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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. június 30-án, 16:00 

órakor megtartott nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal Díszterme 

 

Jelen vannak: Horváth Zoltán polgármester, Horváth Gábor alpolgármester, dr. Dénes 

József, Domnánics Alajos, Hárominé Orbán Erika, Kótai József, Oláh Imre képviselők /7 fő/ 

 

Tanácskozási joggal az ülésen végig: dr. Balogh László jegyző, dr. Herczeg Krisztina 

aljegyző, Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezető 

          

Meghívott vendégek:  

• Zétényi Irén intézményvezető, Csepreg Város Területi Gondozási Központja 

• Györke Brigitta intézményvezető, Csepreg Város Egészségháza 

• Horváth Béláné intézményvezető, Csepregi Óvoda és Bölcsöde KIKI 

• Ziembicki Erzsébet igazgató, Petőfi Sándor Művelődési-, Sportház és Könyvtár 

 

Lakosság részéről: 1 fő 

 

Jegyzőkönyvvezető: Guzmits-Balogh Lívia titkársági ügyintéző 

 

Horváth Zoltán polgármester tisztelettel köszönti a képviselő-testület tagjait. 

 

Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 7 fő jelen van, vagyis a képviselő-testület 

7 fővel határozatképes, majd a nyílt képviselő-testületi ülést megnyitja. 

 

Horváth Zoltán polgármester javaslatot tesz Kótai József képviselő személyében a 

jegyzőkönyv hitelesítőjére. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.  

A képviselő-testület – 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

      42/2021. (VI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőjének Kótai József képviselőt elfogadta. 

 

Horváth Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Egyebek napirendi 

pont alatt két témát szeretne tárgyalni az alábbiak szerint: 

 

A kiküldött meghívóval ellentétben a 6. napirendi pont alatt szeretné tárgyalni a „Döntés 

VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése felhívásra támogatási kérelem 

benyújtásáról” című előterjesztést, valamint 8. napirendi pont alatt a „Döntés Ifjú házasok 

első lakáshoz jutásának támogatási kérelméről” című előterjesztést, zárt ülés keretében. 

 

dr. Dénes József képviselő szót kér Horváth Zoltán polgármestertől. 
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Horváth Zoltán polgármester megadja a szót, dr. Dénes József képviselőnek. 

 

dr. Dénes József képviselő kérdezi, hogy a meghívott vendégekre tekintettel a zárt ülést nem 

lehetne-e az ülés végén tartani? 

 

Horváth Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy a fontosabb napirendeket vették a 

tervezésnél előtérbe, mivel szerették volna, ha ezek a témák beleférnének a 4 órás időkeretbe. 

Horváth Zoltán polgármester az elhangzottaknak megfelelően szavazásra teszi fel a 

módosított napirend elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.  

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

43/2021. (VI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Polgármesteri beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről és a lejárt határidejű 

határozatok teljesítéséről, az átadott hatáskörben hozott döntésekről 

 

2. Csepreg Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.12.) 

számú önkormányzati rendeletének módosítása 
 

3. Csepreg Város Önkormányzatának a szociális ellátásokról szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása 
 

4. Csepreg Város Önkormányzatának a gyermekjóléti alapellátásokról, a pénzbeli 

ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 

 

5. Csepreg Város Önkormányzata a kitüntető díjak alapításáról és 

adományozásáról szóló 10/2018. (V. 29.) számú önkormányzati rendeletének 

módosítása, valamint döntés a város által adományozható kitüntető címek és 

díjak adományozására való felhívásról 
 

6. Döntés VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése felhívásra 

támogatási kérelem benyújtásáról  
 

7. Döntés az EFOP-1.2.11-16-2017-00053 „Esély Otthon” kialakítása Csepregen 

elnevezésű projekt keretében meghirdetett lakhatási pályázat nyerteseiről (zárt 

ülés) 

 

8. Döntés Ifjú házasok első lakáshoz jutásának támogatási kérelméről (zárt ülés) 

 

9. Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

13/2019 (XI. 28.) számú önkormányzati rendeletének módosítása 

 

10. A Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
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Szabályzatának felülvizsgálata, illetve a Hivatal alapító okiratának módosítása 

 

11. Beszámoló a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi munkájáról 
 

12. Beszámoló a Területi Gondozási Központ 2020. évi munkájáról 
 

13. Beszámoló az Egészségház 2020. évi munkájáról 

 

14. Beszámoló a Petőfi Sándor Művelődési-, Sportház és Könyvtár 2020. évi 

munkájáról 
 

15. A Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat által fenntartott 

költségvetési szervek közötti együttműködési megállapodások jóváhagyása  
 

16. Döntés Dr. Sudár Zsuzsanna háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításának 

jóváhagyásáról  
 

17. Döntés Csepreg Város Önkormányzata a helyi építési szabályzatról szóló 7/2015. 

(VII.02.) számú önkormányzati rendelet módosítására irányuló eljárás 

megindításáról 

 

18. Csepreg Város Önkormányzat 2021. évi nagyrendezvénytervének jóváhagyása 
 

19. Döntés a civil szervezetek 2020. évi támogatási elszámolásának elfogadásáról, 

illetve döntés a 2021. évi támogatásra irányuló pályázati kiírás jóváhagyásáról 
 

20. Döntés a Csepreg 1489 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 
 

21. Döntés Kincséd puszta, Felső-Ruzsahegyi út és Boldogasszony út elnevezéséről  
 

22. Egyebek 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e kérdést feltenni, 

interpellációt intézni, vagy bejelentést tenni? 

dr. Dénes József képviselő szót kér Horváth Zoltán polgármestertől. 

 

Horváth Zoltán polgármester megadja a szót, dr. Dénes József képviselőnek. 

 

dr. Dénes József képviselő elmondja, hogy nem szeretne napirend előtti felszólalást tenni, 

csupán a 2020. október 29-én feltett kérdéseire kapott válaszokra szeretne reagálni, azok 

elfogadásáról nyilatkozni. A 2020. november 6-án kapott írásbeli válaszok egy részét 

elfogadja, de kiegészítő kérdései is lennének, mert nem kapott mindenre érdemi választ. Az 

újabb kérdéseire most is írásbeli választ vár. 

 

dr. Dénes József képviselő felolvassa kérdéseit: 
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„Mivel nem kaptam érdemi választ, újra meg kell kérdezzem a polgármestertől: 

 

1. Mikor tesz eleget a 2020. március 12. és június 17-e közti munkájáról szóló beszámolási 

kötelezettségének? 

 

2. Ki finanszírozta a Rákóczi utca és a Fehér utcai árok kereszteződésénél lévő gyalogos híd 

helyreállítását? A kár okozója megtérítette-e a költséget? 

 

3. Konkrétan ki viseli a felelősséget a „fekete út” mellett megvalósult tavaly júniusi 

hulladék elszállítás városra eső hányadának helytelen meghatározásáért? 

 

4. A tavalyi rendezvényeinkhez igénybe vett sörpad-garnitúrákat kitől és mennyiért 

béreltük? 

 

5. Beszerzési Szabályzatunk 4. pontja szerint, eredménytelen ajánlatkérést követően az 

ajánlatkérési eljárást haladéktalanul meg kell ismételni. Erre a tervezett városmakett 

esetében tavaly miért nem került sor? 

 

6. Miért írt alá 2020. január 14-én egy fiktív teljesítés igazolást a BIT-Ép Bt. számára az 

Attila utcai parkban el nem végzett munkáról? 

 

7. Miért nem biztosítjuk a kedvezményes önkormányzati flottához való csatlakozás 

lehetőségét minden azt kérő helyi polgárnak? 

 

8. Hogyan lehetséges, hogy továbbra is egy olyan műfüves pálya van a CsSE sporttelepen, 

melyet felirata szerint csak óvoda kerítésén belül szabadna felállítani? 

 

9. Mikor fogja beváltani a lakossági zöld hulladék elhelyezésének biztosítására a 2019. 

december 18-i közmeghallatáson tett ígéretét? 

 

10. Mikor készül el a város új honlapja? Mikor lesznek azon hiánytalanul hozzáférhetővé 

téve a közérdekből nyilvános adatok? 

 

11. Tervezi-e a város jelképeinek dísztermünkben való elhelyezését? 

 

12. Meg vannak-e tartva 2020. július 9-e óta heti rendszerességgel a vezető értekezletek és 

azokról készülnek-e emlékeztetők? Azok megtekinthetők-e a választott képviselők 

számára? 

 

13. Miért nem kaptunk tájékoztatást a helyi értékleltár kapcsán a BFH Hungária Kft-vel 

2020. február 20-án kötött szerződésről? 

 

14. Mikor kap végre választ egy helyi állampolgár a polgármesternek 2020. január 8-án írt 

levelére? 

 

És a jegyzőtől: 

 

1. A 272/20104. (XI. 5.) kormányrendelet mely szakasza ad felhatalmazást a munkabér egy 

részének pályázati forrásból történő elszámolására? Miért nem minősül kettős 
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finanszírozásnak az egy munkaidőben, párhuzamosan végzett munkáért kapott kétféle 

juttatás? 

 

2. Miért nincs személyekre lebontott hiteles nyilvántartásunk az egyes pályázatokból a 

hivatal munkatársainak elszámolt munkabérek mértékéről. Mikor tekinthetők meg a velük 

kapcsolatos elszámolások? 

3. Mikor lesznek közzétéve a város honlapján a már megvalósult fejlesztéseinkről szóló, a 

kiadásainkat érdemben részletező ismertetések? 

 

4. Miért nem kapott senki sem tájékoztatást arról, hogy a közszolgálati tisztviselők napján, 

2020. július 1-én nem városi, hanem „magánrendezvény” fog megvalósulni? Nem a 

rendezvény jellege miatt kérdem, hanem az ügyfélfogadás aznapi szünetelése és a 

lakosság előzetes tájékoztatásának hiánya miatt. 

 

5. Miért kellett ezen a napon „magánrendezvényt” tartani, ahelyett hogy megemlékeztünk 

volna róla önkormányzati szinten, a lakosság rendes tájékoztatása mellett? 

 

6. Miért nem került képviselő-testületi jóváhagyásra a Beszerzési Szabályzatunk? 

 

7. Mikor kap választ az óvoda eredeti tervezője az Önnek idén március 25-én címzett 

levelére? „ 

 

Horváth Zoltán polgármester jelzi, hogy írásban fog válaszolni a kérdésekre. Mivel zömmel 

ugyanazok a kérdések hangzottak el, így lényegében ugyanazokat a válaszokat is tudja adni. 

Ha azóta történt érdemi változás, akkor azokkal az információkkal kiegészíti. Kérdezi dr. 

Balogh László jegyzőt, hogy írásban vagy szóban kíván-e válaszolni a feltett kérdésekre? 

 

dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy ő is írásban szeretne válaszolni. Ő is megjegyzi, 

hogy ugyanarra a kérdésre, ugyanazt a választ tudja adni. Jelzi, hogy a mai délelőttön már 

beszéltek képviselővel az egyik kérdésről, melyre válaszolt is neki, de úgy látszik 

képviselőnek fontos volt ezt nyilvánosan is feltenni, így akkor erre is írásban fog válaszolni. 

 

dr. Dénes József képviselő jelzi, hogy amit 22-én kérdezett, az nem szerepel ezek között a 

kérdések között. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő szót kér Horváth Zoltán polgármestertől. 

 

Horváth Zoltán polgármester megadja a szót Hárominé Orbán Erika képviselőnek. 
 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy a Répce híd lezárása miatt nagyon sok 

problémát tapasztal a városban. A Rákóczi utcában korábban sebességkorlátozó táblák lettek 

kihelyezve a forgalom lassítása érdekében. Amióta a gépjárművek a Bercsényi, Bognár Ignác 

utcákra lett terelve, azóta a Kossuth utcában óriásira nőtt a forgalom. Azt tapasztalja, hogy az 

emberek nem tartják be a sebességhatárokat sem autóval, sem busszal, sem teherautóval, így a 

balesetveszély is nagymértékben megnövekedett. Javasolja, hogy a Kossuth utcára is 

kerüljenek ki 40 km/h –s sebességkorlátozó táblák, ezzel is védve a közlekedőket és az ott 

lakókat. Problémaként jelzi még, hogy a Szombathelyi utcában is nagyobb lett a terhelés, 

ráadásul abban az utcában az út szélén parkolnak az autók, ami tovább nehezíti a közlekedést. 

Megjegyzi még, hogy szerinte logikátlanul vannak kitéve a terelőtáblák Bük felől. Aki 
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Kőszegre szeretne menni, azt a táblák a körforgalomnál visszafordítják Büknek, majd onnan 

Acsád felé Csepregre. Úgy gondolja, hogy egyszerűbb lenne jelezni Szakony – Répcevis 

irányába az útvonalat Kőszeg felé. 

Elismerését szeretné kifejezni a Bercsényi és az Alkotmány utcában lakók felé, akik az 

önkormányzat kérésének megfelelően az autójukkal a hídon vagy az udvaron parkolnak és így 

szabadon hagyják az utcát a zavartalan közlekedéshez. 

 

dr. Balogh László jegyző jelzi, hogy Répcevisnél szintén a Répce hídnál súlykorlátozó tábla 

van kihelyezve, így a nagyobb gépjárművek arra nem tudnak közlekedni. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő kérdezi még, hogy igaz-e az a városban terjedő hír, hogy 

az óvoda szigetelésében egészségre káros agyagok találhatók? 

 

Horváth Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy ő is tapasztalja képviselő által 

elmondott közlekedési problémákat és jelezni fogják a Közút felé. 

Az óvodával kapcsolatos kérdést pedig megvizsgálják és az eredményről pedig tájékoztatják a 

képviselő-testületet. 

 

Oláh Imre képviselő szót kér Horváth Zoltán polgármestertől. 

 

Horváth Zoltán polgármester megadja a szót Oláh Imre képviselőnek. 

 

Oláh Imre képviselő lakossági jelzésre hivatkozva elmondja, hogy amióta a Bercsényi 

utcába ki lettek téve a fekvőrendőrök, azóta egyre többen a Zrínyi utca felé kerülnek, hogy az 

adott szakaszon gyorsabban haladhassanak. 

