Csepreg Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
7/2021.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 23-án, 16:00
órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülés helye: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal Díszterme
Jelen vannak: Horváth Zoltán polgármester, Domnánics Alajos, Hárominé Orbán Erika,
Horváth Gábor, Kótai József, dr. Dénes 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: Lakosság részéről: Jegyzőkönyvvezető: Guzmits-Balogh Lívia titkársági ügyintéző
Horváth Zoltán polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 6 fő jelen
van, vagyis a képviselő-testület 6 fővel határozatképes, majd a nyílt képviselő-testületi
ülést megnyitja.
Horváth Zoltán polgármester javaslatot tesz Oláh Imre képviselő személyében a
jegyzőkönyv hitelesítőjére.
A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen és 1 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta:
20/2021. (IX.23.) képviselő-testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a
képviselő-testületi
ülés
jegyzőkönyv
hitelesítőjének Oláh Imre képviselőt elfogadta.
Hárominé Orbán Erika képviselő érkezik a tárgyalóterembe.
Horváth Zoltán polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület teljes létszámban jelen
van és határozatképes.
Horváth Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az ülés előtt minden
képviselő új napirend tervezetet kapott, melyben az előzőleg kiküldött napirendi pontok
sorrendje felcserélésre került, illetve új napirendek is találhatók rajta. Az Egyebek napirendi
pontban dr. Balogh László jegyző szeretne tájékoztatást tartani a Hivatalban történt személyi
változásokról. Kéri a képviselő-testületet, hogy ennek megfelelően fogadják el a testületi ülés
napirendjét.
A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen, 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta:
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21/2021. (IX.23.) képviselő-testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testületi ülés napirendjét
elfogadta.
1. Döntés a helyi önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására kiírt
pályázat benyújtásáról
2. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2022. évi fordulójához
3. 15 éves Gördülő Fejlesztési terv (GFT) elfogadása
4. Döntés TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00009 kódszámú „TOP Bölcsőde” pályázat
műszaki ellenőri tevékenység ellátására irányuló beszerzési eljárás megindításáról
5. Döntés az EFOP-1.2.11-16-2017-00053 „Esély Otthon” kialakítása Csepregen
elnevezésű projekt keretében támogatott lakhatás biztosításáról (zárt ülés)
6. Döntés a „TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00016” valamint a TOP-3.2.1-16-VS1-201700011 kódszámú projektek tekintetében megindított „Energetika felújítás”
elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményéről (zárt ülés)
7. Döntés a „TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00050 azonosítójú, CSEPREGI ÓVODA ÉS
BÖLCSŐDE KIKI KÖZSZOLGÁLAT-FEJLESZTÉSE című, valamint a TOP1.4.1-19-VS1-2019-00009
azonosítójú
A
CSEPREGI
BÖLCSŐDE
KAPACITÁSBŐVÍTŐ FEJLESZTÉSE című projektek keretein belül
megvalósítandó Óvoda, bölcsőde tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről. (zárt
ülés)
8. 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 jelzi, hogy azért nem szavazta meg a módosított napirendet, mert
nem tartja helyénvalónak, hogy másodpercekkel a döntés előtt ismernek meg előterjesztéseket.
Elmondja, hogy tudomására jutott, hogy a pénzügyi osztályvezető szeptember végével távozik
a Hivatalból, s kérdezi, hogy a pozíció betöltésére már került-e pályázat kihirdetésre?
Horváth Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy ezzel kapcsolatban szeretne dr.
Balogh László jegyző tájékoztatást nyújtani az Egyebek napirendi pontban.
dr. Dénes József képviselő jelzi, hogy az előző testületi ülésen feltett kérdéseire kapott
válaszokra szeretne reagálni. Elmondja, hogy elfogadja a 4., a 7., 8., és 9. választ. Elfogadja, de
nem tartja teljes értékűnek az 1., 3., 6., és 10. válaszokat. Teljes mértékben elfogadhatatlannak
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tartja a 2., 5., és 11., válaszokat. Ezek közül is kiemeli a 2. számú választ, mely a polgármester
átruházott hatáskörben hozott kiadásait érinti. Véleménye szerint teljesen komolytalan a lejárt
határidejű határozatokkal kiküldött táblázat, vagy polgármester már június 30-a előtt túllépte a
25 millió ft-os keretét. Teljesen mindegy melyik a megfejtés, egyik sem elfogadható.
Hárominé Orbán Erika képviselő szót kér Horváth Zoltán polgármestertől.
