Csepreg Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
9/2021.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. szeptember 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 képviselők /6 fő/
Tanácskozási joggal az ülésen végig: dr. Balogh László jegyző, dr. Herczeg Krisztina
aljegyző
Meghívott vendégek:
• Zétényi Irén intézményvezető, Csepreg Város Területi Gondozási Központja
• Györke Brigitta intézményvezető, Csepreg Város Egészségháza
• Maxim László r. alezredes, kapitányságvezető
• Lőrincz Attila r. alezredes, őrsparancsnok
• Bakos György elnök, Írottkő Natúrparkért Egyesület
• Háromi Jenő igazgató, Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola
• Szabó Erika gazdasági vezető, Vas Megyei Temetkezési Kft
Lakosság részéről: 2 fő
Jegyzőkönyvvezető: Horváth-Pomázi Alexandra titkársági ügyintéző
Horváth Zoltán polgármester tisztelettel köszönti az intézményvezetőket, meghívott
vendégeket és a képviselő-testület tagjait, majd jelzi, hogy Oláh Imre képviselő nem tud részt
venni az ülésen, igazoltan van távol, Kótai József képviselő pedig később fog érkezni.
Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 5 fő jelen van, vagyis a képviselő-testület
5 fővel határozatképes, majd a nyílt képviselő-testületi ülést megnyitja.
Horváth Zoltán polgármester javaslatot tesz Domnánics Alajos képviselő személyében a
jegyzőkönyv hitelesítőjére.
A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 4 igen és 1 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta:
30/2021. (IX.30.) képviselő-testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a
képviselő-testületi
ülés
jegyzőkönyv
hitelesítőjének Domnánics Alajos képviselőt
elfogadta.
Horváth Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Egyebek napirendi
pont alatt két témát szeretne tárgyalni az alábbiak szerint:
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a. Szerződésmódosítás CSSE
b. Szerződésmódosítás dr. Sudár Zsuzsanna

Horváth Zoltán polgármester az elhangzottaknak megfelelően szavazásra teszi fel a
módosított napirend elfogadását.
A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:
31/2021. (IX.30.) képviselő-testületi határozat
1. Polgármesteri beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről és a lejárt határidejű
határozatok teljesítéséről, az átadott hatáskörben hozott döntésekről
2. Csepreg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2020. évi beszámoló
elfogadása
3. A Vas Megyei Temetkezési Kft. beszámolója a csepregi köztemető 2020. évi
üzemeltetésről
4. Beszámoló az Irottkő Natúrparkért Egyesület, a Tourinform és a Térségi TDM
szervezet 2020. évi tevékenységéről
5. Beszámoló az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft 2020. évi tevékenységéről
6. Tájékoztató a Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola 2020/2021-es tanévéről
7. A Csepregi Óvoda és Bölcsőde Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény 2020/2021es nevelési év munkájáról szóló tájékoztatójának megtárgyalása
8. Beszámoló a Csepreg Város Önkormányzata részvételével működő Társulások
munkájáról
9. Csepreg Város Önkormányzatának 2021. 1-8. hónap gazdálkodásáról szóló
pénzügyi beszámoló
10. Csepreg Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.12.)
számú önkormányzati rendeletének módosítása
11. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi képviselők és
képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 19/2003 (X.16.) számú
rendeletének módosítása
12. TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00004 – Csepreg Turisztikai Fejlesztése című pályázat
keretében megvalósítandó „Mesterségek fája” koncepciójának ismertetése
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13. Döntés a civil szervezetek 2021. évi támogatásáról
14. Mátyás utca útburkolatának felújításával kapcsolatos víziközmű és útépítési
munkálatok beszerzése
15. Döntés az ifjú házasok első lakáshoz jutásának támogatási kérelméről (zárt ülés)
16. Egyebek
a. Szerződésmódosítás CSSE
b. Szerződésmódosítás dr. Sudár Zsuzsanna
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 napirend előtti felszólalást szeretne tenni.
dr. Dénes József képviselő felolvassa a napirend előtti felszólalását:
„Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Vendégeink! Tisztelt Csepregi Polgárok!
Napirend előtti felszólalásomban arra teszek javaslatot, hogy tekintettel a naponta
romló járvány-adatokra, a munkatervünkben november 25-re tervezett közmeghallgatást
hozzuk előre október valamelyik, minél korábbi csütörtöki napjára. Sajnos legutóbb két évvel
ezelőtt, 2019. december 18-án volt csak alkalmuk Csepreg város lakosainak nyilvános
közmeghallgatáson meghallgatniuk a polgármester és a képviselő-testület munkájáról szóló
beszámolót és élniük törvény adta kérdezési és javaslattételi jogukkal. Indítványozom, hogy
alpolgármester úr és a képviselő-testület minden más tagja is számoljon be röviden arról,
milyen munkát végzett a legutóbbi közmeghallgatás óta.
Felhívom a figyelmet arra a tényre, hogy az információszabadságról és a közérdekű
adatok nyilvánosságáról szóló törvény értelmében kötelezően közzéteendő szerződéseket 2017
óta nem ismerheti meg a város lakossága. Noha azok közzétételéről a jegyző úrnak, a Magyar
Államkincstár önkormányzatunknál lefolytatott vizsgálatának megállapításai következtében
saját maga által összeállított intézkedési terve szerint augusztus 31-ig gondoskodnia kellett
volna. Nem értem, hogy a közpénzek felhasználásának átláthatóságát érintő több éves
törvénysértő mulasztás orvoslására a mai napig miért nem került sor? Ahogyan a képviselőtestület tagjai – két éves titkolózás után – a kérésemre egy hete végre megkaptuk négy most
folyamatban lévő beruházásunk alapvető adatait, úgy kérem hogy valamennyi a jelenlegi
ciklus során lezárult és folyamatban lévő pályázatunk esetében is haladéktalanul pótolja
ugyanezt. A város érdekében meghozandó felelős döntésekhez ugyanis ezek is
nélkülözhetetlenek.
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Ugyancsak – sokadszor – indítványozom a képviselő-testület ülései onlinenyilvánosságának biztosítását is! Emlékeztetnék rá, hogy erre a legutóbbi választás óta nem
került sor.
Felhívom továbbá a képviselő-testület figyelmét arra, hogy ideje volna komolyan
vennünk a város választott polgármestere és az általa kinevezett jegyző munkájának
felügyeletével kapcsolatos felelősségünket. Horváth Zoltán független polgármester ugyanis
szeptember 10-én munkaidőben a város főterén gyűjtött aláírásokat az egyik politikai párt
aktuális kampányához. A polgármester munkáltatói hatáskörébe tartozó jegyző pedig, két
kolléganő tanúként való felhasználásával írogat – szintén munkaidőben – bírósági beadványt
a velem szembeni feljelentése alapján indult perhez. Mindezt összeegyeztethetetlennek tartom
egy velem szemben pereskedő, az adófizetők pénzén fizetett jegyző munkakörének és
közfeladatainak ellátásával.
Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy a Kőszegi Járásbíróság május 25-én
kihirdetett ítéletében nekem adott igazat és felmentett a vádak alól, de a várost a munka- és
hatáskörét túllépve ténylegesen vezető jegyző ebbe azóta sem nyugodott bele és a számára
kellemetlen döntést megfellebbezte. A másodfokú tárgyalásra október 12-én (kedden) 8.30-kor
kerül majd sor a Szombathelyi Törvényszéken (Szily János u. 7., 13/A tárgyalóterem). Akit
érdekel, személyesen is meghallgathatja. A másodfokú ítéletről természetesen haladéktalanul
tájékoztatni fogom majd a város lakosságát. Mégiscsak példátlan hogy egy jegyző választott
képviselőt jelentget fel! Ilyesmire még nem volt példa Csepreg történetében.”
dr. Dénes József képviselő jelzi, hogy lenne még 2 kérdése. Ebből 1 a polgármesterhez 1
pedig a jegyzőhöz.