A másik probléma, amit jelezni szeretne a Czigli ház kapuja, mely hozzávetőlegesen 1,5 – 2 

éve készült el, de még mindig nincs megoldva az alsó kitámasztása. A kitámasztás 

kialakításának elmulasztását a kivitelezőtől számon kellett volna kérni. 

 

dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy a vállalkozóval beszéltek erről, aki ezt a 

hiányosságot pótolta is, de  nagyságrendileg két hétig volt meg, mert a lakók nem zárták be a 

kaput és a szél folyamatosan csapkodta azt, így teljesen tönkrement, ezért van most csak ilyen 

módon kitámasztva. 

 

A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el, így 

Horváth Zoltán polgármester megkezdi a napirendi pontok tárgyalását. 

 

 

1. napirend 

Polgármesteri beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről és a lejárt határidejű 

határozatok teljesítéséről, az átadott hatáskörben hozott döntésekről 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd beszámol az elmúlt időszak 

történéseiről: 

 

Horváth Zoltán polgármester beszámolója a következő: 

 

 

 



Csepreg Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

1/2021. 

7 

 

„Október 30. napján szabadságomat töltöttem. 

November 02. napján vezetői értekezletet tartottam, majd Baranyai Gábor vállalkozót 

fogadtam, akivel az önkormányzati lakásfelújításokról egyeztettem. Ezt követően 

megtekintettük a Széchenyi tér 26. szám alatti felújítandó önkormányzati lakásokat. 

November 03. napján Breznovits István a Promen Kft. ügyvezetőjével, Bolfán Csaba Első 

Vasi Éléstár Nonprofit Kft. ügyvezetőjével, Horváth Gábor alpolgármesterrel, Horváthné 

Somosi Ildikó pályázati referenssel és dr. Balogh László jegyzővel egyeztettünk a Top 

turisztika projekt során megvalósuló vendéglátó egységről. Délután a Kossuth Rádió felelős 

szerkesztőjét, Domokos Istvánt és munkatársait fogadtam akikkel a későbbi városunkban 

megtartandó élő kitelepülésről egyeztettem. Később a Trió Televíziónak adtam interjút. 

November 05. napján Veres Árpád önkormányzati kapcsolattartót fogadtam bemutatkozó 

beszélgetésre a Nemzeti Közművektől. Ezt követően Hotzi Mátét fogadtam, aki külterületi 

többségében Bene-hegyet érintő beruházási lehetőségekről érdeklődött.  

November 09. napján vezetői értekezletet tartottam. 

November 10. napján Magyarné Beér Katalint fogadtam, aki önkormányzati lakásfelújítási 

lehetőségekről érdeklődött.  

November 11. napján Vasi Víz Zrt. Felügyeli Bizottságának ülésén vettem részt, majd Balassa 

Botond rendezvényszervezővel egyeztettem a jövő évi lehetséges városi rendezvényekről. 

November 12. napján intézményvezetői értekezletet tartottunk a rendkívüli jogrend bevezetése 

kapcsán.  

November 16. napján vezetői értekezletet tartottam.  

November 17. napján Labancné Ecker Bernadett lakost fogadtam, aki önkormányzati 

lakásokkal kapcsolatos kérdésekkel érkezett. 

November 18. napján az Atroplusz Kft. ügyvezetőjével Kóbor Attilával tárgyaltam a 

közétkeztetéssel kapcsolatos folyamatos önkormányzati kontroll részeként, majd Benkő János 

tervezővel egyeztettem a TOP óvoda és bölcsőde projektek előrehaladási állapotáról, melyet 

követően kooperációs bejáráson vettem részt a TOP turisztika projektünkre vonatkozóan.  

November 19. napján Mága István és Riszt József telektulajdonosokat fogadtam, akik egy 

lehetséges későbbi beruházás miatt kerestek fel ismét. 

November 23. napján vezetői értekezletet tartottam.   

November 25. napján a Bursa hungarica, az Esély Otthon pénzügyi ösztönző támogatások és 

a szociális tűzifa támogatások tárgyában döntést hoztam, amely döntés vonatkozásában – 

tekintettel arra, hogy veszélyhelyzetben a képviselő-testületnek és a bizottságnak formális 

összehívására nincs mód és döntési jogkörük sincs – az érintett szakbizottságban résztvevő 

képviselőtársak véleményét is kikértem. 

November 26. napján TOP turisztika projekttel vonatkozásában dr. Balogh László jegyző és 

Horváthné Somos Ildikó pályázati referens kíséretében egyeztettünk dr. Németh Sándor 

polgármesterrel, Molnár Zoltán pályázati referenssel, dr. Tóth Ágnes jegyző asszonnyal és 

Boros László Attila Bükfürdő Zrt. vezérigazgatójával. Majd ezt követően segítettem a 

Mikulásnak beszerezni 47 hátrányos helyzetű gyermek számára némi apróságot, édességet. 

November 27. napján a Perkovátz-ház baráti kör delegációját fogadtam a városházán, akik 

idén is ádventi koszorúval kedveskedtek Csepreg számára. 

November 30. napján vezetői értekezletet tartottam, majd a Magyar Államkincstár kollégáival 

egyeztettem a folyamatban lévő TOP-os projektjeinkről, amelyre elkísért dr. Balogh László 

jegyző és Horváthné Somos Ildikó pályázati referens is. 

December 02. napján szabadságomat töltöttem. 

December 03. napján a Rákóczi utcában megsérült híd helyreállítása kapcsán 

helyszínbejárást tartottunk, amelyen részt vett Böröcz Miklós a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

képviselője, Józsa Miklós üzemeltetési osztályvezető, dr. Balogh László jegyző, valamint 
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Horváth Gábor alpolgármester. Ezúton is köszönöm a mindezidáig elvégzett munkát a 

városgazdálkodás kollégáinak, melyet a Magyar Közút szakemberei is elismerésükkel illettek.  

December 04. napján Bárdics Mátyás vállalkozóval egyeztettem a gyermekszállítással 

kapcsolatban, majd e napon köszöntöttem fel Csepreg város jubiláns házaspárait is, akiknek 

még egyszer, ezúton is kívánok még sok egészségben gazdag boldog éveket! 

December 07-11. napjain szabadságomat töltöttem. 

December 11. napján a VasiVíz Zrt. közgyűlésén vettem részt Horváth Gábor alpolgármester 

úrral.  

December 14. napján vezetői értekezletet tartottam, majd az Atroplusz Kft. ügyvezetőjével 

Kóbor Attilával tárgyaltam a közétkeztetéssel kapcsolatos folyamatos önkormányzati kontroll 

részeként. Ezt követően Babarcziné Bácsi Angéla csepregi lakost hallgattam meg fogadóórám 

keretében. 

December 15. napján szabadságomat töltöttem. 

December 16. napján a katasztrófavédelem szombathelyi telephelyén vettem át azt a 

felszerelést, ruházatot amelyet pályázat keretében nyertünk a csepregi mentőcsoport számára. 

Ezt követően a mű füves futballpálya helyszínbejárásán és műszaki átadásán vettem részt 

Pócza Antallal a Csepregi Sportegyesület elnökével, a hivatali kollégákkal és a kivitelezőkkel. 

December 17. napján a Top Turisztika projektünk középső iskolát érintő átalakításának 

műszaki átadása kezdődött meg. Majd ezt követően a Trió Televízió Dunántúl részére adtam 

évértékelő riportot. 

December 18. napján intézményeket jártam végig karácsonyi jókívánságokkal. 

December 20. napján vasárnap Tóth Marcellel a Csepregi Borbarát és Turisztikai Egyesület 

elnökével meggyújtottuk a város adventi koszorújának utolsó gyertyáját.  

December 21. napján vezetői értekezletet tartottam. 

December 22. napján a Vas Népe napilap számára adtam évértékelő interjút. 

December 28-29. napjain szabadságomat töltöttem. 

December 31. napján szabadságomat töltöttem. 

 

2021 

 

Január 04. napján vezetői értekezletet tartottunk, majd fogadóórám keretében Kolompárné 

Lakatos Katalint fogadtam, aki lakossági problémáival keresett meg, majd ezt követően 

Guzmits Antalnét hallgattam meg, aki szintúgy lakossági problémákkal keresett meg. 

Január 05. napján fogadóórám keretében Hodosi Gabriella keresett fel lakossági 

problémáival. 

Január 06. napján a városgazdálkodás munkatársaival egyeztettem az időszakos munkák 

ütemezéséről, majd kooperációs ülésen vettem részt a bölcsőde, óvoda felújítása, összeépítése 

kapcsán. 

Január 07. napján Györke Brigittával az Egészségház intézményvezetőjével egyeztettem, 

melyet követően egy német és fülöp-szigeteki állampolgár lakossági problémáját segítettem 

megoldani.  Egyeztettem továbbá Lőrincz Attila rendőrparancsnokkal a KMB iroda 

működésével kapcsolatban. 

Január 11. napján vezetői értekezletet tartottunk. Orsós Lászlót fogadtam a polgármesteri 

fogadóórám keretében. 

Január 12. napján a szabadságomat töltöttem. 

Január 13. napján kooperációs ülésen vettem részt a bölcsőde, óvoda felújítása, összeépítése 

kapcsán. Majd az Atroplus Kft. ügyvezetőjével tárgyaltam a közétkeztetéssel kapcsolatos 

folyamatos önkormányzati kontroll részeként. 

Január 14. napján a szabadságomat töltöttem. 



Csepreg Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

1/2021. 

9 

 

Január 18. napján vezetői értekezletet tartottunk. 

Január 19. napján Breznovits István és Kovács István pályázatírókkal egyeztettem a jövőbeni 

együttműködési és pályázati lehetőségeinkről. Ezt követően részt vettem azon az ökomenikus 

istentiszteleten, amelyet Csepreg 400 éve történt feldúlásának évfordulója alkalmából 

tartottak. 

Január 20. napján előbb Hodosi Gabriella, majd Sinkovits Katalin helyi lakosokkal 

találkoztam a polgármesteri fogadóórám keretében. Ezt követően Vígh Györggyel egyeztettem 

a helyi KEF működéséről és jövőbeni lehetőségeiről. 

Január 25. napján a vezetői értekezletet követően helyszínbejárásokat tartottunk Horváth 

Béláné intézményvezetővel az óvoda, bölcsőde - felújítás idejére történő - áthelyezése 

érdekében. Lakkosági panasz érkezett vízösszefolyásra a Petőfi utcából, ezt is ezen a napon 

tekintettük meg személyesen, majd Kiss Tamással találkoztam a polgármesteri fogadóórám 

keretében. 

Január 26. napján helyszínbejárást tartottunk kollégáimmal a Széchenyi tér 25. szám alatti 

önkormányzati bérlakás felújítása tekintetében.  

Január 27. napján Soproni Attila vállalkozót és Szima Andrea tervezőt fogadtam, akikkel a 

Csepregi Pékség jövőben fejlesztési elképzeléseiről egyeztettem. Ezt követően Horváth Antalt, 

Tóni bácsit leptem meg s köszöntöttem fel 97. születésnapja alkalmából. Később pedig 

Szatmár Lászlóné csepregi lakost fogadtam, aki lakossági megkereséssel fordult hozzám. 

Január 28-29. napján szabadságomat töltöttem. 

Február 01. napján vezetői értekezletet tartottunk, majd Rozmán Lászlóval a sárvári 

tankerület igazgatójával egyeztettem a jövőbeni közös fejlesztési lehetőségeinkről. Ezt 

követően Krizmanics Gergő közbeszerzési szakértővel tárgyaltam, majd fogadóórám 

keretében Horváth Barbara és Németh Bettina lakosok érkeztek hozzám. 

Február 02. napján az idei évi költségvetésről egyeztettem Györke Brigitta, Ziembicki 

Erzsébet, Zétényi Irén és Horváth Béláné intézményvezetőkkel. 

Február 03. napján Benkő János tervezővel kooperációs ülésen vettem részt, ahol a Top 

óvoda és bölcsőde terveiről, átépítéséről egyeztettünk. Ezt követően a Petőfi Sándor 

Művelődési - Sportház és Könyvtár intézményvezetői meghallgatásán köszöntöttem a 

jelenlevőket. Ezúton is gratulálok Ziembicki Erzsébet igazgatóasszony újbóli kinevezésének. 

Jó munkát és jó egészséget kívánok az előtte álló feladatokhoz! 

Február 04. napján szabadságomat töltöttem. 

Február 08. napján vezetői értekezletet tartottunk, amelyet követően Pájer János csepregi 

vállalkozóval tárgyaltam. 

Február 09. napján Kolompárné Lakatos Katalin lakost fogadtam, majd Dr. Csepregi 

Horváth János Általános Iskola és AMI igazgatójával Háromi Jenővel és kollégáival 

egyeztettem a jövőbeni tervekről. 

Február 10. napján Kántor Balázs csepregi lakost fogadtam, majd hegybejárást tartottam 

Réczeg Zoltán mezőőrrel. Ezt követően a Rákóczi utcai híd cseréjével kapcsolatos értekezleten 

vettünk részt kollégáimmal, melyen részt vettek a Magyar Közútkezelő Zrt. képviselői, 

valamint a kivitelezést végző vállalkozás munkatársai. 

Február 11. napján a Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai, Műszaki Szakközépiskola, 

Szakiskola és Kollégium egyik tanárnőjével, Török Mónikával egyeztettem a végzős tanulok 

közösségi szolgálatáról, s arról, hogy milyen ütemterv szerint tudjuk fogadni a diákokat. 

Február 15. napján vezetői értekezletet tartottunk. 

Február 16. napján Atroplus Kft. ügyvezetőjével tárgyaltam a közétkeztetéssel kapcsolatos 

folyamatos önkormányzati kontroll részeként.   

Február 17. napján Guzmics Antalné csepregi lakossal egyeztettem az önkormányzati 

bérlakásával kapcsolatosan. 
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Február 19. napján Kolnhofer Jánosné Kati néni 100. születésnapi köszöntőjén vettem részt a 

Területi Gondozási Központban, majd a Vasi Víz Zrt. felügyelőbizottsági ülésén képviseltem 

városunkat. 

Február 22. napján szabadságomat töltöttem. 