Hárominé Orbán Erika képviselő jelzi, hogy az utolsó júliusi képviselő-testületi ülésen az
hangzott el, hogy augusztusban többször kell majd rendkívüli ülést tartani a közbeszerzések
miatt, de ez nem történt meg. Kérdezi, hogy mi ennek az oka?
Jelzi, továbbá, hogy nem tudja ugyan, hogy mikor kerültek fel az előterjesztések a testületi ülés
meghajtójára, neki csak tegnap este volt lehetősége ezeket megnézni. Jelzi, hogy a
szavazásoknál tartózkodni fog, mert nem volt lehetősége az anyagokat megfelelően átnézni.
Napirendi pontok tárgyalása
1. napirend
Döntés a helyi önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására kiírt pályázat
benyújtásáról
Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztést, mely a
jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy az önkormányzat minden évben
benyújtja erre a támogatásra a pályázatát, hiszen nagy szüksége van rá. Az önkormányzat
bevételein látszik, hogy mennyire visszaesett 2019-es évhez képest, amikor még nem volt a
Covid-19 miatti veszélyhelyzet. Kéri a képviselő-testületet, hogy támogassák a pályázat
benyújtását.
Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az
elhangzottakkal kapcsolatban.
A képviselő-testület részéről hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel az önkormányzatok rendkívüli
támogatására kiírt pályázat benyújtását.
A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:
22/2021. (IX.23.) képviselő-testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy a 2020. évi XC. tv. 3. melléklet
II.5. pont alapján igényt nyújt be a helyi
önkormányzatok
rendkívüli
önkormányzati
támogatására.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezető
Határidő: 2021. szeptember 30.
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2. napirend
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022.
évi fordulójához
Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztést, mely a
jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy a tavalyi évben döntöttek arról, hogy
még az idén 50.000 Ft-al emelik a keretösszeget, így 2021-ben 1 millió forintot tudnak
szétosztani a pályázók között. Jövőre már nem emelik tovább. A környező települések és
városok között Csepreg fordítja a legtöbb pénzt a főiskolások, egyetemisták támogatására.
Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az
elhangzottakkal kapcsolatban.
A képviselő-testület részéről hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójához való csatlakozást.
A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:
23/2021. (IX.23.) képviselő-testületi határozat
1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására létrehozott, az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati
fordulójához.
2. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ösztöndíjrendszer anyagi fedezetére
az önkormányzat 2022. évi költségvetésében – a korábbi bizottsági javaslatot figyelembe
véve és az elmúlt évek tendenciáját követve, a 2021. évben biztosított önkormányzati
forrást 50 ezer Ft – tal megemelve – 1 millió forint önkormányzati támogatást biztosít.
3. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felsőoktatási hallgatók számára,
valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójának
Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok
kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének
továbbítása során betartja az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.
4. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. október 5-ig megjelenteti az „A”
és „B” típusú pályázati felhívását.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester – a Csatlakozási nyilatkozat aláírására
Dr. Balogh László jegyző a pályázati eljárás lebonyolítására
Határidő: 2021. október 1.
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3. napirend
15 éves Gördülő Fejlesztési terv (GFT) elfogadása
Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd átadja a szót dr. Balogh
László jegyzőnek.
dr. Balogh László jegyző ismerteti az előterjesztést, mely a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét
képezi. Elmondja, hogy szeptember 30-án kell a Magyar Energetikai Hivatalnak megküldeni a
Gördülő Fejlesztési Tervet. A mai döntéssel a képviselő-testület a Vasi Víznek segít azzal, hogy
nem a szeptember 30-i ülés estéjén küldi meg nekik a tervet. A GFT -ből kikerült a Mátyás
utca, hiszen az várhatóan az idei évben megvalósul. Emellett van betervezve keret a még előre
nem látható esetleges fejlesztésekre, illetve karbantartásokra is.
Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az
elhangzottakkal kapcsolatban.
A képviselő-testület részéről hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a 15 éves Gördülő Fejlesztési Terv
elfogadását.
A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta:
24/2021. (IX.23.) képviselő-testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő- testülete a
határozat melléklete szerinti tartalommal a 15 éves
Gördülő Fejlesztési Tervet, a Vasivíz Zrt. által
összeállítottak szerint elfogadja.