Polgármester úrhoz intézett kérdés, amire helyben kéri a választ:
Mikor írta alá a 31/2021. számú képviselő-testületi határozatot?
Horváth Zoltán polgármester jelzi, hogy nem tud azonnal válaszolni. Utána fog nézni.
Jegyző úrhoz intézett kérdés:
Az óvoda és a bölcsőde kapcsán zajló közbeszerzéseknek projekt menedzsmentjének hány
tagja van, és kik azok?
dr. Dénes József képviselő elmondja, hogy írásban várja a választ, de az sem baj, ha a
nyilvános ülésen egyből kap választ.
dr. Balogh László jegyző jelzi, hogy írásban fog válaszolni, mivel ez a költségvetési sor a
Vas Megyei Önkormányzati Hivatalnak a költségvetése, ezért a megyei Jegyző urat kellett
volna megkérdeznie a képviselő úrnak, de meg fogja érdeklődni, hogy kik a tagok, mert ez az
ő kompetenciájuk hiszen konzorciumi pályázatról van szó.
Horváth Zoltán polgármester kérdezi van-e egyéb kérdés, interpelláció?
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Hárominé Orbán Erika képviselő jelzi, hogy szeretne kérdést feltenni.
Horváth Zoltán polgármester megadja a szót Hárominé Orbán Erika képviselőnek.
Hárominé Orbán Erika képviselő kérdezi, hogy a Dózsa utcában a járdát milyen hosszan
fogják megcsinálni, mert korábban azt a választ kapta, hogy fele már készen van. Jelenleg 4
ház előtt készült el az új járda, ezért nem tudja, hogy milyen hosszan lesz a felújítás. Azt is
szeretné tudni, hogy ennek a felújításnak mi a határideje.
Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy a fele alatt azt értette, amit megkezdtek utca
szakaszt annak a fele készült eddig el. Természetesen a teljes utca meg lesz csinálva és
mindkettő oldalán új járda fog épülni. Vannak már kisebb szakaszok, amik korábban
elkészültek, így azokat a részeket nem tartalmazza a pályázat. A munkálatok határideje pedig
az év vége.
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:
„Július 01. napján szabadságon voltam
Július 02. napján, dr. Kondora Bálinttal a Vas Megyei Közgyűlés alelnökével tárgyaltam a
következő TOP -os ciklus fejlesztési lehetőségeiről
Július 05. napján Budapesten vettünk részt dr. Balogh László jegyzővel, elhunyt Székely
Ágostonné Eperjesy Dóra hagyatéki tárgyalásán.
Július 06. napján Lakatos Valentint Csepreg Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
elnökét fogadtam, majd Dr. Sudár Zsuzsanna háziorvos keresett fel szerződés módosítás
tárgyában
Július 07. napján Kovács Balázst a Vodafone területi képviselőjét fogadtam.
Július 08. napján Répcementi Önkormányzati Társulás testületi ülésén voltam, majd a horvát
zarándoklatot - Őseink nyomdokain emléktúra tagjait fogadtam a Promenádon.
Július 09. napján az Ottó Kempingben vettem részt a 11. Kemencés Pincés találkozón.
Július 13. napján vezetői értekezletet tartottunk, majd a Büki Rendőrőrsön folytattam a napot,
ugyanis feljelentést kellett tegyek ismeretlen tettes ellen a korábbi városgazdálkodás
telephelyre történt betörés miatt, ahol egy nagyértékű gurulós állványt tulajdonított el az
elkövető.
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Július 14. napján előbb Lakatos Valentint Csepreg Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
elnökét fogadtam, majd Balassa Botond rendezvényszervező érkezett hozzám a bucsui
rendezvényünk miatt.
Július 19. napján vezetői értekezletet tartottunk, majd Lakatos Valentin Csepreg Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzata elnöke érkezett hozzám, ezt követően egy helyi vállalkozóval
Koósz Balázs festővel egyeztettem.
Július 20. napján intézményvezetői értekezletet tartottunk.
Július 21. napján Gacs Tamás vízvezeték szerelővel tartottam helyszínbejárást az óvodai és
bölcsődei költözés miatti munkálatok végett, majd egyeztetést tartottunk a Magyar
Közútkezelő Zrt.- képviselőivel a Rákóczi utcai híd építésének tárgyában.
Július 22. napján rendkívüli Képviselő-testületi ülést tartottunk.
Július 27. napján rendkívüli Képviselő-testületi ülést tartottunk.
Július 29.-től Augusztus 02-ig a szabadságomat töltöttem.
Augusztus 05. napján a folyamatban lévő TOP-os pályázatainkról egyeztettem az
Államkincstárban.
Augusztus 09. napján vezetői értekezletet tartottunk
Augusztus 10. napján a TOP turisztika projektünkkel kapcsolatosan helyszíni ellenőrzésen
vettem részt.
Augusztus 15. napján tartottuk a Csepregi bucsut, ezúton is köszönöm a színvonalas
rendezvényszervezést minden közreműködőnek.
Augusztus 16-tól 19-ig a szabadságomat töltöttem.
Augusztus 20. napján az Államalapítás ünnepén vettem részt az Ottó Kempingben.
Augusztus 23. napján vezetői értekezletet tartottunk.
Augusztus 24. napján Vígh Eszter csepregi lakost fogadtam fogadóóra keretein belül.
Augusztus 25. napján folytatódtak a tárgyalások az Advanced Power fejlesztési és beruházási
elképzeléseiről majd Kóbor Attilával az Atroplusz Kft ügyvezetőjével tárgyaltam a
közétkeztetéssel kapcsolatban.
Augusztus 26. napján az Idős Lakókért Alapítvány jubileumi ünnepségén vettem részt, hiszen
idén 10 éve már, hogy segítik a csepregi időseket. Ezúton is köszönöm Kovács Andrásné
Domnánics Mária elnökasszonynak és társainak azt az önzetlen munkát melyet városunk idős
polgáraiért tesznek.
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Augusztus 27. napján Vincze Annát fogadtam, akivel egy későbbi kutyás rendezvényről,
versenyről egyeztettünk.
Augusztus 30. napján vezetői értekezletet tartottunk.
Augusztus 31. napján Horváth Anitát fogadtam a Vas Megyei Kormányhivatal részéről,
akivel helyszínbejárást tartottunk az ideiglenes bölcsőde épületében.
Szeptember 04. napján a Borbarát Hölgyek Egyesületének 15 éves fennállása megünneplését
tartottuk, ezúton is köszönöm Horváth Edina elnökasszonynak és társainak az egyesület
városért végzett munkáját.
Szeptember 6 és 10. között szabadságon voltam, de néhány fontosabb teendőm eközben is volt
Szeptember 06. napján a Kiss Péter alezredes Úrral tartottunk megbeszélést Csepreg Város
Önkéntes Települési Mentőcsoportjának közelgő minősítő gyakorlatáról.
Szeptember 08. napján, a Répcementi Önkormányzat Társulási ülésén vettem részt.
Szeptember 09., László-Barki Diána kolléganőnket búcsúztattuk, ezúton is köszönöm a
városért végzett munkáját
Szeptember 10. napján a Vasi Víz Zrt. felügyelőbizottsági ülésén vettem részt.
Szeptember 13. napján vezetői értekezletet tartottunk.
Szeptember 15. napján előbb Tóth Antalné majd Horváth János lakosokkal egyeztettem az
óvoda bővítése kapcsán felmerült területvásárlási igényünkről.
Szeptember 18. napján a Csepregi Szüreti fesztiválunkon vettem részt, köszönöm a szervezést
Ziembicki Erzsébet intézményvezető asszonynak és a közreműködést minden érintettnek.
Szeptember 20. napján Kiss Péter alezredes Úrral tartottunk megbeszélést Csepreg Város
Önkéntes Települési Mentőcsoportjának közelgő minősítő gyakorlatáról.