Február 23. napján Atroplus Kft. ügyvezetőjével tárgyaltam a közétkeztetéssel kapcsolatos 

folyamatos önkormányzati kontroll részeként. 

Február 24. napján Prukner Lászlóné szépkorú lakosunkat köszöntöttem 90. születésnapja 

alkalmából, majd a Területi Gondozási Központ meghívására a Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálatok éves szakmaközi online megbeszélésén vettem részt. A nap végén az idei évi 

költségvetésről egyeztettem képviselőtársaimmal. 

Február 25. napján a Trió televíziónak adtam interjút, majd a Mezei Vill Kft. képviselőjével 

tárgyaltam közvilágítás korszerűsítésének tárgyában. Ezt követően a Kommunista diktatúra 

áldozatainak emléknapja alkalmából koszorút helyeztünk el képviselőtársaimmal az 

emlékhelyen. 

Február 26. napján a Répce híd teljes felújítása vonatkozásában munkaterület átadáson 

vettem részt a kollégáimmal. 

Március 01. vezetői értekezletet tartottunk. 

Március 02. napján Kovács Andrással, a Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökével 

egyeztettem a későbbi pályázati lehetőségekről. Ezt követően Kozák Éva csepregi lakost 

fogadtam, majd a Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai, Műszaki Szakközépiskola, 

Szakiskola és Kollégium tanárnőjével, Török Mónikával egyeztettem a diákjaikat érintő 

közösségi munkák menetéről. 

Március 03. napján Horváth Róbert vállalkozóval egyeztettem a tulajdonában lévő Kőszegi 

utcai telephely megvásárlásával kapcsolatosan. Ezt követően a West Pannon 

projektmenedzserével Szendi Katával egyeztettem, aki a város marketing arculatával 

kapcsolatban tett javaslatokat. Benkő János tervezővel az érintett intézményvezetőkkel és a 

képviselő-testület tagjaival közösen az óvoda átépítés és a bölcsődeépítés terveiről 

egyeztettünk. 

Március 08. napján vezetői értekezletet tartottunk. 

Március 09-11. között szabadságon voltam. 

Március 16. napján szabadságon voltam. 

Március 17. napján az Atroplus Kft. ügyvezetőjével tárgyaltam a közétkeztetéssel kapcsolatos 

folyamatos önkormányzati kontroll részeként. 

Március 18. napján Sólyom Zoltán szoftverfejlesztővel tárgyaltam, aki a város részére 

ajánlott telefonos applikációt. 

Március 22. napján vezetői értekezletet tartottunk. 

Március 23. napján a használt háztartási olaj gyűjtéssel foglalkozó H-Bio Kft. képviselőjével, 

Judt Attilával egyeztettem a helyi gyűjtés lehetőségéről. 

Március 24. napján Ziembicki Erzsébet intézményvezetővel tartottam megbeszélést, amelyet 

követően az óvoda felújítása vonatkozásában tartottunk értekezletet. 

Március 26. napján Horváth Antalné szépkorú lakosunkat köszöntöttem 90. születésnapja 

alkalmából. 

Március 29. napján vezetői értekezletet tartottunk. 

Március 30. napján Kovács Károly helyi lakossal találkoztam a fogadó órám keretében. 

Március 31. napján a Raaba Service Kft. képviselőivel tárgyaltunk online konferencia 

keretében a cég helyben fizetendő adói tárgyában. Tudomásunkra jutott ugyanis, hogy a 

napelempark tulajdonosi körében változás állt be. A tárgyalások eredményeként új 

megállapodás jött létre és az új tulajdonos az idei évtől telekadófizetési kötelezettségének is 
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eleget tesz a város felé. Szintén ezen a napon a Csepreg - Bük turisztikai projekt keretében 

helyszínbejárást tartottunk a mindkét várost érintő helyszíneken. 

Április 01. napján Hollósi Bálint helyi lakossal találkoztam a fogadóórám keretében. 

Április 06. napján Nagy László lakossal találkoztam fogadóóra keretében. 

Április 08. napján az Atroplus Kft. ügyvezetőjével tárgyaltam a közétkeztetéssel kapcsolatos 

folyamatos önkormányzati kontroll részeként, majd Baranyai András vállalkozóval 

egyeztettem a város közigazgatási területén keletkező zöldhulladék ingyenes elszállításáról. 

Április 12-15. között szabadságon voltam. 

Április 16. napján a VasiVíz Zrt. felügyelő bizottsági ülésén vettem részt. 

Április 19. napján vezetői értekezletet tartottunk. 

Április 20. napján Horváth Attila helyi lakos fogadtam fogadóóra keretén belül. 

Április 22. napján Imre Viktória Perenye polgármester asszonyával találkoztam, amelyet 

követően Ziembicki Erzsébet igazgató asszonnyal egyeztettem az intézmény mindennapi 

működésével kapcsolatos teendőkről. 

Április 23. napján Horváth Antallal, Tóni bácsival találkoztam lakossági fogadóórám 

keretében. 

Április 26. napján vezetői értekezletet tartottunk. Az városi intézmények vezetőivel 

egyeztettem, majd a városgazdálkodás munkatársaival tartottunk megbeszélést. 

Április 28. napján Horváth Fanni helyi lakossal találkoztam a fogadóórám keretében. 

Április 29. napján Horváth Róbert vállalkozóval egyeztettem telekvásárlással kapcsolatosan, 

amelyet követően Horváth Antallal, Tóni bácsival találkoztam lakossági fogadóórám 

keretében. A nap végén megbeszélést tartottunk a közelgő óvodafelújítással kapcsolatban. 

Május 03. napján Erdősi Laci bácsi egykori kollégánk temetésén vettünk részt, majd vezetői 

értekezletet tartottunk. Ezt követően Dr. Sudár Zsuzsanna háziorvos keresett fel szerződés 

módosítás tárgyában. 

Május 04. napján a rendőrséggel vettem részt helyszínbejáráson a kerületi megbízott iroda új 

helyiségének vonatkozásában. Ezt követőn Baranyai András vállalkozóval egyeztettem a város 

közigazgatási területén kivágott fenyőfák értékesítéséről, melynek eredményeképpen 32,37 m3 

faanyag került értékesítésére 554.984,- Forint összegben. A nap végén Szent Flórián napi 

ünnepségen vettem részt, ahol a város kettő tűzoltójának, Kovács Andrásnak és Oláh 

Lászlónak gratulálhattam szolgálati idejük 40 éves jubileuma alkalmából.  

Május 05. napján Berényi Hajnalka és Faragó Adrien helyi lakosokat fogadtam lakossági 

fogadóórám keretében. 

Május 06. napján Kóbor Feri bácsi helyi lakost fogadtam lakossági fogadóórám keretében. 

Május 07. napján Tóthné Reseterics Mónika helyi lakost fogadtam lakossági fogadóórám 

keretében. 

Május 10. napján hivatali munkaértekezletet tartott a hivatal, amelyet követően külterületi 

útjainkon tartottam helyszínbejárást Réczeg Zoltán mezőőr társaságában. 

Május 12. napján dr. Nemény András Szombathely város polgármesterének meghívására a 

megye városi polgármestereivel közösen részt vettem egy értekezleten, amelyet a Vasvíz Zrt. 

anyagi helyzetével kapcsolatban hívott össze. Ezt követően az Egészségház ultrahang gépének 

szervizelését intéztem Szombathelyen, majd Halper Klára és Németh Babett helyi lakosokat 

fogadtam lakossági fogadóórám keretében. Ezt követően Ágh Péter országgyűlési 

képviselőnkkel egyeztettem a város anyagi helyzetéről és a jövőbeni pályázati 

lehetőségeinkről. 

Május 13. napján online konferencián vettünk részt kollégáimmal az Advanced Power AG 

társaság képviselőivel, mint potenciális befektetőkkel, akik napelempark létesítése érdekében 

keresnek ahhoz megfelelő helyszínt. 
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Május 17. napján vezetői értekezletet tartottunk, majd Som Jánost fogadtam, aki a Vita Kft. 

képviseletében kereste meg önkormányzatunkat kavicsbánya és napelempark, illetve későbbi 

vizes sportlétesítmény létrehozása tárgyában. 

Május 18. napján a Magyar Állami Kincstár kollégáival egyeztettünk az időszakos 

ellenőrzések tárgyában.  

Május 19. napján Farkas Attila helyi vállalkozóval egyeztettem, majd Vásárhelyi Tamás 

ügyvéd úr jelenlétében aláírásra került a szerződés, amely rendelkezései szerint mindösszesen 

26.000.000+Áfa vételár ellenében Csepreg új telephelyet vásárolt a városgazdálkodás részére 

a Kőszegi utcában. Az összegből 16.510.000,- Forint került ezidáig átutalásra.  

Május 20. napján megtekintettem a folyamatban lévő temetői útépítést, valamint a 

malacpiacot, ahol már folyamatban volt a külterületi szemét egybe gyűjtése. Ezekkel 

kapcsolatban helyszíni interjút is adtam a Trió Televízió munkatársának. Ezt követően 

Gombos-Horváth Kata Gabriella elsőkönyves szerzővel találkoztam a könyvével 

kapcsolatosan, majd Kozák Éva nénivel egyeztettem lakossági fogadóórám keretében. 

Ugyanezen a napon a Borostyán Rec Kft. ügyvezetőjével Horváth Józseffel tartottunk 

egyeztetést az IFKA pályázat keretében történő szemétszállításról. 

Május 21. napján a Vasivíz Zrt. közgyűlésén vettem részt.  

Május 25. napján szabadságon voltam. 

Május 26. napján az Advanced Power naperőműves beruházó cég munkatársaival 

találkoztam személyesen és tekintettünk meg potenciális területeket. 

Május 27. napján helyszínbejárást tartottam a temetői járdaépítésekkel kapcsolatban a 

kivitelezést végző Balázs Közmű Kft. kollégáival. Majd ezt követően Soproni Attila helyi 

vállalkozóval tárgyaltam.  

Május 30. napján részt vettem az Orbán napi gyepűtipráson, amelynek keretében átadásra 

kerültek a XXXVIII. Csepregi borverseny díjai is. Ezúton is gratulálok a gazdáknak, 

különösképp az év borászának választott Tóth Marcellnak a Néber-Tóth pince képviseletében, 

valamint Ifj. Molnár Sándornak a Vinora Borház képviseletében, hiszen az ő 2019-es 

Olaszrizlingje lett idén Csepreg Város Bora. Szintén ezen a napon részt vettem a 

tűzoltóságunkon megrendezett nyitott szertár napon, mely idén is nagyon jól sikerült. 

Köszönet a szervezésért. Szintén ezen a napon tartottuk a Hősök napi megemlékezést és 

helyeztünk el koszorúkat. 

Május 31. napján vezetői értekezletet tartottunk. 

Június 01. napján a Vas Megyei Szakképzési Centrum Nádasdy Tamás Technikum és 

Kollégium végzős diákjait és tanáraikat fogadtuk a hivatalban hagyományos bankettükre.  

Június 01-02. napján szabadságon voltam.  

Június 03. napján Ziembicki Erzsébet igazgató asszonnyal tartottunk értekezletet az 

intézmény működésével kapcsolatban. 

Június 05. napján Taródi Tamás szervező meghívására - amelyet ezúton is köszönök - 

trianoni megemlékezésen vettem részt. 

Június 07. napján vezetői értekezletet tartottunk, majd a temetőben elkészült járdaszakaszok 

műszaki átvételén vettem részt, végül Budapestre utaztunk elhunyt Székely Ágostonné Eperjesy 

Dóra hagyatéki tárgyalására. 

Június 08. napján átadtuk az általános iskola részére a korábban kiírt rajzversenyen részt 

vett gyermekeknek járó díjakat. 

Június 09. napján Sóm Jánost fogadtam, aki a Vita Kft. képviseletében keresett fel ismét új 

bányaterület megnyitása vonatkozásában, majd Sárai Attila érkezett fogadóórám keretében.  

Június 10. napján az Akik tollat fogtak c. könyv bemutatóján vettem részt. Ezúton is 

köszönöm, hogy ott lehettem és gratulálok a szerzőknek! 
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Június 14. napján vezetői értekezletet tartottunk, majd a Rákóczi utcában készült provizórium 

gyaloghíd műszaki átvételén vettem részt.  

Június 15. napján a Vasivíz Zrt. felügyelői bizottsági ülésén voltam, majd a Dr. Csepregi 

Horváth János Általános Iskola És Alapfokú Művészeti Iskola ballagásán vettem részt. 

Június 17. napján az Ottó Kempingben tartottunk megbeszélést az egyesületi és civil 

szervezeti vezetőkkel azzal kapcsolatosan, hogy a nyári rendezvényeken milyen vállalásokat 

tudnak felajánlani. 

Június 19. napján a Bercsényi utcában létrejövő új csepregi asztalos műhely, vállalkozás 

avatóján vettem részt. Kívánom, hogy legyenek sikeresek és valósítsák meg céljaikat!   

Június 21. napján vezetői értekezletet tartottunk. 

Június 22. napján a művelődési házban üzemelő Otp bankautomata cseréje miatt tartottunk 

helyszíni szemlét, melyen részt vettek a rendőrség képviselői is, hiszen a tervek szerint a KMB 

iroda is ebbe a helységbe fog költözni. Ezt követően Kozák Éva néni helyi lakossal 

találkoztam fogadóórám keretében, majd Varga Ferenc mezőgazdálkodási vállalkozót 

fogadtam, aki az forgalmi viszonyok változása miatt keresett meg. 

Június 24. napján a szennyvízelvezetési fejlesztésünk garanciális helyszínbejárásán vettem 

részt. 

Június 25. napján a szabadságomat töltöttem. 

Június 28. napján vezetői értekezletet tartottunk, majd részt vettem az Esély Otthon lakhatási 

támogatás bíráló bizottsági ülésén, ezt követően pedig a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági 

Bizottság ülésén.  

Június 28. napján Polgár András a megyeháza munkatársa, valamint Bakócz András tervező 

jelenlétében bejártuk a Területi Gondozási Központ területét egy későbbi energetikai 

korszerűsítés reményében. Ezt követően a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának ülésén 

vettem részt. A nap végén Jobst Ágnes Csepreg A 20. századi történelem viharában 1900-

1960 c. könyvének bemutatóján voltam. Ezúton is köszönöm a szerzőnek, hogy egy újabb 

kinccsel bővült Csepreg város könyvestára. Ezt követően a kuláküldözés áldozatainak 

emléknapja alkalmából koszorút helyeztünk el a temetőben. 