Felelős:
Horváth Zoltán – polgármester
dr. Balogh László jegyző megbízásából:
Vigh Ádám településfejlesztési referens
Határidő: azonnal

4. napirend
Döntés TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00009 kódszámú „TOP Bölcsőde” pályázat műszaki
ellenőri tevékenység ellátására irányuló beszerzési eljárás megindításáról
Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztést, mely a
jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi. Egyéb kiegészítést nem kíván tenni.
Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az
elhangzottakkal kapcsolatban.
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dr. Dénes József képviselő módosító javaslatot szeretne tenni. Szeretné, ha a határozati
javaslatban található gazdasági szereplő körét az alábbiakkal egészítenék ki:
•
•

Kiss Építési Iroda Csepreg, Alkotmány utca
Vasi Dolomit Kft., Szombathely

A képviselő-testület részéről hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel dr. Dénes József képviselő módosító
indítványát.
A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 3 igen és 4 tartózkodó szavazattal – a módosító indítványról nem hozott
döntést.
Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a „TOP Bölcsőde” pályázat műszaki
ellenőri tevékenység ellátására irányuló beszerzési eljárás megindítását az előterjesztésben
szereplő határozati javaslat alapján.
A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen és 2 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta:
25/2021. (IX.23.) képviselő-testületi határozat
1. Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00009
azonosító számú „A CSEPREGI BÖLCSŐDE KAPACITÁSBŐVÍTŐ FEJLESZTÉSE”
című projekt műszaki ellenőri tevékenység ellátására irányuló beszerzési eljárás során
az alábbi gazdasági szereplőket kívánja felkérni:
• Aszterv Kft. (9724 Lukácsháza, Nagycsömötei u. 62.)
• Benkő János ev. (9723 Gyöngyösfalu, Kossuth u. 16./A)
• Progresszív Mérnöki Kft. (9700 Szombathely, Szent Flórián körút 2. 2.em. 44.)
• Westber Mérnöki Iroda Kft. (9700 Szombathely Jékely Zoltán u. 15.)
2. Jelen határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást jóváhagyja.
3. A beruházás pénzügyi fedezetének az TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00009 projekt
költségvetését jelöli meg.
4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlattételi eljárást lefolytassa és hogy a
beérkezett ajánlat alapján a legkedvezőbb ajánlatot adóval a szerződést megkösse.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Dr. Balogh László jegyző megbízásából – Vigh Ádám településfejlesztési referens
Határidő: azonnal
Horváth Zoltán polgármester a nyílt ülést 16:18 órakor bezárja.
A következő napirendek tárgyalása a zárt ülés jegyzőkönyvében folytatódik tovább.
Horváth Zoltán polgármester 17:17 órakor a nyílt ülést újra megnyitja.
Horváth Zoltán polgármester kihirdeti a zárt ülésen hozott nyilvános döntéseket.
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5. napirend
Döntés az EFOP-1.2.11-16-2017-00053 „Esély Otthon” kialakítása Csepregen elnevezésű
projekt keretében támogatott lakhatás biztosításáról (zárt ülés)
A képviselő-testület – 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta:
26/2021. (IX.23.) képviselő-testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy az EFOP-1.2.11-162017-00053 ”Esély Otthon” kialakítása Csepregen elnevezésű projekt keretében meghirdetett
lakhatási támogatásról szóló pályázat 2021. évi kiírásának nyertes pályázója:
o Csordás Attila.
Felelős:
Horváth Zoltán polgármester
dr. Balogh László jegyző
Határidő: azonnal
6. napirend
Döntés a „TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00016” valamint a TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00011
kódszámú projektek tekintetében megindított „Energetika felújítás” elnevezésű
közbeszerzési eljárás eredményéről (zárt ülés)
A képviselő-testület – 5 igen és 2 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta:
27/2021. (IX.23.) képviselő-testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Döntéshozó a Bíráló Bizottság
javaslatára az „TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00016” (2. közbeszerezési rész) valamint a TOP3.2.1-16-VS1-2017-00011 (1. közbeszerzési rész) kódszámú projektek tekintetében
megindított „Energetika felújítás” elnevezésű közbeszerzési eljárás során az alábbi döntést
hozza:
1.) Megállapítja a közbeszerzési eljárás eredménytelenségét az 1. Közbeszerzési rész:
Nagyenergetika tekintetében a Kbt. 71. § (2) b) pont alapján.
2.) Megállapítja a közbeszerzési eljárás eredményességét az 2. Közbeszerzési rész
tekintetében, és a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatában szereplő ajánlati ár
biztosításához szükséges többletfedezetet Csepreg Város Önkormányzata 2021. évi és
2022. évi költségvetésében biztosítja, amennyiben az Irányító hatóság felé benyújtott
többlettámogatási igény elutasításra kerül.