Szeptember 21. napján Vasváron voltam dr. Balogh László jegyző úrral a kisvárosok
polgármesteri és jegyzői találkozóján.
Szeptember 22. napján szabadságon voltam
Szeptember 24. napján a Trió televíziónak adtam interjút, majd megtartottuk Csepreg Város
Önkéntes Települési Mentőcsoportjának minősítő gyakorlatát. Ezúton is köszönöm
önkénteseinknek, hogy részvételükkel biztosították a sikeres minősítés megszerzését.
Szeptember 27. napján vezetői értekezletet tartottunk.
Szeptember 28. napján a TÖOSZ Küldöttgyűlésén vettem részt Siófokon.
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Szeptember 29-én elbúcsúztattuk Bakos Erzsébet osztályvezető asszonyt, akinek ezúton is
köszönöm a városért végzett több éves munkáját. Sok sikert kívánok neki a következő
munkahelyén.
A mai napon, azaz szeptember 30 -án pedig Sárváron voltam a nemrég megítélt 1 millió
forintos rendezvényszervezésre kapott támogatásunk támogatási szerződéskötésén.
Ha már támogatás, örömmel jelenthetem be, hogy egy újabb sikeres pályázatunk lett,
mégpedig 148 m3 szociális célra szánt keménylombú tűzifa érkezhet Csepregbe.”
Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az
elhangzottakkal kapcsolatban.
dr. Dénes József képviselő jelzi, hogy lenne egy kérdése.
Horváth Zoltán polgármester megadja a szót dr. Dénes József képviselőnek.
dr. Dénes József képviselő elmondja, hogy folyamatosan tartja a kapcsolatot a lakossággal,
és többen is kérdezték, hogy Polgármester úr szeptember 22-én szabadságon volt-e? A
beszámolóban ez nem hangzott el.
Horváth Zoltán polgármester utána néz és elmondja, hogy szeptember 22-én szabadságon
volt. Elnézést kér, hogy nem lett átvezetve a beszámolóba.
dr. Dénes József képviselő jelzi, hogy lenne egy indítványa is. Szeretné, ha a polgármesteri
beszámoló 5 nappal a testületi ülés előtt felkerülne a képviselői tárhelyre, hogy előzetesen is
tudjanak a képviselők tájékozódni és kérdést feltenni, ha szükséges. Legutóbb is kénytelen
volt írásos kérdéseket feltenni bizonyos megbeszélésekkel kapcsolatban, mert csak a
beszámolóból értesült róluk. Ezekre a kérdéseire meg is kapta a választ, de szeretné kérni
Polgármester urat, hogy ne hozza kellemetlen helyzetbe a képviselőket, hanem lehetőség
szerint legyen előre kiküldve a polgármesteri beszámoló is.
Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a polgármesteri beszámoló elfogadását
azzal a kiegészítéssel, hogy 2021. szeptember 22-én szabadságon volt.
A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 4 igen és 1 nem szavazattal – a következő határozatot hozta:
32/2021. (IX.30.) képviselő-testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
elmúlt időszak eseményeiről szóló polgármesteri
beszámolót elfogadja.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
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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. Felhívja a képviselő-testület figyelmét, hogy a már
korábban elhangzott 3 határozat végrehajtásáról részletesebben is beszámoltak. Annak
érdekében, hogy a későbbiekben ne érje az a vád, hogy nem tették meg a vállalt
kötelezettségüket. Az egyik ilyen határozat az IFKA pályázat, amelynek a keretében a
hulladék mentesítés történt meg a városban a tisztítsuk meg az országot projekt keretében.
Részletes beszámolót olvashattak a VP külterületi utak pályázat tekintetében is. Beadásra
került ez a pályázat. A 46/2021-es testületi határozatról van egy részletesebb beszámoló,
valamint a Zártkerti program a ZP-1-2021 kódszámú pályázatról is. Itt dilemma volt, hogy a
kötelezően választott alprogramot mire adják be. Az útfelújítás mellett szóba került egy
közvilágítási korszerűsítés is. Ezt sajnos a pályázat végül nem engedte meg. Így maradt az
előzőekben beadott alcél, hogy az önkormányzat kisebb területein gyümölcsfákat telepítsenek
és a későbbiekben fel kell majd építeni egy olyan célt, ami Csepreg Város közönségét tudja
szolgálni a beadott pályázattal összhangban.
dr. Dénes József képviselő átnézte az írásos beszámolót és felhívja a Polgármester úr
figyelmét, hogy nem kapott áttekinthető összegzést arról, hogy az augusztusi nagy
rendezvényeink mennyibe kerültek. Továbbra is kéri, hogy ezekről a nagyrendezvényekről
gyűjtsék ki, hogy mire költöttünk és milyen mértékben. Összességében részlegesen
elfogadható, de nem áttekinthető. Jelzi, polgármesternek van még egy mulasztása. Elmondja,
hogy kaptak a július 22-i rendkívüli testületi ülésen egy olyan polgármesteri beszámolót,
amelyben szerepel, hogy 3,7 milliárd forint került különféle fejlesztésekre Csepregen. Erre a
kérdésére 66 napja nem kapott választ és erről kéri a tételes beszámolót.
Horváth Zoltán polgármester elmondja, úgy emlékszik, hogy ezeket a kérdéseket zárt ülés
keretében tette fel, nem pedig interpellációként. Úgy gondolta, hogy a mai nap interpellálni és
kérdéseket fog feltenni képviselő, melyekre választ kell adnia.
dr. Dénes József képviselő elmondja nem szeretne interpellálni. Egy tételes felsorolást
szeretne kapni.
Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy a következő testületi ülésen interpellációként
tegye fel a kérdését a képviselő úr, mert akkor mindenképpen választ kell adnia.
dr. Dénes József képviselő kérdésként teszi fel, hogy a 3,7 milliárd forint milyen tételekből
áll össze, és 8 napon belül várja írásban a választ.
Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy a következő képviselő-testületi ülésen tegye
fel a képviselő úr a kérdést, és akkor válaszolni fog.
Horváth Zoltán polgármester kérdezi van-e egyéb kérdés.
Hárominé Orbán Erika képviselő jelzi, hogy szeretne kérdést feltenni.
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Horváth Zoltán polgármester megadja a szót Hárominé Orbán Erika képviselőnek.
Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy a 2 millió forintos értékhatárig történő
beszerzéseknél 2 tétel súrolja a felső határt. Úgy gondolja ez biztosan a nagy
rendezvényekhez kapcsolódik. Kérdezi, hogy ezeknek a rendezvényeknek vissza fele is van-e
hozadéka? Mit takar ez a közel 4 millió forint.
Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy ezek a búcsúi rendezvényünk tételei.
Természetesen utána fognak nézni, hogy pontosan mik szerepelnek benne.
A búcsúi rendezvényből bevételek is származnak. Pontosan nem tudja megmondani, hogy
mennyi, de utána fognak nézni. Tájékoztatja a testületet, hogy a rendezvényre 1 millió forint
támogatást nyert a város. Ez mellett még közterület foglalásból is van bevétel, ami közel
500.000 forint.
Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a lejárt határidejű határozatok
teljesítéséről, az átadott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 4 igen és 1 nem szavazattal – a következő határozatot hozta:
33/2021.(IX.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 közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2020. évi beszámoló
elfogadása
Horváth Zoltán polgármester tisztelettel köszönti a Rendőrkapitány urakat és köszöni a
precíz szakmai beszámolót és az egész éves munkájukat. Majd ismerteti a napirendi pontot és
az előterjesztést, mely a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
Horváth Zoltán polgármester kérdezi bizottsági elnök asszonyt, hogy tárgyalták-e a
napirendi pontot.
Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy tárgyalták, és sok időt töltöttek vele.
Sajnos a tavalyi évhez képest kicsit megnövekedett a bűncselekmények száma, de egyben
választ is kaptak, hogy ezeknek a nagy részét sikerült felderíteni. Elfogadásra javasolják a
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beszámolót és ezzel együtt köszönetüket fejezik ki a rendőrségnek és a velük együtt dolgozó
polgárőrségnek.