Június 30. napján, a mai napon a Magyar Labdarúgó Szövetség munkatársaival jártuk be a 

műfüves futballpályát. 

A fentieken túl tájékoztatom Önöket arról, hogy a legutolsó testületi-ülés óta eltelt időszakban 

az alábbi pályázati eredményekről adhattam hírt a lakosság számára: 

• 4.987.980,- Forint vissza nem terítendő támogatást nyertünk el a kegyeleti 

közszolgáltatás színvonalának megőrzésére, emelésére, amely összegből 130 méter 

eredetileg füves, helyenként kavicsos ösvény kapott szilárd útburkolatot, 

• a Belügyminisztérium az önkormányzatok rendkívüli támogatása keretében vissza nem 

térítendő támogatásként 24.836.858,- Forintot ítélt meg Csepregnek (ÖNHIKI), 

• A KEHOP 1.6.0-15-2016-00017 számú, „Önkéntes mentőszervezetek fejlesztése és 

felkészítése” című projekt keretében 76 szervezet részére általános gyakorló 

védőruházatot osztottak ki mindösszesen kétszázmillió forintot meghaladó értékben, 

amelyből a Csepreg is részesült és kapott védőfelszereléseket. 

• Városunk új műfüves futballpályával gazdagodott, amelyhez éjszakai világítás, 50 fős 

mobil lelátó és kettő fedett kispad is tartozik, 

• Egy 268 milliós bölcsődefejlesztés és egy 200 milliós óvodafejlesztési támogatást is 

bejelenthettünk. 

• A Csepregi Sportegyesület tagjaival elültettünk 30 darab földlabdás amerikai hársfát, 

amelyeket az Országfásítás program keretében nyertünk el. 

• A „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt keretén belül az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. útján nyilvános pályázatot hirdetett 
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meg az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében. Nyertes pályázatunknak 

köszönhetően mindösszesen 21.154.805,- Forint összeget használhatunk fel az 

illegálisan lerakott hulladékok jelentette probléma megoldására, amely 

szemételszállítást és kameratelepítéseket is magában foglalt. 

• A TOP turisztika projekt keretében hely adtak a többlettámogatási igényünknek 

9.498.741,- Forint összeg erejéig.” 

 

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

dr. Dénes József képviselő köszöni a részletes tájékoztatást, és kéri polgármestert, hogy 

ennek mintájára pótolja az általa hiányosnak vélt tavalyi beszámolóját, viszont megjegyzi, 

hogy a legfontosabb dologról, a Magyar Államkincstár ellenőrzéséről nem tett említést. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő a beszámolóban elhangzottakra reagálva kérdezi, hogy a 

közétkeztetés kapcsán történt egyeztetés után történt-e előrelépés, változás, mivel a városban 

nem hallani túl jó véleményeket róla. 

Másik kérdése az lenne, hogy Ziembicki Erzsébet igazgató megbízatása miért jövő 

decemberben jár le? 

Kérdezi még, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt miért nem vették fel egymással online a 

kapcsolatot egy-egy döntés meghozatala előtt? Biztos meg lehetett volna oldani, hogy 

konferenciahívás keretében egyeztessenek. Javasolja, hogy legközelebb, ha ilyen helyzetbe 

kényszerülnek, akkor próbáljanak meg így megbeszéléseket tartani, mert kevésnek gondolja 

az eddigi megoldást, mely során a feljegyzések email-ben lettek kiküldve és nekik írásban 

volt lehetőségük azokra reagálni. 

 

Horváth Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy nem zárkózik el ettől a 

kommunikációtól, de úgy tudja, hogy nem minden képviselőnél adottak erre a tárgyi 

feltételek. Ziembicki Erzsébet kinevezésével kapcsolatban elmondja, hogy 2022. végén 

Igazgató Asszony nyugdíjba megy, ezért szól egyelőre addig a kinevezése. 

A közétkeztetés kapcsán elmondja, hogy megpróbálnak minden hozzájuk érkező panaszt 

orvosolni, a szolgáltató részéről is rugalmasságot tapasztalnak. Bízik benne, hogy ez a 

rugalmasság a későbbiekben is megmarad. 

 

A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a polgármesteri beszámoló elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

44/2021. (VI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

az elmúlt időszak eseményeiről szóló 

polgármesteri beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 
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Határidő: azonnal 

 

Horváth Zoltán polgármester átadja a szót dr. Balogh László jegyzőnek a lejárt határidejű 

határozatok teljesítéséről, és az átadott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló 

ismertetésére. 

 

dr. Balogh László jegyző ismerteti a napirendi pontot, majd az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. Egyéb kiegészítést nem kíván tenni. 

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

A képviselő-testület részéről hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a lejárt határidejű határozatok 

teljesítéséről, az átadott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

45/2021.(VI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, 

valamint a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági 

Bizottság és a polgármester átadott hatáskörben 

hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Dr. Balogh László jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

2. napirend 

Csepreg Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.12.) számú 

önkormányzati rendeletének módosítása 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.  

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a 2021. évi 

költségvetés módosítását, kérdéseikre megkapták a választ, így azt elfogadásra javasolják. 

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 
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A képviselő-testület részéről hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel az önkormányzat 2021. évi költségvetés 

módosításának elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal – a következő rendeletet alkotta meg: 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

4/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 

a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi. 

 

3. napirend 

Csepreg Város Önkormányzatának a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd átadja a szót dr. Herczeg 

Krisztina aljegyzőnek az előterjesztés ismertetésére, mely a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét 

képezi.  

 

dr. Herczeg Krisztina aljegyző elmondja, hogy egy új rendelet megalkotására volt szükség 

egyrészt a magasabb jogszabálynak való megfelelés, másrészt a tapasztalatokat, helyi 

sajátosságokat figyelembe vevő egységes rendelet létrehozása érdekében. Általános jelleggel 

a települési támogatás lesz adható az igénylők részére többek között a hátralékok 

törlesztésére, gyógyszerek kiváltására, de megmarad a rendkívüli települési támogatás is a 

rendkívüli élethelyzetekre tekintettel. A természetbeni támogatási formákat is kibővítették, 

lesz mód tűzifa illetve tartós élelmiszer igénylésére is. Jelzi, hogy a közterületi gyepgondozás 

igénylésénél bekerült egy jövedelemhatár is, ami eddig nem volt. Ezt a kormányhivatal is 

javasolta a rendelettervezet véleményezése során. A rendeletben továbbá szabályozásra 

kerültek a szociális alapellátások is, elsősorban az ellátásra kötelezett szervezetek, illetve az 

igénylés módja, valamint a térítési díjak mértékei. 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a rendelettervezetet, 

azt elfogadásra javasolják. 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Domnánics Alajos képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a rendelettervezetet, azt ők 

is elfogadásra javasolják. Megköszöni dr. Herczeg Krisztina aljegyző precíz munkáját. 

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 
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A képviselő-testület részéről hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel az önkormányzat a szociális ellátásokról 

szóló rendeletének megalkotását. 

 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal – a következő rendeletet alkotta meg: 
 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

5/2021. (VII. 02.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról 

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi. 

 

4. napirend 

Csepreg Város Önkormányzatának a gyermekjóléti alapellátásokról, a pénzbeli 

ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd átadja a szót dr. Herczeg 

Krisztina aljegyzőnek az előterjesztés ismertetésére, mely a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét 

képezi.  

 

dr. Herczeg Krisztina aljegyző elmondja, hogy a gyermekvédelmi törvénnyel való összhang 

megteremtése érdekében kellett ezt a rendeletet is újraszabályozni, illetve még korábban a 

képviselő-testület a 2021. évi költségvetési rendelet megalkotásakor szorgalmazta két új 

támogatási forma bevezetését. Ezek a költségvetésbe már beépítésre kerültek, így szükség volt 

ennek a rendeletnek a módosítására is. Ennek megfelelően az új rendeletben szabályozásra 

került az önkormányzat életkezdési támogatása, ami a csepregi újszülöttek gesztusértékű 

támogatása, mely a kérelem benyújtását megelőzően létesített és az újszülött nevére szóló 

Start értékpapír számlára kerül átutalásra. Nincs szükség jövedelemigazolásra, csak 

nyilatkozni kell róla. Viszonylag magas jövedelemhatár lett a rendeletbe beépítve, ami 

285.000Ft/fő. A másik új támogatási forma a csepregi lakóhellyel rendelkező, első osztályt 

kezdő általános iskolai tanulók részére nyújtható egyszeri iskolakezdési támogatás, melynek 

mértéke 10.000,-Ft/fő, és amely minden év július 31. napjáig kerül kifizetésre. A rendelet 

tartalmazza továbbá az iskolai szünidei étkeztetés igénybevételének szabályait, valamint a 

gyermekjóléti alapszolgáltatás, illetve a bölcsődei szolgáltatás igénybevételének feltételeit is. 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy a bizottság hosszasan tárgyalta a 

rendelettervezetet, és azt szerették volna, ha az új támogatási formákat a gyermekek családjai 

jövedelemre való tekintet nélkül igénybevehetnék. A jövedelemhatárt ők magasabban 

állapítanák meg, szeretnék, ha ez a szám az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének húszszorosa lenne. 

A bizottságban a másik vitát az iskolakezdési támogatás igénylésének szabályai váltották ki. 

Bizottsági elnök úgy gondolja, hogy azokat a családokat támogatná, ösztönözné ezzel az 
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összeggel, akik gyermeküket a csepregi iskolába íratják be. Az iskola érdeke is, hogy ne 

csökkenjen a tanulói létszám. Mivel ez a szabályozás jogi anomáliákat váltana ki, így arról 

döntöttek, hogy a támogatást minden helyi lakos, akinek iskolakezdő gyermeke van, 

igényelheti. 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Domnánics Alajos képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a rendelettervezetet, azt ők 

a jövedelemhatár módosítása nélkül elfogadásra javasolják.  

 

dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy az év eleji költségvetési egyeztetésen a testület 

megállapodott a támogatási formákat illetően. Ennek viszont vannak jogi keretei. Mindkét 

magasabb jogszabály rászorultsági alapot vesz figyelembe és ennek a helyi rendeletnek is 

meg kell felelnie, ezt a felettes szerv is hangsúlyozta. A tízszeres szorzó sem feltétlenül 

rászorultsági alap már, így igazából mindegy, hogy mennyivel emelik meg ezt a határt. A 

lényeg, hogy lennie kell egy összegnek. 

Felhívja a figyelmet viszont arra, hogy a rendeletbe beépítésre került egy átmeneti 

rendelkezés, annak érdekében, hogy az iskolakezdési támogatást már ebben az évben is 

igénybe tudják venni a családok. A kérelmeket idén július 31-ig lehet beterjeszteni, a Hivatal 

legkésőbb augusztus 9-ig beszerzi az iskolafelvételt igazoló dokumentumot, a kérelmeket a 

polgármester augusztus 15-ig elbírálja, majd intézkedik, hogy az összeg 5 napon belül 

átutalásra kerüljön. Jövőre a rendeletben szereplő időpontok lesznek már a meghatározók. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő jelzi, hogy májusban az iskolai beíratásnál már lehet 

tájékoztatni erről a lehetőségről a szülőket. 

 

dr. Dénes József képviselő véleménye szerint az aljegyző által összerakott és a szakbizottság 

által elfogadott rendelettervezetet kellene elfogadni. Ő nem szeretne a bizottság által 

elfogadottnál magasabb összeget megszavazni. 

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

A képviselő-testület részéről hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

által javasolt magasabb jövedelemhatár elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 2 igen, 3 nem, 2 tartózkodó szavazattal – a módosító javaslatot nem 

fogadta el. 
 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő 

rendelettervezet elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 5 igen, 2 nem szavazattal – a következő rendeletet alkotta meg: 
 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
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6/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 

a gyermekjóléti alapellátásokról, a pénzbeli ellátásokról és a személyes gondoskodásról 

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi. 

 

 

 

 

5. napirend 

Csepreg Város Önkormányzata a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 

10/2018. (V. 29.) számú önkormányzati rendeletének módosítása, valamint döntés a 

város által adományozható kitüntető címek és díjak adományozására való felhívásról 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi. Kiegészítésként elmondja, hogy ez a módosítás 

többek között a város bora választására irányult, ahol egy szakmai zsűri dönt a nyertesről, 

illetve szabályozza az önkormányzat által vásárolható mennyiséget és annak a 

költségvetésben is meghatározott árát. Tájékoztatja továbbá a képviselő-testületet, hogy 

hamarosan döntést kell hozni az idei kitüntető címek adományozásáról és azok átadásának 

napjáról. Korábban a Répcementi Napok alkalmával adták át a díjakat, majd tavaly az 

augusztus 20-i ünnepségek keretében. Felhívja a figyelmet, hogy a kitüntető címre javasolt 

személyek nevén kívül fontos, hogy a személyekhez kapcsolódó méltatások is érkezzenek 

meg azokkal egyidőben. Jelzi, hogy részéről több javaslat is érkezni fog, többek között 

javasolni fogja Díszpolgári címre Ágh Péter országgyűlési képviselőt, hiszen a város 

fejlődéséért tett erőfeszítései elismerésre méltóak. 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a rendelet 

módosítását, azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolják. 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Domnánics Alajos képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a rendelettervezetet, 

elfogadásra javasolják.  

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

A képviselő-testület részéről hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a kitüntető díjak adományozásáról szóló 

rendelet módosításának elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 6 igen, és 1 tartózkodó szavazattal – a következő rendeletet alkotta meg: 

 



Csepreg Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

1/2021. 

20 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

7/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete 

a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 10/2018. (V. 29.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi. 

 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi a képviselő-testületet, hogy van-e javaslatuk a 

kitüntető címek átadásának időpontjára? 

 

dr. Dénes József képviselő véleménye szerint az augusztus 20-i ünnepségek keretében 

kellene átadni a kitüntetéseket. 