3.) A Kbt. 76. § (6) bekezdésére tekintettel megállapítja a MEM ELEKTRIC KFT
(Magyarország 9745 MESZLEN, BÉKE UTCA 89.) ajánlattevő ajánlatának
érvénytelenségét a 2. Közbeszerzési rész tekintetében.
4.) Megállapítja a Vulcano Építő Kft. (9700 Szombathely, Rumi út 288 hrsz.) ajánlattevő
ajánlatának érvényességét a 2. Közbeszerzési rész tekintetében.
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5.) Az ajánlatban szereplő ajánlati ár biztosításához szükséges többletfedezet az Irányító
Hatóság felé benyújtott többlettámogatási igény elutasítása esetén is Csepreg Város
Önkormányzatának 2021. és 2022. évi költségvetésében rendelkezésre fog állni, így a
Képviselő-testület nyertes ajánlattevőnek a Vulcano Építő Kft. (9700 Szombathely,
Rumi út 288 hrsz.) ajánlattevőt nevezi meg a 2. közbeszerzési rész tekintetében, mivel
ajánlattevő ajánlata a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat.
Felelős: Horváth Zoltán, polgármester
Határidő: összegezés megküldésére azonnal.
A képviselő-testület – 5 igen és 2 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta:
28/2021. (IX.23.) képviselő-testületi határozat
1. Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-16-VS1-201700011 projekt tekintetében felhatalmazza a polgármestert, hogy a megismételt nyílt
közbeszerzési eljárást megindítsa a határozat mellékletét képező ajánlati felhívásban
foglalt feltételek szerint.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás
előzetes ellenőrzése során a Közreműködő Szervezet, valamint az Irányítóhatóság által
előírt esetleges követelményeket az ellenőrzés során az ajánlati felhívásban, valamint
az ajánlati dokumentációban átvezesse, illetve beépítse.
Felelős: Horváth Zoltán, polgármester
Határidő: azonnal

7. napirend
Döntés a „TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00050 azonosítójú, CSEPREGI ÓVODA ÉS
BÖLCSŐDE KIKI KÖZSZOLGÁLAT-FEJLESZTÉSE című, valamint a TOP-1.4.1-19VS1-2019-00009 azonosítójú A CSEPREGI BÖLCSŐDE KAPACITÁSBŐVÍTŐ
FEJLESZTÉSE című projektek keretein belül megvalósítandó Óvoda, bölcsőde tárgyú
közbeszerzési eljárás eredményéről. (zárt ülés)
A képviselő-testület – 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta:
29/2021. (IX.23.) képviselő-testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Döntéshozó a Bíráló Bizottság
javaslatára az „TOP-1.4.1-15-VS1-2019-00050” (1. közbeszerzési rész) valamint a TOP-1.4.119-VS1-2019-00009 (2. közbeszerzési rész) kódszámú projektek tekintetében megindított
„Óvoda, bölcsőde” elnevezésű közbeszerzési eljárás során az alábbi döntést hozza:
1.) Megállapítja a Vasi Tandem Építőipari és Szolgáltató Kft. és az Alpok Pro Korlátolt
Felelősségű Társaság ajánlattevők ajánlatának érvénytelenségét A Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pontja alapján az 1. közbeszerzési rész tekintetében.
2.) Megállapítja a Vasi Tandem Építőipari és Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlatának
érvénytelenségét a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján a 2. közbeszerzési rész
tekintetében.
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3.) Megállapítja az Alpok Pro Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlatának
érvénytelenségét a Kbt. 76. § (6) bekezdésére tekintettel a 73. § (1) bekezdés e) pontja
alapján a 2. közbeszerzési rész tekintetében.
4.) Megállapítja a Becska és Társai Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
ajánlatának érvényességét a 2. közbeszerzési részben.
5.) Megállapítja a BAUWERK-N ÉPITŐIPARI KFT. ajánlatának érvényességét
mindkét közbeszerzési részben.
6.) Megállapítja az 1. közbeszerzési rész eredményességét.
7.) Nyertes ajánlattevőnek a BAUWERK-N ÉPITŐIPARI KFT. ajánlattevőt nevezi meg
az 1. közbeszerzési rész tekintetében, mivel ajánlattevő ajánlata a legjobb ár-érték
arányt tartalmazó ajánlat.