Horváth Zoltán polgármester átadja a szót Maxim László alezredesnek.
Maxim László alezredes elmondja, hogy 2020. február 28-a óta irányítja a Kőszegi Rendőrkapitányságot. Sajnálja, hogy nem úgy sikerült a személyes kapcsolat felvétel ahogyan azt
eltervezte. A 2020-as évről egy nagyon rövid tájékoztatást szeretne adni. Olyan dolgok
történtek, mintha egy hollywoodi film valósult volna meg. Le kellett zárniuk a határokat,
kijárási tilalom volt, maszk viselés volt és ezek mellett különböző rendszabályokat kellett
betartaniuk. A határvédelem miatt sajnos nagy erőket vontak el a rendőrségtől, így Csepregtől
is történtek elvonások. Ennek következtéből nyáron egy lopásokra specializálódott csapat
jelent meg a városban. Ekkor Kőszegről is mindenkit kivezényeltek Csepregre, és sikeresen
elkapták a csapatot. Elmondja, hogy ténylegesen nőtt egy picit a lopások száma, de itt is
sikerült a felderítés. Tájékoztatja a testületet, hogy a helyi polgárőrséggel nagyon jó a
kapcsolat és az együttműködés. Az illetékességi területükön az egyik legnagyobb számú és
legaktívabb polgárőrség. Mindenben a segítségükre voltak, még migránsokat is fogtak el.
Javasolja a testületnek, hogy amennyiben lehet, akkor mindenféle támogatást kapjanak meg a
polgárőrök, mert nagy szerepük van abban, hogy a létszámhiányos helyzetükben is a rend fent
legyen tartva. Végezetül elmondja, hogy bármikor fordulhatunk hozzájuk, akár alezredes
úrhoz, de akár az őrsparancsnok úrhoz is.
A képviselő-testület részéről hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Csepreg Város közbiztonságának
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos
feladatokról szóló 2020. évi beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:
34/2021. (IX.30.) képviselő-testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy a Kőszegi Rendőrkapitányság
Büki Rendőrőrsének Csepreg Város 2020. évre
vonatkozó, Csepreg Város közbiztonságának
helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja, és egyúttal
megköszöni a Kőszegi Rendőrkapitányság, valamint
a Kőszegi Rendőrkapitányság Büki Rendőrőrsének a
2020. évi munkáját.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
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3. napirend
A Vas Megyei Temetkezési Kft. beszámolója a csepregi köztemető 2020. évi
üzemeltetésről
Horváth Zoltán polgármester tisztelettel köszönti Szabó Erika gazdasági vezetőt. Majd
ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztést, mely a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét
képezi.
Horváth Zoltán polgármester kérdezi bizottsági elnök asszonyt, hogy tárgyalták-e a
napirendi pontot.
Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy tárgyalták és úgy gondolja, hogy mindent
tartalmaz a beszámoló, ami a 2020-as évben történt. Látható, hogy a temetések száma nagyon
megemelkedett. 2 évre visszamenőleg szinte megduplázódott, az urnás temetések száma pedig
3 szoros emelkedést mutat. Összességében elfogadta a bizottság a beszámolót. Egy kérdés
mégis felmerült, hogy a nem gondozott sírokkal kapcsolatban ki tudna segíteni? Kihez lehetne
fordulni?
Szabó Erika gazdasági vezető elmondja, hogy a Vas Megyei Temetkezési Kft-hez be kell
telefonálni és ott fognak megoldást találni a problémára.
Horváth Zoltán polgármester a beszámolótól függetlenül szeretne egy kiegészítést tenni.
Elmondja, hogy történt egy vezető váltás és szeretne kezdeményezni egy tárgyalást ügyvezető
asszonnyal. Meg kell indítani egy temető bővítést a közeljövőben. Az elmúlt időszakban
tömeges fa kivágás is történt. Ezeket a fákat pótolni kell. A tuskók kiszedésében pedig
szeretne segítséget kérni.
dr. Dénes József képviselő tartalmasnak tartja a beszámolót és elfogadásra javasolja.
Elmondja, hogy egyik helytörténész barátja felhívta a figyelmét arra, hogy a zsidó temetőben
méltatlan állapotok uralkodnak. Ott van egy holokauszt emlékmű, ami mellett már legalább
egy éve kivágott és feldarabolt fának a maradványai vannak. Nem tudja, hogy ezeket az
üzemeltetőnek vagy pedig alvállalkozóként a városgondnokságnak kellene-e megoldani, hogy
tűnjön el onnét a száraz fa. Ez lenne az egyik probléma. A másik probléma pedig az, hogy a
temetőnek az egyik legnagyobb értékét Kollár Bélának a sírja jelenti. Ő a világhírű Columbia
bőrgyár alapítója volt. Ez egy gyönyörű fekete márvány síremlék, de nagyon be nőtte a
növényzet. Jó lenne láthatóvá tenni, hogy ott nyugszik a híres Kollár Béla.
16:43 órakor Kótai József képviselő érkezik a tárgyalóterembe.
Horváth Zoltán polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 6 fő jelen van,
és a képviselő-testület 6 fővel továbbra is határozatképes.
Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy a kápolna melletti fákat meg kell
vizsgálni mennyire veszélyesek, mert az ott lévő sírokra sokszor nagyobb fadarabok
potyognak.
Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy részben már felmérésre kerültek a fák. Lesz
köztük olyan, amit még ki kell vágni, de lesznek olyanok is, amik metszéssel megmenthetők.
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Szabó Erika gazdasági vezető elmondja, hogy a korábbi évek veszteségeihez képest a 2020as évben 12.000 forint nyereséget tudtak kimutatni. Ez a megnövekedett temetések számának
tudható be. 2020-ban 59 temetés volt Csepregen. 17-tel több mint az előző évben. Ha a
korábbi évek tendenciáját nézzük, akkor idén 39 elhunyt volt eddig. Valószínűsíthető, hogy az
idei év veszteséges lesz. Szeretnék kérni, hogy tegyen a testület javaslatot a mínuszos
eredménynek a kompenzálására.
Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy ezt a későbbiekben kell tárgyalnia a
testületnek.
Szabó Erika gazdasági vezető elmondja, hogy sürgős intézkedést igényel az elromlott
halottas hűtő pótlása. Jelenleg Tormásligetre szállítják a halottakat.
Horváth Zoltán polgármester tájékoztatja, hogy 1-2 héten belül megoldódik a probléma,
mert folyamatban van az új hűtő beszerzése.
A képviselő-testület részéről hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Vas Megyei Temetkezési Kft.
beszámolóját a csepregi köztemető 2020. évi üzemeltetésről.
A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:
35/2021. (IX. 30.) képviselő – testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a Vas Megyei Temetkezési Kft
csepregi köztemető 2020. évi üzemeltetésről szóló
beszámolóját elfogadja, és egyben megköszöni a
szolgáltató egész éves munkáját.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester – közlésre
Dr. Balogh László jegyző megbízásából: Vigh
Ádám településfejlesztési referens
Határidő: azonnali – közlésre
4. napirend
Beszámoló az Irottkő Natúrparkért Egyesület, a Tourinform és a Térségi TDM
szervezet 2020. évi tevékenységéről
Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztést, mely a
jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.
Horváth Zoltán polgármester tisztelettel köszönti Bakos György Elnök urat. Elmondja örül
a jó kapcsolatnak és bízik benne, hogy ez a továbbiakban is megmarad. Észrevételként
tájékoztatja, hogy az utóbbi időben akadozott a kommunikáció kettejük közt. Kiderült, hogy
13

Csepreg Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
9/2021.

nem volt frissítve az e-mail cím. Nem tudja megígérni, hogy az elnökségi ülésen részt tud
venni. Kérdezi elnök asszonyt, hogy tárgyalta-e a bizottság?