 

Horváth Zoltán polgármester egyetért a javaslattal. 

 

dr. Balogh László jegyző jelzi, hogy a képviselő-testületnek majd rendkívüli ülés keretében 

döntenie kell a kitüntető címekről, utána pedig az emlékplaketteket le kell gyártatni, hogy ne 

csússzanak ki az időből, javasolja, hogy a kitüntető címre javasolt személyek nevei és a 

méltatások július közepéig érkezzenek meg a hivatalba. 
 

 

6. napirend 

Döntés VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése felhívásra 

támogatási kérelem benyújtásáról  
 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi. Kiegészítésként elmondja, hogy egy átfogó 

pályázatról van szó, mely 2016-ban már benyújtásra került, akkor eredménytelenül. Az új 

pályázat keretében lehetőség van a Téglagyári út felújítására, hiszen az nagyon rossz 

állapotban van. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy egy esetleges pozitív elbírálás esetén 

az önkormányzatnak 16 millió forint önerővel kell számolnia a következő évi 

költségvetésben. 

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 
 

Domnánics Alajos képviselő kérdezi, hogy a pályázat lehetőséget biztosít-e a csapadékvíz 

elvezetésre a Téglagyári úton, mivel ez ott kiemelt probléma. Az összegyűlt csapadékvíz 

onnan a Hunyadi utcára folyik le. 
 

Horváth Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy a pályázat kezeli a csapadékvíz 

elvezetést is. Terveztetni és engedélyeztetni kell, enélkül nem lehet pályázni. 

Az út felújításának turisztikai szempontból is kiemelt jelentősége van, hiszen a turisták is ezen 

az úton közlekednek, ezen az úton lehet elérni a Rotterman kertet és a különböző 

rendezvényeket is.  

A támogatásra folyamatosan lehet pályázni, de szeretnék, ha Csepregnek sikerülne az elsők 

között benyújtani a támogatási igényt. 
 

A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 
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Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a külterületi helyi közutak fejlesztése 

felhívásra való támogatási kérelem benyújtását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

 

46/2021. (VI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy: 

- VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése felhíváson részt kíván 

venni. 

- Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok 

aláírására. 

- Felkéri a polgármestert, hogy a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztassa a 

Képviselő- testületet a beadott támogatási kérelem keretében benyújtott műszaki 

tartalomról. 

 

Projekt címe: Csepreg Téglagyári és Tiloserdei 

külterületi utak felújítása 

A projekt megvalósítási helyszínének 

pontos címe: 

9735 Csepreg 

A projekt megvalósítási helyszínének 

helyrajzi száma: 

Csepreg 0340/4; 0340/1; 0401 hrsz-ok 

A felhívás száma: VP6-7.2.1.1-21 

A projekt összes költsége: 315.603.908 Ft 

Projektnek a támogatás szempontjából 

elszámolható költsége: 

315.603.908 Ft 

A projekt teljes költségére vonatkozó 

önkormányzati önerő számszerű összege: 

15.780.195 Ft 

A projekt teljes költségére vonatkozó 

önkormányzati önerő forrása: 

Csepreg Város Önkormányzat 

költségvetés tartalékának terhére 

A támogatási kérelem benyújtásakor az 

igényelt támogatás összege: 

299.823.713 Ft 

 

 

- Csepreg Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a 

támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önerő összegét költségvetésében 

elkülöníti. 

 

Feleős: Horváth Zoltán polgármester  

dr. Balogh László jegyző megbízásából: Vigh Ádám pályázati referens 

 

Határidő:  

- azonnal 

- a támogatási kérelem benyújtására legkésőbb 2021.07.13-ig 
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Horváth Zoltán polgármester a következő napirendek tárgyalásához 17:20 órakor 

ZÁRT ülést rendel el. 
 

A napirendek tárgyalása a zárt ülés jegyzőkönyvében folytatódik tovább. 

 

 

Horváth Zoltán polgármester 17:40 órakor megnyitja a NYÍLT ülést. 
 

Horváth Zoltán polgármester kihirdeti a zárt ülésen hozott nyilvános határozatokat. 
 

7. napirend 

Döntés az EFOP-1.2.11-16-2017-00053 „Esély Otthon” kialakítása Csepregen elnevezésű 

projekt keretében meghirdetett lakhatási pályázat nyerteseiről (zárt ülés) 

 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal– a következő határozatot hozta: 

 

 

 

47/2021. (VI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a 

bíráló bizottság javaslatának figyelembevételével – 

döntött arról, hogy az EFOP-1.2.11-16-2017-00053 

”Esély Otthon” kialakítása Csepregen elnevezésű 

projekt keretében meghirdetett lakhatási támogatásról 

szóló pályázat 2021. évi kiírásának nyertes pályázója: 

 

• Németh Kata 

 

Felelős: 

Horváth Zoltán polgármester 

dr. Balogh László jegyző  

 

Határidő: azonnal 

 

 

A képviselő-testület – 4 igen, 1 nem és 2 tartózkodó szavazattal– a következő határozatot 

hozta: 

 

48/2021. (VI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a 

bíráló bizottság javaslatának figyelembevételével – 

döntött arról, hogy az EFOP-1.2.11-16-2017-00053 

”Esély Otthon” kialakítása Csepregen elnevezésű 

projekt keretében meghirdetett lakhatási támogatásról 

szóló pályázat 2021. évi kiírásának nyertes pályázója: 

 

• Gombos Miklós Ferenc. 
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Felelős:  

Horváth Zoltán polgármester 

dr. Balogh László jegyző  

   

Határidő: azonnal 

 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal– a következő határozatot hozta: 

 

49/2021. (VI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 

a bíráló bizottság javaslatának figyelembevételével – 

döntött arról, hogy az EFOP-1.2.11-16-2017-00053 

”Esély Otthon” kialakítása Csepregen elnevezésű 

projekt keretében meghirdetett lakhatási 

támogatásról szóló pályázat 2021. évi kiírásának 

nyertes pályázója: 

 

• Farkas Zoltán László. 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

dr. Balogh László jegyző  

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

8. napirend 

Döntés Ifjú házasok első lakáshoz jutásának támogatási kérelméről (zárt ülés) 

 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal– a következő határozatot hozta: 

 

50/2021. (VI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kálmán Csaba és Kálmán Alexandra Csepreg, 

Bognár Ignác utca 6. szám alatti lakosok kérelmét 

támogatja. A kérelmezők részére az ifjú házasok 

első lakáshoz jutásának támogatását odaítéli 

200.000, - Ft összegben. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

dr. Balogh László jegyző a végrehajtásért 

 

Határidő: azonnal (közlésre) 

 

 

9. napirend 
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Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019 

(XI. 28.) számú önkormányzati rendeletének módosítása 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd átadja a szót dr. Balogh 

László jegyzőnek az előterjesztés ismertetésére, mely a jegyzőkönyv 11. számú mellékletét 

képezi.  

 

dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy azért van szükség a szervezeti és működési 

szabályzat módosítására, mert új szociális és gyermekvédelmi rendeletet alkotott a képviselő-

testület, , melyek érintik a polgármesterre és a szakbizottságra átruházott hatásköröket, 

továbbá az átruházott hatáskörök tekintetében a szabályzat nem tartalmazta a társulásokra 

vonatkozó hatáskör átruházások ismertetését, illetve a nemzetiségi törvény alapján az SZMSZ 

részévé kellett tenni a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 

megállapodásokat is. 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a rendelet 

módosítását, azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolják. Kiegészítésként elmondja, 

hogy szervezeti és működési szabályzatot szinte mindenhol kell készíteni, és azok, akik ezzel 

dolgoznak tudják, hogy mikor, mit kell módosítani, javítani benne. Új elemként jelent meg a 

közszolgálati tisztviselők napjának munkaszüneti nappá történő nyilvánítása, melyet a 

bizottság egyhangúan támogatott. Úgy gondolja, jó lenne, ha más területeken is munkaszüneti 

nappá nyilvánítanák ezeket a napokat. 

 

dr. Balogh László jegyző elmondja még, hogy a Hivatal köztisztviselői nevében terjesztette 

elő ezt az indítványt. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény az, ami lehetőséget ad arra, 

hogy a képviselő-testület július 1. napját munkaszüneti napnak nyilvánítsa. Amennyiben a 

képviselő-testület ezt megszavazza, úgy azt a Hivatal összes dolgozója nevében is 

megköszöni.  

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Domnánics Alajos képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a rendelettervezetet, és 

javasolják, hogy a tulajdonjog változással járó döntés és az alkalmankénti beszerzések 

értékhatárát 1,5 millió forintra emelje a képviselő-testület, mivel folyamatos áremelkedések, 

drágulások vannak és ennek a szabályoznak ehhez alkalmazkodnia kellene. 

 

dr. Dénes József képviselő egyetért a közszolgálati tisztviselők napjának munkaszüneti 

nappá történő nyilvánításával, viszont nem érti, hogy ezt 2019-ben miért nem lehetett az 

SZMSZ-ben rögzíteni. Ha ez már tavaly rögzítésre kerül, akkor nem kellett volna 

magánrendezvényt tartani július 1-jén. 

 

Horváth Gábor alpolgármester a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javaslatával 

ellentétben az értékhatárt 2 millió ft-ra javasolja emelni. 

 

A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 
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Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági 

Bizottság értékhatár emelésre vonatkozó javaslatát, mely szerint azt 1,5 millió forintra 

emelnék. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 1 igen, 3 nem és 3 tartózkodó szavazattal – a módosító javaslatot nem 

fogadta el. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel Horváth Gábor alpolgármester értékhatár 

emelésre vonatkozó javaslatát, mely szerint azt 2 millió forintra emelné. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 4 igen, 3 tartózkodó szavazattal – a módosító javaslatot elfogadta. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019 (XI. 28.) számú önkormányzati rendeletének 

módosítását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 4 igen, 3 tartózkodó szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta meg: 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

8/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 

Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019 

(XI. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 12. számú mellékletét képezi. 

 

10. napirend 

A Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

felülvizsgálata, illetve a Hivatal alapító okiratának módosítása 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd átadja a szót dr. Balogh 

László jegyzőnek az előterjesztés ismertetésére, mely a jegyzőkönyv 13. számú mellékletét 

képezi.  

 

dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 

2015-ben volt utoljára módosítva, szükség volt már egy teljes körű felülvizsgálatra. A Hivatal 

jelenlegi szervezeti felépítéséhez, munkamegosztásához szükség volt a szabályzat 

hozzáigazítására, illetve az elmúlt években olyan jogszabályi változások történtek, melyek 

indokolttá tették annak aktualizálását. Meg kell említeni a kincstári ellenőrzés során feltárt 

hibákat, melyeket helyesbíteni kell. Kormányzati funkciókat kell módosítani, újakat felvenni. 

Meg kell felelni az államháztartási törvénynek, illetve a belső kontrollrendszerről szóló 

kormányrendeletnek is. Az új szabályzat jól tükrözi a jelenlegi szerkezeti felépítést. Vezetők: 

Jegyző, aljegyző, pénzügyi osztályvezető, aki egyben gazdasági vezető, hisz a Hivatal látja el 

az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek gazdálkodási feladatait is. A Hivatal 

legnagyobb szervezeti egysége a Pénzügyi Osztály 7 fővel, mely magába foglalja a pénzügyi 

osztályvezetőt és annak helyettesét. Jelenleg nincs kinevezett helyettes, de bízik benne, hogy a 
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közeljövőben ezt pótolni tudják. Létrejön a Városfejlesztési és Műszaki Csoport 3 fővel, az 

Igazgatási Csoport 4 fővel és a Szervezési Csoport 4 fővel. Az előterjesztés a képviselők 

részére kiküldésre került. A beérkezett jobbító szándékú észrevételek az SZMSZ-be 

beépítésre kerültek. 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta az előterjesztést, 

felmerülő kérdéseikre megkapták a választ, így egyetértenek a módosításokkal, és elfogadásra 

javasolják. 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Domnánics Alajos képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolják. 

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

dr. Dénes József képviselő véleménye szerint a Hivatal jelenlegi vezetési struktúrája nem 

elég hatékony, így azzal nem ért egyet, de ezt most nem szeretné részletezni. Összességében 

jónak tartja a szabályzatot, viszont módosító indítvánnyal szeretne élni. Úgy gondolja, hogy 

más önkormányzatok mintájára, az önkormányzat 1 millió forint feletti szerződéseit kellene 

közzé tenni, ellentétben a szabályzatban szereplő 5 millió forinttal.  

 

dr. Balogh László jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az 5 millió forint feletti 

szerződések közzétételét jogszabály írja elő. Jelenleg a Hivatalra nagyon nagy terhet ró az 

adminisztrációs kötelezettség, és úgy gondolja, hogy ezt a terhet, ez a módosítás csak tovább 

súlyosbítaná. Bárki, aki szeretne a szerződésekbe betekinteni, közérdekű adatigényléssel 

megteheti.  

 

dr. Dénes József képviselő jelzi, hogy csak ezzel a módosítással szavaz igennel a szabályzat 

módosítására. 

 

A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel dr. Dénes József képviselő SZMSZ-t 

módosító javaslatát. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 1 igen, 2 nem, 4 tartózkodó szavazattal – a módosító javaslatot nem 

fogadta el. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a kiküldött előterjesztésnek megfelelően a 

Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 
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A képviselő-testület – 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal– a következő határozatot hozta: 

 

51/2021. (VI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy döntött, hogy a Csepregi Közös Önkormányzati 

Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a 

határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.  

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

   dr. Balogh László jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a kiküldött előterjesztésnek megfelelően a 

Hivatal alapító okiratának módosítását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal– a következő határozatot hozta: 

 

 

52/2021. (VI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy döntött, hogy a Csepregi Közös 

Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát a határozat 

mellékletét képező tartalommal módosítja.  

2. Felkéri a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 

jegyzőjét, hogy intézkedjen az aláírt módosító 

okirat és az egységes szerkezet törzskönyvi 

nyilvántartásban történő bejelentéséről. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

dr. Balogh László jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 

11. napirend 

Beszámoló a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi munkájáról 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztés, mely a 

jegyzőkönyv 14. számú mellékletét képezi.  