8.) Ajánlatkérő a szükséges többletfedezetet a TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00009 kódszámú
pályázat költségvetéséből (annak belső átcsoportosítása révén), valamint a 2022. évi
költségvetésének a terhére, mindösszesen bruttó 39.890.577,- Ft összegben biztosítja,
így a közbeszerzési eljárás eredményességét a 2. közbeszerzési rész tekintetében
megállapítja.
9.) Nyertes ajánlattevőnek a BAUWERK-N ÉPITŐIPARI KFT. ajánlattevőt nevezi meg
a 2. közbeszerzési rész tekintetében, mivel ajánlattevő ajánlata a legjobb ár-érték arányt
tartalmazó ajánlat.
Felelős: Horváth Zoltán, polgármester
Határidő: azonnal

8. napirend
Egyebek
dr. Balogh László jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Hivatalban 2 személyi
változás történt. László-Barki Diána anyakönyvvezető 2021. szeptember 15-től a Szombathely
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában dolgozik tovább, helyére pályázat útján Jámbor
Ágnes került felvételre, aki korábban az önkormányzati szférában és járási hivataloknál
dolgozott, így a közigazgatásban nagy tapasztalattal rendelkezik. Megtörtént a beiskolázása,
így jelenleg heti 2-3 alkalommal anyakönyvi szakvizsgára felkészítő tanfolyamra jár. Az
anyakönyvi feladatokat addig Guzmits-Balogh Lívia titkársági ügyintéző látja el, mivel jelenleg
csak neki van anyakönyvi szakvizsgája a Hivatalban. A többi feladat – hagyatéki és
földforgalmi - átmenetileg szétosztásra került a kollégák között. A másik változás a pénzügyi
osztályvezetőt érinti. Bakos Erzsébet a Szombathelyi Büntetésvégrehajtási Intézetben dolgozik
tovább október 1-jétől. Helyére nem írt ki a jegyző pályázatot, hanem hivatalon belüli
átcsoportosítással töltik be a megüresedett helyet. A pénzügyi osztályvezetői pozíciót október
1-jétől Horváth-Somosi Ildikó jelenlegi pályázati referens tölti be, aki a feladat ellátásához
megfelelő végzettségekkel rendelkezik. A javaslattal Horváth Zoltán polgármester is
egyetértett. Horváth-Somosi Ildikó a pénzügyi és számviteli főiskolán végzett, üzemgazdász,
közgazdász, regisztrált államháztartási mérlegképes könyvelő, adótanácsadó, adószakértő,
közbeszerzési referensi végzettséggel rendelkezik. Az elmúlt években személyében olyan
embert ismerhettünk meg, aki kellően határozott, és alkalmas arra, hogy a pénzügyi osztályt
egybentartsa és vezesse. Kéri a képviselő-testületet, hogy a jövőben támogassák az ő munkáját
is. Bakos Erzsébetnek megköszöni a Hivatalnál végzett szakmai munkáját.
Oláh Imre képviselő szót kér Horváth Zoltán polgármestertől.
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Oláh Imre képviselő kérdezi, hogy a három éve megvásárolt biciklitárolók mikor kerülnek a
városban kihelyezésre? Nem olyan nagy munka, csak el kellene kezdeni.
dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy a
biciklitárolókat kihelyezik az utcára, több helyen előtte ki kell neki alakítani a megfelelő alapot.
Térkövezni kell, hogy ne a sárban álljon a tároló, illetve azt a betonhoz rögzíteni is kell.
Horváth Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy kapacitás függvényében, amint
lehet ki fogják helyezni.
Horváth Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy betörés volt a
városgazdálkodás egyik telephelyén, ahonnan egy hozzávetőlegesen 500.000 ft értékű gurulós
állvány tűnt el. A rendőrségi feljelentés megtörtént. Várják a fejleményeket. A
városgazdálkodás felszereléseit folyamatosan költöztetik át az új telephelyre, ott szeretné, ha
kamera is lenne telepítve, hiszen egyre több új eszközük van, amit őrizni kell.
Hárominé Orbán Erika képviselő kérdezi, hogy a Dózsa utcai járda felújítás milyen
szakaszban van?
Horváth Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy folyamatosan dolgoznak a járda
felújításán, a mai napon megkezdődött a betonozás is.
A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
Egyéb tárgy nem lévén Horváth Zoltán polgármester megköszönte a részvételt és a
képviselő-testület nyílt ülését 17:35 – kor berekesztette.
Kelt, mint az első oldalon
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