Hárominé Orbán Erika elmondja, hogy tárgyalták. Mint minden évben így most is egy
nagyon tartalmas beszámolót kaptak. Egy kicsit hiányolják a csepregi kapcsolatokat.
Csepregnek is jobban részt kellene venni az egyesület tevékenységében. Tudja, hogy
egyénileg sokan elmennek és részt vesznek azokban a programokban, amit az egyesület kínál.
Köszöni a munkát és megpróbálnak minél több csepregi embert rávenni arra, hogy a
programokon részt vegyenek. Elfogadásra javasolják a beszámolót.
Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy október 9-én lesz egy közös túra az egyesület
és Csepreg szervezésében. Ebből is látható, hogy jól működik a közös munka.
Bakos György elnök köszöni az elismerő szavakat. Elmondja, hogy a 2020-as év
mindenkinek katasztrofális volt. A rendkívül nehéz egészségügyi helyzet miatt mégis egy
olyan állapotot hozott létre, hogy ami az egyesület elmúlt 24 évében nem sikerült azt most
meg tudták valósítani. Az egyesület 16 településéből 12-nek össze gyűjtötték a
gyöngyszemeit. Amikor semmit sem lehet tartani, akkor a dolgozóknak valamit produkálni
kell. Ez 2020-ban rendkívül sikeres volt. A LEADER pályázat kapcsán az egyesület 12
településének azokat a gyöngyszemeit gyűjtötték össze, amik említésre méltóak. és
megörökítésre érdemesek. Majd jött egy kegyelmi állapot, amikor kinyithatott az ország. A
rövid 3 hónap alatt a szállásadók, a turisztikai szolgáltatók, a vállalkozók majdnem többet
kerestek, mint egész évben. Magyarország lakossága nagy részben úgy döntött, hogy
országon belül marad. és ez óriási eredmény volt. A statisztikáik rendkívül jók erre az
időszakra. Mindezek mellett folyt a TOP turisztika pályázat végrehajtása. Elindult az irodájuk
felújítása. Az egyesület új székházba költözött. Ma már elmondhatják, hogy 2021 májusban és
júniusban olyan 21. századi tourinform irodába léphettek be az egyesület tagjai és a vendégek,
ahol 350 turisztikai érdekességet nézhetnek meg elektronikus úton és terepasztalon. Ezek
angol, magyar és német nyelven is megtekinthetők. Ebben a 350 produkcióban az összes
településük részt vesz. Elmondja, hogy 2 hete megkapták a marketing gyémánt díjat. 20 éve
működik Kőszeg város támogatásával a tourinform iroda. Rendkívül népszerűek a
kiadványaik is. Jövőre már 25 éves lesz az egyesület. Egyre több minden elektronikusan
megtalálható az irodájukban, pl:térképek. Szeretnének minél kevesebb papírt gyártani. 2020ban ingyenes és tematikus garantált programjaik voltak júliustól augusztusig. A híres
hétforrás pikniket felhőszakadás miatt le kellett hozniuk a hegyről, így a fő téren került
megrendezésre. A török lesen című rendezvényt is megtartották. A miénk itt a rét című
programot is meg tudták tartani, ami a madarak és fák napja legújabb elnevezése. Elmondja,
hogy 2020-ban milyen pályázati lehetőségeik voltak. Az alpannonia pályázat 20 millió
496.910 forinttal gazdálkodott. Legnépszerűbb rendezvényük továbbra is a túrarendezvény. A
natúrpark alap feladatai között a természetjárás és a környezetvédelem rendkívül fontos
szerepet tölt be. A turistáskodás Kőszeg vonatkozásában több mint 100 évre tekint vissza.
2020 januárjában 596 fő vett részt túrán. Júniusban 8 túrán 127-en, októberben 13 túrán 156an míg decemberben 1 túrán 14-en vettek részt. 2020-ban az általuk szervezett 76 gyalogos és
2 kerékpáros túrán összesen 1957 fő vett részt. Az egyesület önkénteseinek a száma 38 fő. Az
újdonságokról szeretne még pár szót szólni. Öröm számukra, hogy Gencsapáti csatlakozott az
egyesülethez. Amennyien kilépnek az egyesületből körülbelül annyian be is szoktak lépni. A
130-135 fős egyéni tagság változatlan. Elmondja, hogy ebben az évben negatív eredményük is
volt. 2019. szeptember 1-től a Szombathelyi Erdészeti Rt megvonta a jogukat, hogy turistákat
engedjenek be autóval és autóbusszal az erdei magánutakra. Ez rányomta a bélyegét, hogy a
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Kőszegi hegységet hány ember látogathatja. A dottó a Velemi elágazásnál kénytelen
visszafordulni. Sajnos nem jutottak előbbre az erdészettel, de hamarosan találkozni fog
vezérigazgató úrral, és szeretnének egy új koncepciót kitalálni. Van egy másik nehezményük,
ami Kőszeg városa felé kritika. 1 év alatt nem tudta kitalálni a város, hogy a vár alatt lévő
helyi termék bolttal mi legyen. Befejezésként elmondja, hogy 2021-ben rekord mennyiségű
pénzzel gazdálkodott az egyesület. 7 darab pályázatot menedzselnek. Szeretnének továbbra is
zöldek maradni. A városnak van egy olyan elképzelése, hogy a turisztikát kiváltaná a
natúrparkból. Akkor olyan zöld programokkal fognak jelentkezni, amik minden településen
érdekesek lehetnek.
Domnánics Alajos képviselő kérdezi, hogy az erdészetnek a nemleges döntése az erdei utak
megvédése miatt volt-e?
Bakos György elnök elmondja, hogy nem. Volt egy konfliktusuk az erdészettel. A lényeg az
volt, hogy ők felengedték a sorompót és rendes szabályos belépési engedéllyel a kisvasutat.
Rendkívül népszerű a kisvasút. Vezérigazgatónak az volt a mondása, hogy ők is gondolkodtak
már a kisvasúton. Elnök úr erre pedig azt válaszolta, hogy ők nem gondolkodtak, hanem
megcsinálták. A hivatalos verzió az volt, hogy nem tudják garantálni a kisvasút biztonságos
közlekedését.
dr. Dénes József képviselő elmondja, hogy tökéletesen kielégítőnek találta a beszámolót.
Hamarosan átadásra kerül az alpannonia túra út és 2 hete mikor a Rúzsa hegyen járt még nem
volt fenn az összes tábla. Érdeklődik, hogy sikerült-e az össze stáblát elhelyezni.
dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy még nem sikerült. Volt egy sajnálatos baleset,
melynek következtében egy táblát kidöntöttek. Ennek a javítása folyamatban van. Következő
héten ki fognak kerülni az elmaradt táblák is.
dr. Dénes József képviselő elmondja, hogy jó lett volna a táblákat a területet alaposan ismerő
helybéliekkel lektoráltatni és ellenőriztetni. Itt képviselő nem csak magára gondol, hanem
például Sági Ferencre. Elég sok hiba maradt sajnos ezekben. Amiket a helyiek észrevesznek.
A turisták ezeket nem veszik észre, de a helyiek tudják, hogy elég sok hiba maradt benne. Azt
javasolja, hogy legközelebb a képviselő-testület tagjai és az egyesületek elnökei előre lássák
mielőtt megcsinálják. Ne maradjanak benne bosszantó, bántó hibák.
A képviselő-testület részéről hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel az Irottkő Natúrparkért Egyesület, a
Tourinform és a Térségi TDM szervezet 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:
36/2021. (IX. 30.) képviselő – testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy az Írottkő Natúrparkért Egyesület, a
Tourinform és a Térségi TDM Szervezet 2020. évre
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vonatkozó beszámolóját tudomásul veszi, és egyúttal
megköszöni az Egyesület 2020. évi munkáját.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Bakos György elnök
Határidő: azonnal
5. napirend
Beszámoló az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft 2020. évi tevékenységéről
Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztést, mely a
jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.