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta az előterjesztést, a 

Hivatal beszámolóját elfogadásra javasolják. 
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Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Domnánics Alajos képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta az előterjesztést, köszönik 

a hivatali dolgozók munkáját és elfogadásra javasolják a beszámolót. 

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

dr. Dénes József képviselő elmondja, hogy a Hivatal szinte minden dolgozójának maximális 

elismerését fejezi ki, de képviselő a beszámolót nem tudja elfogadni, mert úgy gondolja, hogy 

a beszámolóban hamis állítás szerepel. Elmondja, hogy a beszámolóban az szerepel, hogy a 

Magyar Államkincstár ellenőrzéséről a képviselő-testület tájékoztatva lett, pedig ez nem igaz. 

Szerinte az nem tájékoztatás, hogy a Magyar Államkincstárnak eljuttatott ellenőrzési jelentés 

a zárszámadással egyidőben került kiküldésre május 27-én. Ezen a napon kaptak egy email-t, 

hogy nyilatkozzanak a zárszámadás elfogadásáról lehetetlenül rövid határidővel. Az 

ellenőrzési jelentésen csak időbélyegző szerepel, nem látszik a konkrét dátum, mely utólag 

kiderült, hogy április 29. Április 29. és május 27. között nem jutott idő arra, hogy 

tájékoztassák a képviselő-testületet egy olyan jelentésről, mely súlyos állításokat tartalmaz, és 

amelyre született egy intézkedési terv. Erre tekintettel a beszámolót nem fogadja el. 

 

Horváth Zoltán polgármester véleménye szerint óriási köszönet jár a Hivatal dolgozóinak, 

hiszen a testület is csak egy kiváló csapattal a háta mögött tud jól működni. Köszöni a 

pandémia idején végzett munkájukat, mert ennek köszönhetően számos sikeres pályázatot 

tudhat magáénak a képviselő-testület. 

 

Horváth Zoltán polgármester átadja a szót dr. Balogh László jegyzőnek. 

 

dr. Balogh László jegyző köszöni polgármesternek és a képviselőknek az elismerő szavakat. 

Elmondja, hogy a Hivatal idei évi munkájára nagyon rányomta bélyegét a Magyar 

Államkincstár ellenőrzése, azt megelőzően pedig több Állami Számvevőszéki ellenőrzés, 

mely mind a Hivatalt, mind az önkormányzatokat érintette. A Hivatal dolgozói folyamatosan 

teljesítették az adatszolgáltatásokat. Nagyon nehéz ellenőrzésen van túl a Hivatal, mely több 

álmatlan éjszakát, feszültséget okozott, hiszen jelentősen leterhelte a kollégákat, főleg a 

pénzügyi osztályt és a vezetőket. Több gigabájtnyi adatot kellett a kincstár felé szolgáltatni, 

akár a könyvelés, akár a szabályzatok tekintetében. A szabályozottság tekintetében érdekes 

eredmény született, főleg az Állami Számvevőszék pozitív jelentésének tükrében, hiszen a 

kincstári ellenőrzés teljesen más eredményt mutatott. Ebből is látszik, hogy két ellenőrző 

hatóság mennyire más szemmel nézi a költségvetési szervek működését. Felhívja a figyelmet, 

hogy nem csak az önkormányzatokat ellenőrizte a kincstár, hanem azok költségvetési szerveit, 

a nemzetiségi önkormányzatokat, és a társulásokat is, összesen 14-et. Az ellenőrzésnek két 

oldala van: a könyvelési és a szabályozottsági. A könyvelés tekintetében nagyon nehéz 

feladata van az ügyintézőknek, hiszen arra nagy befolyása van akár a külső partereknek is. 

Több problémát görgetett a Hivatal maga előtt, melyekre eddig nem születtek megoldások. 

Ezeket a kincstár most kiemelte és le is írta. Példaként említi, hogy a külső partnerektől 

hibásan érkeznek be a számlák, vagy egyes tételek rossz könyvelési soron voltak lekönyvelve, 

vagy az intézmények telefonszámláit egy összegben fizette ki a Hivatal, és azok nem kerültek 

továbbszámlázásra az intézmények részére. Ezekre a hibákra, rossz gyakorlatra mind felhívta 
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a figyelmet a Kincstár. A szabályzatokat, alapdokumentumokat frissíteni kell a 

jogszabályoknak való megfelelés érdekében. Az intézkedési tervnek megfelelően ezeket 

október végéig el kell végezni. Úgy gondolja, hogy az ellenőrzések a Hivatal számára 

pozitívak, mert annak eredményei javítják a munkát, hosszú évek rossz gyakorlatára hívják fel 

a figyelmet. A Jegyző felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi osztályon dolgozók többsége 

mind a magánszférából került az önkormányzathoz, ami egy teljesen más terület. Erre 

vonatkozó speciális képzések 2011, 2012 óta nincsenek. Már többször jelezte a Kincstár felé, 

hogy ezeket a képzéseket fel kell eleveníteni. Az új kollégák azt a gyakorlatot követik, amit az 

elődjük betanít nekik, ha egyáltalán van, aki betanítja őket. Így viszont a már berögzült téves 

gyakorlatot is átveszik. Ennek ellenére viszont ez nem vezetett oda, hogy az önkormányzatok 

vagy bármelyik költségvetési szervük gazdálkodásának egyensúlya megbillent volna. Ezt a 

Kincstár is leírta a jelentésében. Nincs pénzügyi hiány. A hibákat viszont rendbe kell tenni. A 

gyakorlatban viszont a jelenlegi ASP-s rendszer sem segít, és a Kincstár sem tudja 

megmondani, hogy a hibákat hogyan kell javítani. A szabályzatok frissítése jogi, pénzügyi 

feladat, ezek határidőre elkészülnek. 

Az ellenőrzési jelentés azért lett a zárszámadással kiküldve, mert a jelentés első oldalán az 

szerepel, hogy a jegyzőnek, mint az ellenőrzésért felelősnek azt a zárszámadással együtt kell a 

képviselő-testület elé terjeszteni. Úgy gondolja, hogy ennek megfelelően nem történt 

mulasztás, a Kincstár előírásainak megfelelően cselekedtek. Köszöni még egyszer a 

képviselő-testületnek, a társult települések képviselő-testületeinek, az intézményeknek a 

segítségét. A Hivatal azon lesz, hogy a hibákat kijavítsa. A gazdálkodási feladatok elvégzése, 

csak egy része a Hivatal munkájának, a teljes működés ennél azért jóval összetettebb. Ha ezek 

a hibák is kijavításra kerülnek, akkor jövőre már egy sokkal jobb működésről szóló 

beszámolót tehetnek le az asztalra. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy a bizottsági ülésen sokat beszéltek a 

kincstári ellenőrzésről. Laikusként ő is megdöbbent a jelentést olvasva. Jegyző tájékoztatta a 

tegnapi nap folyamán a bizottsági tagokat, hogy mi mit jelent az ellenőrzési jelentésben. 

Nyílván vannak hibák, amiket javítani kell, de túlzások is szerepelnek benne. A 

megfogalmazását tekintve nagyon megerőltető ennek az anyagnak az átolvasása. 

 

Oláh Imre képviselő elmondja, hogy egyetért Hárominé Orbán Erika véleményével. Ő is 

döbbenten olvasta a jelentést. Telefonon vette fel a kapcsolatot Jegyzővel, aki elmagyarázta 

azokat a részeket, melyeket nem értett. Úgy gondolja, hogy sokan nincsenek tisztában azzal, 

hogy milyen megfeszített munka folyik a Hivatalban. dr. Dénes József képviselőnek címezve 

elmondja, hogy képviselő mindig azzal vádolja a Jegyzőt, hogy ő irányítja a polgármester 

helyett a várost. Szerinte szerencséjük van, hogy ilyen felkészült ember van az intézmény 

élén, mert neki meggyőződése, ha a testület nem lenne, a Hivatal minden gond nélkül el tudná 

irányítani a várost. 

 

dr. Dénes József képviselő reagálva Oláh Imre képviselő hozzászólására elmondja, hogy ő 

nem vádolja ezzel Jegyzőt, hanem ezt tényként közli. 

 

dr. Balogh László jegyző kiegészítésként szeretné elmondani, hogy amint említette az 

ellenőrzés az önkormányzat intézményeit is érintette és ott is fogalmazott meg hibákat, de 

szeretne felhívni a figyelmet, hogy az intézményvezetőket nem érheti vád, hiszen a 

gazdálkodásukat a Hivatal végzi. Az intézményvezetők a szakmai munkára koncentrálnának, 

de a jogszabályok sokkal több gazdálkodással kapcsolatos feladatot is rájuk terhelnek. Ezt a 
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terhet próbálja a Hivatal a jövőben sokkal jobban levenni róluk, hogy nekik ezzel napi szinten 

ne kelljen foglalkozni, tevőleges feladatuk csak minimális legyen. 

 

dr. Dénes József képviselő elmondja, hogy elolvasta az intézményekkel kapcsolatos 

megállapításokat is, úgy gondolja azok technikai jellegűek. A pénzügyi osztály technikai 

hiányosságai, a szabályozottság hiányosságai szintén technikai jellegűek, nem ez az érdekes. 

Az az érdekes, hogy a városban zajló fejlesztések mennyire átláthatóak, mennyire látják a 

képviselők, a lakosság, mennyire nyilvánosak a döntések, szerződések. Bük várost hozza 

példának, ahol az 5-6 ezer forintos szerződések is nyilvánosak. Úgy gondolja, hogy egy pdf 

feltöltése pár másodperces munka, nem jelenthet többlet terhet az adminisztrációban. Megérti, 

hogy nem mindenki tudja a jelentést megemészteni, ő sem könyvelő, de megszégyenítés 

nélkül szeretné mondani, hogy nem a pénzügyi osztály felelősségének tartja, hanem a rossz 

szabályozottságnak és az átláthatatlan viszonyoknak. 

 

Horváth Gábor alpolgármester elmondja, hogy külső segítséget kért a jelentés 

megértéséhez. Azt mondták neki, hogy sok önkormányzat összetenné a kezét, ha csak ilyen 

jelentést kapna. Papíron ez nagyon fel van fújva.  

 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 

2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadását.  

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 6 igen és 1 nem szavazattal– a következő határozatot hozta: 

 

53/2021. (VI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete a 

Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 81.§ (3) bekezdés f) pontja alapján 

elfogadja. 

 

Felelős:  

Horváth Zoltán polgármester 

dr. Balogh László jegyző 

 

Határidő: azonnal             
 

 

12. napirend 

Beszámoló a Területi Gondozási Központ 2020. évi munkájáról 
 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztés, mely a 

jegyzőkönyv 15. számú mellékletét képezi. Köszönti a testületi ülésen Zétényi Irén 

intézményvezetőt. 
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Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Domnánics Alajos képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta az előterjesztést, 

megköszönik a Területi Gondozási Központ dolgozóinak munkáját és elfogadásra javasolják a 

beszámolót. 

 

Horváth Zoltán polgármester megköszöni az intézményvezetőnek a precíz beszámolót és az 

intézmény dolgozóinak az áldozatos, emberfeletti munkáját. Bízik benne, hogy nem lesz 

szükség erre a megfeszített tempóra a jövőben, és a koronavírus nem tér vissza a 

mindennapjainkba ilyen intenzíven. Az idős lakók jó kezekben vannak az intézményben. 

 

Zétényi Irén intézményvezető köszöni polgármester elismerő szavait, és reméli, hogy a 

jövőben is ugyanígy tudnak majd helytállni. 

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy a Területi Gondozási Központ az az 

intézmény ahol, nem lehet különbséget tenni a hétköznapok és a hétvégék között, ahol a vírus 

alatt sem lehetett otthonról dolgozni. Elismerését fejezi ki azért, mert az intézményben senki 

nem kapta el a vírust, ellentétben sok más idős otthonnal. Ehhez az ott dolgozók megfeszített 

munkájára, az előírások betartására volt szükség. Több területen álltak helyt, amiért 

köszönetét fejezi ki. Látható, hogy vannak problémák, melyek megoldására törekedtek, 

példaként említi az étkeztetést, de az is látszik, hogy sok feladat vár még elvégzésre, melyben 

reméli, hogy a testület az intézmény segítségére lehet. 

 

dr. Dénes József képviselő megjegyzi, hogy az udvariasság megköveteli, hogy a hölgynek 

adja át a szót, de az ülésvezető feladata, hogy a jelentkezés sorrendjében adjon szót a 

képviselőknek. 

Jelzi, hogy a polgármesteri beszámolóban nem hallott a testület arról a botrányról, hogy ennek 

az intézménynek a dolgozói visszaadták a méltatlanul alacsony jutalmukat az év végén. 

Fontosak a szép szavak, de a jutalmazásnál a város egészét kell nézni. Ne legyen az, hogy az 

egyik intézményben viszonylag tisztességesen kapnak a dolgozók, a másikban pedig csak a 

töredék részét. Köszöni az intézményvezetők munkáját. 

 

A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 
 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Területi Gondozási Központ 2020. évi 

munkájáról szóló beszámoló elfogadását.  
 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal– a következő határozatot hozta: 

 

54/2021. (VI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő- testülete 

úgy döntött, hogy a Területi Gondozási Központ 

2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót 
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elfogadja, és egyúttal megköszöni a Területi 

Gondozási Központ munkatársainak a 2020. évi 

szakmai munkát. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester - közlésre 

 

Határidő: azonnali - közlésre 
 

 

13. napirend 

Beszámoló az Egészségház 2020. évi munkájáról 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztés, mely a 

jegyzőkönyv 16. számú mellékletét képezi. Köszönti a testületi ülésen Györke Brigitta 

intézményvezetőt. 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Domnánics Alajos képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta az előterjesztést, 

megköszönik az Egészségház dolgozóinak munkáját és elfogadásra javasolják a beszámolót. 

 

Horváth Zoltán polgármester megköszöni az intézményvezetőnek és az Egészségház 

dolgozóinak az elmúlt időszakban végzett munkájukat. Külön köszönetet mond 

intézményvezetőnek az önkéntes munka szervezéséért, az önkéntesek koordinálásáért, a 

hálózat működtetéséért. 