Horváth Zoltán polgármester sajnálja, hogy ügyvezető úr nem tudott eljönni. Elmondja,
hogy sok panasz érkezik a lakosság részéről a szemét szállítással kapcsolatosan. Egyszerűbb
lenne, ha meg lehetne beszélni ezeket a problémákat.
Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a beszámolót.
Egy nagyon gazdag pénzügyi beszámolót kaptak, de számukra az a lényeg, hogy hogyan
látják a mindennapokban mikor szállítják a hulladékot. A bizottság pedig arra a
megállapításra jutott, hogy jelenleg nincs sok panasz a munkájukra. Nyugodtan konstatálták a
működésüket.
Horváth Zoltán polgármester a működéssel kapcsolatban elmondja, hogy fájó pont lehet az
Önkormányzatunkat nézve, hogy 1-1 lomtalanítás során a hulladék elszállítása plusz teher a
városnak. 32 tonna szemetet szállítanak el térítés mentesen egy évben. Elmúlt évek
tapasztalata, hogy a 32 tonna csak egy töredéke annak a mennyiségnek, ami egy lomtalanítás
során elszállításra kerül. Ebből kifolyólag elég magas plusz költségek terhelik az
önkormányzatot. Idei évben közel 2 millió forintba került a lomtalanítás.
dr. Dénes József képviselő elmondja, hogy az STKH eleget tett a beszámolói
kötelezettségének, de nem csak ügyvezető létezik, valakit küldhettek volna. Emiatt
tartózkodni fog a szavazásnál.
A képviselő-testület részéről hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel az STKH Sopron és Térsége
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 2020. évi tevékenységéről szóló
beszámolót.
A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen és 1 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta:
37/2021. (IX. 30.) képviselő – testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi
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hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéről
szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
dr. Balogh László jegyző megbízásából:
Vigh Ádám településfejlesztési referens
Határidő: azonnal
6. napirend
Tájékoztató a Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola 2020/2021-es tanévéről
Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztést, mely a
jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.
Horváth Zoltán polgármester tisztelettel köszönti Igazgató urat, és köszöni az
együttműködést. Örül, hogy voltak közös projektek az elmúlt időszakban, és biztosan lesz
még további közös feladat is. Sajnálatos pont a tanító hiány, de egy hosszú probléma és bízik
benne, hogy hamarosan megoldódik. Nincs egyszerű helyzetben az oktatás, de mindig bízni
kell.
Horváth Zoltán polgármester kérdezi bizottsági elnök urat, hogy tárgyalták-e a napirendi
pontot?
Domnánics Alajos képviselő elmondja, hogy tárgyalták és köszöni a pandémia alatt végzett
munkát. Nem volt egy egyszerű kihívás, de fokozatosan mindenki belelendült a munkába.
Sajnálkozva tapasztalja, hogy a pedagógus hiány nem csak helyi hanem országos szinten is
probléma. Reméli, hogy ez a probléma jó irányba fog változni, és további sikeres munkát
kíván mindenkinek. Elfogadásra javasolják a beszámolót.
Háromi Jenő igazgató köszöni a lehetőséget, hogy adhat tájékoztatást. Ha megnézzük az
alapjait a működésüknek, akkor a tárgyi feltételekben vannak hiányosságok. Ezek közül a
tornatermet emelné ki, aminek a nagysága nem megfelelő a mindennapos testnevelés
oktatáshoz. Köszöni, hogy sikerült megoldani a kézilabdapályát. Az iskolaépületnél
tapasztalható mozgás. Kéri, hogy ha lesz szakember, akkor a rajztermet nézzék meg, mert
mozgásnak indult a hátsó rész és az ablak is nagyon szorul. Ha a későbbiekben lenne rá mód,
akkor egy tornacsarnokban is kellene gondolkodnia a városnak. A személyi feltételek
tekintetében pedig a legnagyobb problémát a pedagógus hiány jelenti. Úgy látja, hogy a
fiatalok nem nagyon választják a pedagógusi pályát. Az iskolájukban generáció váltás van.
Jelenleg nyugdíjazások vannak, ami a következő tanévben is folytatódni fog. Ha tudnának
szolgálati lakást felajánlani, akkor lehet könnyebben jönnének pedagógusok. Szinte minden
hónapban van érdeklődő az ország másik feléről. Fiatalok sajnos nem nagyon vannak, mert ha
el is végzik a tanári iskolát nem biztos, hogy a tanári pályát fogják választani. A pedagógusok
pótlását mindenképpen meg kellene oldani, mert személyi feltételek nélkül nincs lehetőség,
hogy iskola otthonos oktatást fent tudjanak tartani. Próbálkoznak és mindent igénybe vesznek,
hogy tudjanak ide csábítani pedagógusokat.
Valóban rendkívüli év volt a 2020/2021-es tanév. Az egész évet egy félelemben végezték el.
Ez a félelem a mai napig ott van a pedagógus társadalomban, hiszen a gyerekeket jelenleg
csak 12 éves kortól oltják. Úgy gondolja, hogy az alattuk lévő korosztály is hordozhatja a
vírust és fertőzhet is. A nagy távolságtartás nem minden esetben tartható be, de természetesen
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minden érvényben lévő szabályt igyekeznek betartani. Elmondja, hogy hiába határozza meg
az éves munkatervet, ha egy lecsupaszított program fog maradni. Délutáni foglalkozásokkal,
tanulmányi kirándulásokkal és egyéb dolgokkal nem fognak tudni élni. A szülőkkel való
személyes kapcsolattartás is elmarad. Ez mind hátrányt jelent. Köszöni a bizalmat, és bízik
abban, hogy a feladataiknak meg fognak felelni. Az adatok közül a legfontosabb a tanulói
létszám, mely jelenleg a 280 köré beállt. Ez egy olyan adat, mely éves szinten is jónak
mondható. Az első olyan tanév volt, amikor alapfokú művészeti oktatás nem volt az
intézményben. Kizárólag csak általános iskolai képzés van.
Horváth Zoltán polgármester köszöni a helytállást és a pedagógusok fegyelmezett
munkáját.
A képviselő-testület részéről hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Dr. Csepregi Horváth János Általános
Iskola 2020/2021-es tanévéről szóló beszámolót.
A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:
38/2021. (IX. 30.) képviselő – testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr.
Csepregi Horváth János Általános Iskola jelen határozat
mellékletét képező, a 2020/2021. nevelési évéről szóló
tájékoztatóját tudomásul veszi, és egyúttal megköszöni a Dr.
Csepregi Horváth János Általános Iskola munkatársainak a
2020/2021-es tanévben végzett munkáját.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester – közlésre
Határidő: azonnali – közlésre
7. napirend
A Csepregi Óvoda és Bölcsőde Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény 2020/2021-es
nevelési év munkájáról szóló tájékoztatójának megtárgyalása
Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztést, mely a
jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi, majd kérdezi bizottsági elnök urat, hogy mit
tárgyalt a bizottság?
Domnánics Alajos képviselő elmondja, hogy intézményvezető jelenlétében tárgyalták ezt a
napirendet. A beszámoló nem tért ki a korábban végzett ellenőrzésekre ezért ezeknek az
eredményére rákérdezett. Ezek az ellenőrzések jó eredménnyel zárultak. Megköszönte
intézményvezetőnek az átszervezésben való munkát. Mindezek mellett elfogadásra javasolják
a beszámolót.
Horváth Zoltán polgármester szintén megköszöni az intézmény dolgozóinak a helytállásért.
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dr. Dénes József képviselő úgy gondolja, hogy ha 1 évben egyszer tárgyalják az intézmény
munkáját, akkor illene valakinek itt lennie.
Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy nem volt egyszerű az óvodásoknak sem az
elmúlt időszak. A komoly átszervezések következtében nagyon felborult az intézményi élet.
Jelenleg 3 helyszínen zajlik az óvodai és a bölcsődei ellátás. Ebben nagy szerepe van a
hivatali apparátusnak is. Köszönet a gazdálkodási munkatársaknak is, hiszen most is
folyamatosan dolgoznak. Kitartást és türelmet kér az intézmény dolgozóitól és a szülőktől.
Hárominé Orbán Erika képviselő kérdezi, igaz-e az a szóbeszéd, hogy délben haza kell
vinni a gyerekeket az óvodából és ez miatt vittek el gyerekeket más óvodába?
Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy ez nem kérés és nem is utasítás. Az
intézményvezető arról tájékoztatta, hogy azokat a gyerekeket viszik haza az óvodából, ahol a
szülők ezt meg tudják oldani.
Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy a későbbiekben a beiskolázás során gond
lehet az, ha elviszik másik településre a gyerekeket, mert nem biztos, hogy iskolába vissza
fogják hozni őket.
Domnánics Alajos képviselő elmondja, nincs tudomásuk arról, hogy bárkit is elvittek volna
másik intézménybe.
Horváth Gábor alpolgármester elmondja, hogy lehet csak pletyka szintű a dolog, de az is
lehet, hogy van valóság alapja. Nem tartja ésszerűnek, hogy elvigyék másik intézménybe a
gyermekeket, hiszen a szülők előre tudták, hogy itt egy nagy projekt lesz. Egy szülőnek is
tolerálni kellene azt, hogy most kicsit nehezebb a helyzet. Egy egész gárda dolgozott azon,
hogy a bölcsődébe a középső iskolába és a turisztikai helyszínekre lehessen a gyerekeket
elvinni. Egy átmeneti állapotról van szó, aminek a későbbiekben egy nagyon jó hozadéka
lesz.
Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy minden csak nézőpont kérdése, mert
mondhatták volna azt is, hogy helyben nem tudják elhelyezni a gyerekeket, hanem másik
települések intézményeibe vigyék a szülők őket.
A képviselő-testület részéről hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel A Csepregi Óvoda és Bölcsőde Közös
Igazgatású Köznevelési Intézmény 2020/2021-es nevelési év munkájáról szóló beszámolót
A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen és 1 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta:
39/2021. (IX. 30.) képviselő – testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat képviselő – testülete úgy
határozott, hogy a Csepregi Óvoda és Bölcsőde Közös
Igazgatású Köznevelési Intézmény 2020/2021. nevelési év
munkájáról szóló tájékoztatóját elfogadja.
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Felelős: Horváth Zoltán polgármester – közlésre
Határidő: azonnali – közlésre
8. napirend
Beszámoló a Csepreg Város Önkormányzata részvételével működő Társulások
munkájáról
Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztést, mely a
jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi.
Horváth Zoltán polgármester kérdezi bizottsági elnök asszonyt, hogy tárgyalták-e a
napirendi pontot.
Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy tárgyalták és elfogadásra javasolják.
Horváth Zoltán polgármester kérdezi bizottsági elnök urat, hogy tárgyalták-e a napirendi
pontot.
Domnánics Alajos képviselő elmondja, hogy tárgyalták és átnézték a pénzügyi beszámolókat
és ők is elfogadásra javasolják.
dr. Dénes József képviselő javasolja, hogy a bizottsági jegyzőkönyvek is haladéktalanul
kerüljenek fel a belső tárhelyre, mert aki nem tud részt venni a bizottsági üléseken utólag
tudjon tájékozódni az ott elhangzottakról.
A képviselő-testület részéről hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Csepreg Város Önkormányzata
részvételével működő Társulások munkájáról szóló beszámolót.
A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:
40/2021. (IX. 30.) képviselő – testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a Felső-Répcementi Többcélú Kistérségi
Társulás 2020. június 1-től 2021. május 31-ig végzett
munkájáról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.
Felelős: Horváth Zoltán- polgármester
Határidő: azonnal
A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:
41/2021. (IX. 30.) képviselő – testületi határozat
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Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a Közép-Répcementi Intézményfenntartó
Társulás 2020. június 1-től 2021. május 31-ig végzett
munkájáról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.
Felelős: Horváth Zoltán – polgármester
Határidő: azonnal
A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:
42/2021. (IX. 30.) képviselő – testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a Répcementi Önkormányzati Társulás 2020.
június 30-től 2021. június 20-ig végzett munkájáról szóló
polgármesteri beszámolót elfogadja.
Felelős: Horváth Zoltán – polgármester
Határidő: azonnal
9. napirend
Csepreg Város Önkormányzatának 2021. 1-8. hónap gazdálkodásáról szóló pénzügyi
beszámoló
Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztést, mely a
jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi.
Horváth Zoltán polgármester kérdezi bizottsági elnök asszonyt, hogy tárgyalták-e a
napirendi pontot.
Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy tárgyalták. A kérdéseikre a bizottsági
ülésen megkapták a válaszokat, így elfogadásra javasolják.
A képviselő-testület részéről hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel Csepreg Város Önkormányzatának 2021.
1-8. hónap gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámolóját.
A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen és 1 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta:
43/2021. (IX. 30.) képviselő – testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a 2021. 1-8 hónapról szóló pénzügyi
tájékoztatót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően
tudomásul veszi.
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Felelős: Horváth Zoltán polgármester
dr. Balogh László jegyző
Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezető
Határidő: azonnal
10. 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 10. számú mellékletét képezi.
Horváth Zoltán polgármester kérdezi bizottsági elnök asszonyt, hogy tárgyalták-e a
napirendi pontot.
Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy tárgyalták. volt 1-2 nagy eltérés, ami
minden évben előjön. Ezekre a kérdésekre megnyugtató válaszokat kaptak. Kiemelné az
egészségháznál a közüzemi díjak előirányzatának a változását. Nem tudja, hogy ez valóban
így van-e, vagy csak egy elírás történt.
dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy erről nem kapott információt és utána fog nézni.
dr. Dénes József képviselő megjegyzi, hogy a pénzügyi osztályvezetője vagy a helyettese
miért nincs itt, hogy tájékoztatást tudjon adni a felmerülő kérdések kapcsán.
A képviselő-testület részéről hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel az önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről szóló 1/2021. (III.12.) számú önkormányzati rendeletének módosítása
A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 4 igen és 2 tartózkodó szavazattal – a következő rendeletet alkotta meg:
Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 1.) önkormányzati
rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.12.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 11. számú mellékletét képezi.
11. napirend
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi képviselők és képviselőtestületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 19/2003 (X.16.) számú rendeletének
módosítása
Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztést, mely a
jegyzőkönyv 12. számú mellékletét képezi.
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Horváth Zoltán polgármester kérdezi bizottsági elnök urat, hogy tárgyalták-e a napirendi
pontot.
Domnánics Alajos képviselő elmondja, hogy tárgyalták. Ez egy törvény adta
kényszerhelyzet, így el kell, hogy fogadják.
Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy ők is tárgyalták. Ők is azt tudták meg,
hogy szerepelni kell a rendeletben. Természetesen utána a külsős tagok eldönthetik, hogy
lemondanak-e a tisztelet díjukról vagy sem.
dr. Dénes József képviselő elmondja, hogy egyetért a napirend elfogadásával, de megjegyzi,
hogy a rendeletnek a módosított szövegét nem kellő szakszerűséggel fogalmazta meg az előző
változat készítője.
dr. Balogh László jegyző kérdezi képviselőt, hogy mire gondol?
dr. Dénes József képviselő elmondja, hogy igenis kötelező megadni ugyan azt az alap
tiszteletdíjat a bizottsági kültagoknak, mint amit a bizottsági beltagok is kapnak. Az
indoklásban benne van, hogy nem tettünk eleget a megfelelő törvényi szabályozásnak.
dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy nem vagyunk tévedhetetlenek és a törvényességi
felügyelet figyelmeztetett a hibára.
Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy amikor ezek a pénzügyi dolgok voltak,
abban az időben nem voltak kültagok.
dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy volt egy testületi szándék amit lekövetett a
rendelet, de nem volt összhangban az Mötv.-vel.