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő is köszönetét fejezi ki az Egészségház dolgozóinak, 

hiszen nekik is folyamatosan helyt kellett állniuk, a veszélyhelyzetből fakadó feladatokat a 

lehetőségeikhez mérten el kellett végezniük. 

 

A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 
 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel Csepreg Város Egészségháza 2020. évi 

munkájáról szóló beszámoló elfogadását.  

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal– a következő határozatot hozta: 

 

55/2021. (VI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Csepreg Város Egészségháza 2020. évi munkájáról 

szóló intézményi beszámolót elfogadja, és egyúttal 

megköszöni az intézmény dolgozóinak 2020. évi 

munkáját. 
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Felelős:  

Horváth Zoltán polgármester 

Györke Brigitta intézményvezető 

 

Határidő: azonnali 

 

 

14. napirend 

Beszámoló a Petőfi Sándor Művelődési-, Sportház és Könyvtár 2020. évi munkájáról 
 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztés, mely a 

jegyzőkönyv 17. számú mellékletét képezi. Köszönti a testületi ülésen Ziembicki Erzsébet 

igazgatót. 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Domnánics Alajos képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta az előterjesztést, 

meghallgatták a bizottsági ülésen Igazgató Asszony kiegészítését, és a beszámolót elfogadásra 

javasolják. 
 

Horváth Zoltán polgármester Ziembicki Erzsébet igazgatónak is megköszöni a 2020. évben 

végzett munkáját. Bármilyen probléma volt, vagy gyors döntéseket kellett hozni, mindig 

sikerült együttműködni. Az elmúlt hónapokban sor került kisebb átalakításra, felújításra is. 

Köszöni, hogy ezt is zökkenőmentesen sikerült megoldani. A vírushelyzet ellenére sem 

mondható el, hogy megállt az élet az intézményben, hiszen, ha kellett, akkor a könyvtárból 

házhoz is vitték a könyveket. Polgármester a következő évre is nagyon jó munkát kíván. 

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 
 

Hárominé Orbán Erika képviselő felhívja a figyelmet arra, hogy ez az intézmény volt a 

legnehezebb helyzetben, mivel a vírushelyzetben nem tudott rendezvényeket szervezni, ami a 

fő feladata lenne, hiszen nem volt közönség, és hasonló helyzetben voltak a civilek is, akik 

nem tudtak készülni ezekre. 

 

Ziembicki Erzsébet igazgató elmondta, hogy a vírushelyzet ellenére nem voltak munka 

nélkül, mindig találtak olyan feladatot, amivel foglalkozhattak. Példaként említi a felújítást 

vagy a selejtezést a könyvtárban. Most, hogy már megnyitottak minden idejüket a 

rendezvények szervezésére fordítják. 

 

A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Petőfi Sándor Művelődési-, Sportház és 

Könyvtár 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadását.  

 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 



Csepreg Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

1/2021. 

34 

 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal– a következő határozatot hozta: 

 

56/2021. (VI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Petőfi Sándor Művelődési - Sportház és Könyvtár 

2020. évi munkájáról szóló intézményi beszámolót 

elfogadja, és egyúttal megköszöni a Petőfi Sándor 

Művelődési - Sportház és Könyvtár munkatársainak 

a 2020. évi munkáját. 

 

Felelős:  

Horváth Zoltán polgármester 

Ziembicki Erzsébet igazgató 

 

Határidő: azonnali 
 

 

15. napirend 

A Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat által fenntartott 

költségvetési szervek közötti együttműködési megállapodások jóváhagyása  
 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd átadja a szót dr. Balogh 

László jegyzőnek az előterjesztés ismertetésére, mely a jegyzőkönyv 18. számú mellékletét 

képezi. 

 

dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy a kincstári ellenőrzés során feltárt problémák 

kiküszöbölése érdekében kellett az együttműködési megállapodásokat felülvizsgálni. 

Korábban az óvodával már megtörtént ennek aláírása, melynek tartalmát a Kincstár elfogadta, 

így ennek mintájára készültek el a többi intézmények együttműködési megállapodásai is. 

Ezek a megállapodások a Hivatal és az adott intézmény közötti munkamegosztást és 

felelősségvállalást tartalmazzák. 

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

A képviselő-testület részéről hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel az együttműködési megállapodások 

jóváhagyását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal– a következő határozatot hozta: 

 

57/2021. (VI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal, valamint 

Csepreg Város Egészségháza, Csepreg Város 
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Területi Gondozási Központja, továbbá a Petőfi 

Sándor Művelődési - Sportház és Könyvtár között 

létrejövő munkamegosztási megállapodásokat 

jóváhagyja és felhatalmazza a jegyzőt, valamint az 

intézmények vezetői a megállapodás aláírására. 

 

Felelős:   

Dr. Balogh László, jegyző  

Györke Brigitta intézményvezető 

Ziembicki Erzsébet igazgató 

Zétényi Irén intézményvezető 

 

Határidő: azonnal 

 

 
 

16. napirend 

Döntés Dr. Sudár Zsuzsanna háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosításának 

jóváhagyásáról  
 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztés, mely a 

jegyzőkönyv 19. számú mellékletét képezi.  

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Domnánics Alajos képviselő elmondja, hogy a bizottság nehéz helyzetbe került az 

előterjesztés tárgyalásakor. Azzal szembesültek, hogy a háziorvos az iskolaorvosi feladatot 

nem szeretné ellátni, más orvost kellene keresni helyette. Úgy gondolja, hogy amikor ez a 

praxis meg lett hirdetve, akkor is része volt ez a feladat, amit dr. Sudár Zsuzsanna el is vállat. 

Véleménye szerint továbbra is neki kellene ellátni ezt a feladatot, hiszen ő a gyerekorvos is. A 

bizottság is ezt javasolja a képviselő-testületnek. 

 

Horváth Zoltán polgármester kiegészítésként elmondja, hogy nagyon kevés az az összeg, 

amit a normatívából erre a feladatra fordíthatnak, hozzávetőlegesen 32.000 Ft. Véleménye 

szerint ehhez az összeghez lehetne költségvetésből hozzátenni és ezzel motiválni esetleg a 

háziorvost. Az érintett másik két település Tömörd és Tormásliget is jelezte, hogy 

hozzájárulnának ehhez az összeghez. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy örül neki, hogy az első képviselői 

tájékoztatás óta változott ezen a téren a helyzet. Úgy gondolja, hogy az iskolaorvosi teendők 

nem olyan mennyiségűek, amit nem lehet ellátni, és aminek nagy részét igazából a védőnők 

csinálják, ők végzik az adminisztrációs feladatokat. Mivel ez egy önkormányzati feladat, ha a 

háziorvos nem vállalja, akkor másik orvost kell keresniük, akinek helyet is kellene biztosítani 

és plusz pénzbe is kerülne. 

 

dr. Herczeg Krisztina aljegyző elmondja, hogy felvette a kapcsolatot a Vas Megyei 

Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályával, mint a működési 

engedélyt kiadó hatósággal, és ők is hasonló véleményen voltak, mint ahogy az az 
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előterjesztésben is látszik. Óraszámban az iskolaorvosi feladatok ellátása nem jelent 

aránytalanul nagy terhet. Az első határozati javaslat elindítója lehet a további tárgyalásoknak, 

véleménye szerint ebbe az irányba kellene haladni.  

 

dr. Dénes József képviselő kérdezi, hogy ez egy plenáris ülés vagy egy döntést előkészítő 

ülés? A bizottság meghozta az állásfoglalását. 

 

Horváth Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy a bizottsági döntés a képviselő-

testületet nem köti, a testület javasolhat más megoldást is, ezt viszont meg kell tárgyalni. 

 

A képviselő-testület részéről hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a feladat-ellátási szerződés módosításának 

jóváhagyását. 
 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal– a következő határozatot hozta: 

 

58/2021. (VI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Virulens 

Korlátolt Felelősségű Társaság – Dr. Sudár Zsuzsanna személyes ellátásra kötelezett 

háziorvos feladatellátási-szerződés módosítási javaslatát a háziorvosi rendelési idők 

tekintetében jóváhagyja. 

2. Ugyanakkor az iskolaorvosi feladatellátási kötelezettség szerződésből való 

kivezetéséhez nem járul hozzá, mivel a települési önkormányzat kötelező feladata az 

egészségügyi alapellátások körében az iskola-egészségügyi ellátás biztosítása.  

3. Felkéri Dr. Sudár Zsuzsannát, mint a Csepreg I. számú vegyes háziorvosi körzetet 

területi ellátási kötelezettséggel ellátó háziorvost, hogy az iskolaorvosi feladatokat a 

2021/2022-es tanévtől is lássa el, és jelöljön ki a rendelési idő keretében heti 2 óra 

rendelési időt az iskola-egészségügyi feladatok ellátására – tekintettel arra, hogy 

körzetének területéhez tartozik a Csepreg, Nádasdy u. 10. székhelyű iskola-

egészségügyi ellátás is.  

 

Felelős: 

Horváth Zoltán polgármester 

dr. Balogh László jegyző  

 

Határidő: azonnal 
 

 

 

17. napirend 

Döntés Csepreg Város Önkormányzata a helyi építési szabályzatról szóló 7/2015. 

(VII.02.) számú önkormányzati rendelet módosítására irányuló eljárás megindításáról 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztés, mely a 

jegyzőkönyv 20. számú mellékletét képezi.  
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Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta az előterjesztést, az 

előterjesztésben találtak hibákat, de azokat megbeszélték. A bizottság elfogadásra javasolja a 

határozati javaslatot. 

 

dr. Balogh László jegyző az előterjesztés 7. pontjához (szőlőhegy beépíthetősége) 

kiegészítésként elmondja, hogy itt még nincs konkrét javaslat. Jelenleg 3% a beépíthetőség, 

melyet úgy látnak, a jelenlegi beépítettség mellett, hogy 5%-ra kellene emelni. A lakosság 

részéről érkezett kérés, hogy az önkormányzat emelje ezt a maximális 10%-ra. Jegyző 

egyeztetett polgármesterrel, alpolgármesterrel és a szakmai ügyintézőkkel, és arra a 

következtetésre jutottak, hogy a szőlőhegy védelme érdekében egyelőre az 5%-ra való emelés 

lenne a megfelelő. Fontos, hogy a jelenlegi szőlőkultúra megmaradjon, így is már nagy a 

környezeti terhelés a hegyen, problémák lehetnek a szennyvízkezeléssel is. Egyelőre a 

beépíthetőség nagyságáról nem kell dönteni, inkább csak az irányt kell meghatározni. 

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

dr. Dénes József képviselő jelzi, hogy az előterjesztésben a 2. pontnál a szöveg írójának 

égtájtévesztése van. A temető északi irányú bővítéséről beszél, de ott a zsidó temető van. 

Valószínűleg a nyugati irányról van szó, a domb felé. Nem látott térképet még, aki ezt így 

megfogalmazta. 

 

dr. Balogh László jegyző jelzi, hogy az északi irány sem elvetendő, mivel egy ék alakban 

terveznék a zsidó temető mellett lenyúló ingatlan megszerzését is. Az előterjesztésben ezt a 

részt javítani kell északi és nyugati irányra. 

 

Horváth Gábor képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az eredeti beépíthetőség 

3% és maximum 50m2. Marad-e ez az 50m2 akkor is, ha 10%-ra emelik a beépíthetőséget? 

Vannak 3000m2 nagyságú telkek, melyen a 10%-os beépítettség esetén 300m2 nagyságú 

épület lehetne. 

 

dr. Balogh László jegyző a hozzászólást kiegészíti még azzal, hogy azon belül is meg volt 

határozva, hogy mennyi vendéglátóhelyet ellátó, a lakó, vagy gazdasági funkció. Az emelés 

után nincs értelme ennek a négyzetméter meghatározásnak. 

 

dr. Dénes József képviselő 18:50 órakor elhagyta az üléstermet. 

 

Horváth Zoltán megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 fővel határozatképes, így 

folytatja a napirendi pont tárgyalását. 

 

 

dr. Balogh László jegyző megjegyzi, hogy azt kell eldönteni mi a cél a hegyen. 

 

Horváth Gábor alpolgármester véleménye szerint a szőlőkultúrát kell megvédeni. 

Termőhelyi katasztere a csepregi szőlőhegynek 1 és 2. Ez országos szinten elég magasnak 



Csepreg Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

1/2021. 

38 

 

számít. Ez 123 hektárt jelent. Ebből nyilvántartott szőlő terület jelenleg Csepregen 12 hektár. 

Hozzávetőlegesen 4 gazda kezében van 8 hektár, a maradék 4 hektár elaprózódott. 

 

Oláh Imre képviselő maximálisan támogatja a szőlőhegy védelmét, hiszen turisztikai 

szempontból is kiemelt fontosságú. 

 

dr. Dénes József képviselő 18:52 órakor visszaérkezett az ülésterembe. 

 

 

Horváth Zoltán megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 fővel határozatképes, így 

folytatja a napirendi pont tárgyalását. 

 

dr. Balogh László jegyző jelzi, hogy a téma még többször kerül a képviselő-testület elé, 

mielőtt a rendelet módosításra kerülne. 

 

A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a helyi építési szabályzatról szóló 7/2015. 

(VII.02.) számú önkormányzati rendelet módosítására irányuló eljárás megindítását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal– a következő határozatot hozta: 

 

59/2021. (VI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy: 

1. A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel 

összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő- testületének 15/2017. (IX.29.) számú önkormányzati 

rendelet alapján a partnerségi egyeztetést megindítja. 

2. A REGIOPLAN Környezet- és Településtervező Kft ajánlatát elfogadja és a (9022 

Győr, Újkapu u. 13.) kötendő szerződés és három oldalú megállapodások aláírását 

jóváhagyja. 

3. Csepreg Város településrendezési eszközeinek módosításának idejére az 

önkormányzati főépítészi feladatok ellátására Szabó Lilla (9028 Győr, Erfurti út 32.) 

bízza meg. 

4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az eljárás lefolytatásához szükséges 

dokumentumokat aláírja. 

5. „Csepreg Város településrendezési eszközeinek módosítása 2021” tárgyában, az 

önkormányzati érdekeket szolgáló módosítások pénzügyi fedezetét 800 000 Ft+ ÁFA 

= 1 016 000 Ft összegben biztosítja a 2021. évi költségvetés terhére. 

 

Felelős: 

Horváth Zoltán polgármester 

dr. Balogh László jegyző megbízásából Vigh Ádám településfejlesztési referens 

 

Határidő: azonnal 
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18. napirend 

Csepreg Város Önkormányzat 2021. évi nagyrendezvénytervének jóváhagyása 
 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztés, mely a 

jegyzőkönyv 21. számú mellékletét képezi.  

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Domnánics Alajos képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a rendezvénytervet és 

elfogadásra javasolták. 

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

dr. Dénes József képviselő kérdezi, hogy a fúvóstalálkozó megrendezésre kerül-e? 

 

Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy ezzel kapcsolatban még nem született döntés. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő véleménye szerint a rendezvényterv nem pontos. Több 

helyen pontatlanságokat talált az időpontokkal és a helyszínekkel kapcsolatban. Újra át 

kellene nézni az egészet annak, aki csinálta. A pandémia ideje alatt el lehetett volna készíteni 

precízebben is, hiszen volt rá idő. 

 

dr. Dénes József képviselő javasolja, hogy további pontosítást kérjen a képviselő-testület a 

rendezvényterv összeállítójától. 

 

A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a rendezvényterv elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal– a következő határozatot hozta: 

 

60/2021. (VI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy Csepreg Város 2021. évi 

rendezvénytervét jelenlegi állapotában nem fogadja 

el. 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

felkéri a Petőfi Sándor Művelődési-, Sportház és 

Könyvtár igazgatóját, hogy a rendezvénytervet a 

2021. július 15-ig kiegészítse és pontosítsa. 

 

Felelős:   

Horváth Zoltán polgármester 

Ziembicki Erzsébet igazgató  
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Határidő: folyamatos  
 

19. napirend 

Döntés a civil szervezetek 2020. évi támogatási elszámolásának elfogadásáról, illetve 

döntés a 2021. évi támogatásra irányuló pályázati kiírás jóváhagyásáról 
 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztés, mely a 

jegyzőkönyv 22. számú mellékletét képezi.  

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy a civil szevezeteknek nagyon nehéz 

helyzetük volt az elmúlt évben. Négyen kértek halasztást, mert nem tudták megvalósítani a 

programjaikat. Ha esetleg december végéig sem tudják benyújtani az elszámolást, akkor 

visszafizetési kötelezettségük keletkezik. A többi elszámolást elfogadták. Az új pályázati 

kiírásnál javasolják, hogy a pályázati adatlapon módosításra kerüljön a 2020. évi 

tevékenységről szóló ismertető, hiszen a vírushelyzetre tekintettel nincs miről beszámolni. 

 

dr. Balogh László jegyző jelzi, hogy a helyzetre való tekintettel lehet átmeneti 

rendelkezéseket hozni, de nem elég a szerződés módosítás, rendeletet is kell módosítani. 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Domnánics Alajos képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta az előterjesztést és 

elfogadásra javasolták a határozati javaslatot. 

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a civil szervezetek támogatási 

elszámolását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal– a következő határozatot hozta: 

 

 

61/2021. (VI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Csepreg Közbiztonságáért Polgárőr és Bajtársi 

Egyesület 2020. évi támogatás elszámolását 

elfogadja, az egyesületnek további jó munkát kíván. 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

dr. Balogh László jegyző  
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Határidő: azonnal 
 

 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal– a következő határozatot hozta: 

 

62/2021. (VI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Csepreg Város Fúvószenekara 2020. évi támogatás 

elszámolását elfogadja, az egyesületnek további jó 

munkát kíván. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

dr. Balogh László jegyző  

 

Határidő: azonnal 
 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal– a következő határozatot hozta: 

 

63/2021. (VI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Csepregi Óvodásokért Alapítvány 2020. évi 

támogatás elszámolását elfogadja, az alapítványnak 

további jó munkát kíván. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

dr. Balogh László jegyző  

 

Határidő: azonnal 

 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal– a következő határozatot hozta: 

 

64/2021. (VI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2020. évi 

támogatás elszámolását elfogadja, az egyesületnek 

további jó munkát kíván. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

dr. Balogh László jegyző  
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Határidő: azonnal 

 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal– a következő határozatot hozta: 

 

65/2021. (VI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Dr. Csepregi Horváth János KIKI 

Diákönkormányzata Egyesület 2020. évi támogatás 

elszámolását elfogadja, az egyesületnek további jó 

munkát kíván. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

dr. Balogh László jegyző  

 

Határidő: azonnal 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal– a következő határozatot hozta: 

 

66/2021. (VI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Idős Lakókért Alapítvány 2020. évi támogatás 

elszámolását elfogadja, az alapítványnak további jó 

munkát kíván. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

dr. Balogh László jegyző  

 

Határidő: azonnal 

 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal– a következő határozatot hozta: 

 

67/2021. (VI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Répcevidék Kultúrájáért Alapítvány 2020. évi 

támogatás elszámolását elfogadja, az alapítványnak 

további jó munkát kíván. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

dr. Balogh László jegyző  

 

Határidő: azonnal 
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A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal– a következő határozatot hozta: 

 

68/2021. (VI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Csepregi Sport Egyesület 2020. évi támogatás 

elszámolását elfogadja, az egyesületnek további jó 

munkát kíván. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

dr. Balogh László jegyző  

 

Határidő: azonnal 

 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a 2021. évi Civil Alap pályázati 

kiírásának elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal– a következő határozatot hozta: 

 

69/2021. (VI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat képviselő - testülete 

úgy határozott, hogy a Csepreg város civil 

szervezetei által benyújtandó 2021. évi Civil Alap 

pályázati kiírását, a pályázati adatlapot és a 

Támogatási szerződés szövegét elfogadja.  

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő:  

2021. július 8.– pályázat kiírása 

2021. augusztus 9.- pályázatok benyújtása 

 

 

20. napirend 

Döntés a Csepreg 1489 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 
 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztés, mely a 

jegyzőkönyv 23. számú mellékletét képezi.  

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a napirendi pontot és 
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elfogadásra javasolják a határozati javaslatot. Kiegészítésként elmondja, hogy a szomszédnak 

kellene felajánlani, hátha élne a lehetőséggel. 
 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Csepreg 1489 hrsz-ú ingatlan 

értékesítését. 
 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal– a következő határozatot hozta: 

 

70/2021. (VI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Csepreg 1489 hrsz-ú ingatlant a 

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2012. (III. 29.) számú önkormányzati rendelete 

8. § (1) b.) pontja alapján értékesítésre kínálja fel. 

2. Jelen előterjesztés mellékletét a Képviselő-testület jóváhagyja. 

3. Felkéri a Polgármestert, hogy a Csepreg 1489 hrsz-ú ingatlant értékesítés céljából 

hirdesse meg. 

4. Felkéri a Polgármestert, hogy az Ingatlan forgalmi értékbecsléssel megegyező, azaz 

1 800 000,- Ft, vagy annál magasabb ajánlat esetén Csepreg Város Önkormányzatát az 

adás – vételi eljárás során képviselje, és felhatalmazza, hogy a szükséges 

dokumentumokat aláírja. 

5. Amennyiben az Ingatlan forgalmi értékbecslésénél azaz 1 800 000,- Ft összegnél kisebb 

ajánlat érkezik, abban az esetben a Képviselő-testületnek az ingatlan értékesítést újból 

tárgyalnia kell. 

 

Felelős:  

Horváth Zoltán polgármester 

Dr. Balogh László jegyző megbízásából: 

Pörs Péter városüzemeltetési referens 

 

Határidő:  

azonnal  
 

 

 

21. napirend 

Döntés Kincséd puszta, Felső-Ruzsahegyi út és Boldogasszony út elnevezéséről  

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztés, mely a 

jegyzőkönyv 24. számú mellékletét képezi.  

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot? 
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Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a napirendi pontot és 

elfogadásra javasolták. 

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

Horváth Gábor alpolgármester örömét fejezi ki, hogy elnevezésre kerültek ezek az utcák, 

de aggodalmát fejezi ki, hogy egyre többen kérik a címképzést ezekben az utcákban, egyre 

többen laknak kint a hegyen. 

 

Oláh Imre képviselő kérdezi, hogy ezzel mi a probléma. 

 

Horváth Gábor alpolgármester tájékoztatja képviselőt, hogy a magyar jogszabályok szerint 

azokon a területeken, ahol lakcímmel rendelkező személyek élnek az önkormányzatnak 

biztosítani kell az ingatlan zavartalan megközelíthetőségét. Ez vonatkozik a mentőre, a 

tűzoltóságra, a szemétszállításra. Ez több kilométernyi utat jelent. Ezen kívül minél többen 

laknak kint, annál nagyobb az érdekérvényesítő erejük és ezáltal a későbbiekben nagyobb 

terhet ró a testületre is. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő kérdezi, hogy akik kint laknak fizetnek-e valamilyen 

hozzájárulást? 

 

dr. Balogh László jegyző jelzi, hogy a kint élőknek építményadó fizetési kötelezettségük 

van. Az ingatlanok többsége ráadásul nem lakóházként szerepel, hanem gazdasági épületként, 

melyben ezek az emberek életvitelszerűen élnek. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 

elindult egy hivatali ellenőrzés az építményadó és a talajterhelés vizsgálata érdekében, illetve 

meg kell fontolni, hogy a jövőben hogyan engedélyezzék a lakcímképzéseket. 

 

dr. Dénes József képviselő javasolja, hogy készüljön a műszaki csoportnál egy olyan térkép, 

melyen szerepel az összes eddig elfogadott utcanév. 

 

dr. Balogh László jegyző jelzi, hogy a kollégák a Google térképen is folyamatosan frissítik 

az adatokat. 

 

A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Csepreg 0320/4 hrsz út elnevezését. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal– a következő határozatot hozta: 

 

71/2021. (VI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Csepreg 0320/4 helyrajzi számú közútként 

nyilvántartott közterületnek az alábbi elnevezést 

adja: 

 

Csepreg 0320/4 hrsz.  – Boldogasszony út 
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Felelős:  

Horváth Zoltán polgármester 

Dr. Balogh László jegyző megbízásából: 

Pörs Péter városüzemeltetési referens 

 

Határidő:  

azonnal  

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Csepreg 3256 hrsz út elnevezését. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal– a következő határozatot hozta: 

 

72/2021. (VI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Csepreg 3256 helyrajzi számú közútként 

nyilvántartott közterületnek az alábbi elnevezést 

adja: 

 

Csepreg 3256 hrsz.  – Felső-Ruzsahegyi út  

 

Felelős:  

Horváth Zoltán polgármester 

Dr. Balogh László jegyző megbízásából: 

Pörs Péter városüzemeltetési referens 

 

Határidő:  

azonnal  

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Csepreg 0456/3, 0457, 0455/8, 0455/9, 

0455/10, 0455/12, 0455/13, 0455/14  hrsz utak elnevezését. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal– a következő határozatot hozta: 

 

73/2021. (VI.30.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Csepreg 0456/3, 0457, 0455/8, 0455/9, 0455/10, 

0455/12, 0455/13, 0455/14 helyrajzi számú 

ingatlanoknak az alábbi elnevezést adja: 

 

Csepreg 0456/3, 0457, 0455/8, 0455/9, 0455/10, 

0455/12, 0455/13, 0455/14 hrsz.  –  

Kincséd puszta 
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Felelős:  

Horváth Zoltán polgármester 

Dr. Balogh László jegyző megbízásából: 

Pörs Péter városüzemeltetési referens 

 

Határidő:  

azonnal  

 

Horváth Zoltán polgármester köszönti Lágler József helyi lakost a képviselő-testületi 

ülésen. 

 

Lágler József helyi lakos jelzi, hogy kérdezni szeretne. 

 

Horváth Zoltán polgármester megadja a szót Lágler Józsefnek. 

 

Lágler József elmondja, hogy a Bognár Ignác utcai ingatlanjaikkal kapcsolatban kaptak 

korábban egy tájékoztatást, de ők azon eligazodni nem tudnak. 

 

dr. Balogh László jegyző válaszában elmondja, hogy a Bognár Ignác utca jelenleg 

beépítetlen részéről van szó. A rendezési terv szerint ez lakóövezetként van szabályozva, 

belső feltáró utakkal. Volt olyan ingatlantulajdonos, aki jelezte, hogy az ő részén szeretne 

építkezni, viszont a jelenlegi elvi szintű felosztás neki nem megfelelő. Szeretné, ha ez a többi 

tulajdonossal közösen újragondolásra kerülne. Kérte, hogy az önkormányzat vegye le ezt az 

elvi szintű kiszabályozást, a tulajdonosok állapodjanak meg egy másik elvben, hogy 

mindenkinek a lehető legjobb megoldás szülessen. Amennyiben a tulajdonosok nem tudnak 

megállapodni, akkor az önkormányzat jelzi a településtervezőnek, hogy csak az érintett 

tulajdonos ingatlanát érintően változzon a szabályozás. Az eljárás elindul, most kellene 

dönteni, hogy milyen irányba lépjenek. Erről lakossági fórumot is kezdeményeznek. 

 

Lágler József nem tartja rossznak a jelenlegi szabályozást. Köszöni a tájékoztatást, felveszik 

a kapcsolatot az érintett ingatlantulajdonossal. Ők nem zárkóznak el attól, hogy valaki oda 

építkezzen, nem kizárólagosan szeretnék művelni a területet, csak tisztázni akarták a 

helyzetet. Jelzi még, hogy a büki Fekete úton lévő fahíd nagyon rossz állapotban van, fel 

kellene újítani. Szívesen adna hozzá faanyagot is, csak kéri, hogy a kivitelezés minőségi 

legyen. 

 

Horváth Zoltán polgármester köszöni szépen a felajánlást. 

 

Horváth Zoltán polgármester megköszönte a részvételt és a képviselő-testület nyílt ülését 

19:20 – kor berekesztette. 

 

 

Kelt, mint az első oldalon 

 

 

 

 

Horváth Zoltán                   dr. Balogh László 

   polgármester                   jegyző 
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Kótai József 

képviselő 

jegyzőkönyv hitelesítő 