A képviselő-testület részéről hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel az önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről szóló 1/2021. (III.12.) számú önkormányzati rendeletének módosítása
A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 6 igen szavazattal – a következő rendeletet alkotta meg:
Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 1.) önkormányzati
rendelete
a helyi képviselők és képviselőtestületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 19/2003.
(X.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 13. számú mellékletét képezi.
12. napirend
TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00004 – Csepreg Turisztikai Fejlesztése című pályázat
keretében megvalósítandó „Mesterségek fája” koncepciójának ismertetése
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Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztést, mely a
jegyzőkönyv 14. számú mellékletét képezi.
Domnánics Alajos képviselő elmondja, hogy a bizottsága tárgyalta a napirendet, és
nézegették a fotókat, aminek kapcsán a 4. verziót javasolják elfogadásra. Kérdésük az, hogy
milyen méretekben készülne ez a fa. Ha jól értesült róla, akkor ez egy rozsda mentes anyagból
készülne.
Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy ők is tárgyalták, de nem jutottak
döntésre. Saját véleménye, hogy a karácsonyfás nem tetszik neki, mert az a karácsonyt juttatja
eszébe. Kérdezi miért nekik kell eldönteni? Nem lehetne-e a lakosságra bízni?
dr. Balogh László jegyző elmondja, azért javasolták a hivatal részéről, mert mindig az a vád
éri, hogy a jegyző dönt el mindent. Szerették volna ezt a vádat elkerülni, ezért hozták a
képviselő-testület elé véleményezésre. Több koncepció is készült.
dr. Dénes József képviselő jelzi, hogy ő tartózkodni fog a szavazásnál. Kérdezi, hogy a TOP
pályázat keretében módosításra került-e a pályázati program. Tudniillik, amikor utoljára
rákérdezett erre, akkor még nem volt módosítva.
dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy folyamatban van.
dr. Dénes József képviselő kérdezi mikor várhatjuk az eredményét?
dr. Balogh László jegyző amikor a kincstár elfogadja.
dr. Dénes József képviselő elmondja, hogy akkor most olyanról döntünk, amiről még nem is
tudjuk, hogy egyáltalán jó állagú vagy nem.
dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy olyanról döntünk, ha a testület előkészíti a döntést,
és kapunk rá egy kincstári jóváhagyást, akkor tudunk haladni és nem kell hónapokat várni
arra, hogy előre haladjunk egy projekttel. Dolgozunk rajta, a kollégák a szívüket-lelküket
beleteszik, foglalkoznak vele. Ha az is probléma, hogy dolgozunk és behozzuk testületre és
véleményt kérünk, akkor mondják meg hogyan dolgozzunk és a városképet meghatározó
elemeket, bútorokat milyen szempontok alapján valósítsa meg a hivatal. Előre megyünk,
mivel erre már volt beszerzés is. Dolgozunk rajta, hogy megvalósuljon. Folyamatos
egyeztetések zajlanak a kincstárral. A kincstárnál az illetékes ügyintéző és vezető támogatólag
áll a dolgokhoz akkor sejthető, hogy milyen döntés lesz. Ennek mentén elkezdünk dolgozni.
Képviselő nincs bent ebben a napi szintű munkában. Mi tudjuk, hogy mikor lehet egy munkát
előkészíteni és mikor nem kell neki állni előkészíteni.
Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy neki volt egy javaslata, de senki nem
szavazott. Még mindig azt kérdezi, hogy nem lehetne-e szélesebb körben megkérdezni?
Domnánics Alajos képviselő elmondja, hogy ugyan ez a dolog merült fel náluk is. Illetve,
hogy a kis cégér táblákra kik fognak felkerülni. Ők azt gondolták, hogy nem a jelen kornak
kellene felkerülnie, mert abból vita lenne. Ezért szeretnék majd a civil szervezetek segítségét
kérni annak az összegyűjtésében, hogy régen milyen mesterségek léteztek.
elbizonytalanodtak, hogy ebben ki és hogyan fog dönteni.
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dr. Dénes József képviselő javasolja a bizottságoknak, hogy ha már létezik a városnak egy
hivatalos honlapja meg facebook oldala, amiről nem tudja, hogy hivatalos-e. Ezeken az
oldalakon lehetne egy online szavazást rendezni. Van lehetőség feltenni minden féle variációt,
meg lehetne a lakosságtól javaslatokat is kérni, hogy ki kerüljön a levelekre, ha ez tényleg
megvalósul. Képviselő ellenzi a megvalósítását, de ha mégis megvalósul, akkor meg kell
kérdezni a lakosságot.
dr. Balogh László jegyző elmondja, azért hozták be az ülésre, mert jöttek be koncepciók és,
hogy a képviselő-testület állást foglaljon, hogy merre induljanak el. Úgy gondolja előbb
szűkíteni kellene a formát. Ők is úgy gondolták, hogy megkeresik a város civil szervezeteit és
az ipartestületet, hogy összegyűjtsék a cégér listát. A mesterségek mellett akár a civilek is
felkerülhetnének a táblákra. Több ötlet is volt, de valahol el kell indulni. Azért hozták be a
testület elé, mert látni szerették volna, hogy mit szól hozzá a képviselő-testület. Látni
szeretnék, hogy hova jutnak és szeretnének tovább dolgozni.
Hárominé Orbán Erika képviselő elvetné azt a javaslatot, hogy egy új koncepcióban
gondolkodjanak.
Horváth Zoltán polgármester jelzi, hogy ő is támogatja a fa alakzatot.
Domnánics Alajos képviselő elmondja, hogy az elsőről a rózsalugas jut eszébe, ha ránéz a
képre. Mivel a neve is az, hogy mesterségek fája, akkor hasonlítson inkább fára a koncepció,
de a fenyőfát ő is elveti, hogy ne a karácsonyra asszociáljon.
Horváth Gábor alpolgármester kérdezi képviselőt, hogy a kovácsolt vasra gondol-e?
Amelyik cirádás és eltolt szinteken vannak az ágak? Elmondja, hogy végülis ez is egy
karácsonyfa minta, de mégsem az a hagyományos.
dr. Balogh László jegyző azt javasolja, ha tényleg vannak kategorikusan kizárandók, akkor
azok legyenek kizárva. Így marad 2-3 forma, ami alapvetően versenyezhet. Ha látják, hogy
mennyi cégér kerül fel, akkor már tudnak játszani vele, hogy melyik formára lehetne
elhelyezni őket. Megint lehetne akkor futni ezzel egy kört, hogy hova jutnak, de ebben kéri a
képviselő-testület segítségét. Ha már van egy koncepció, akkor van 3-4 olyan lehetőség,
amiről meg lehetne kérdezni a lakosságot.
Domnánics Alajos képviselő elmondja, hogy nem zárna ki egyet sem, mert ha szélesebb
körben akarják szavazásra bocsájtani, akkor nem szeretne senkit sem korlátozni.
dr. Dénes József képviselő jelzi, hogy bizottsági elnök úr nem kapott még választ arra, hogy
mekkora méretű lesz ez a mesterségek fája.
dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy nem tud utána nézni, mert valamilyen oknál fogva
nem látja a hálózatot. De úgy emlékszik, hogy minimum 6 méter magas alkotásról van szó.
Horváth Gábor alpolgármester úgy gondolja a 6 méter már eléggé magasnak számít.
Szerinte egy karra 3-4 cégér is elférhet.
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Horváth Zoltán polgármester elmondja, ha a szavazás irányába mennek, akkor azt rövid
időn belül kellene megoldani, mert az árak folyamatosan emelkednek.

dr. Dénes József képviselő elmondja, hogy úgy emlékszik, hogy ez a pályázat december 31ig van jelen állapotban, majd kérdezi jegyzőt kezdeményezték-e a meghosszabítását?
dr. Balogh László jegyző jelzi, hogy kezdeményezték.
Horváth Gábor alpolgármester kérdezi a testületet, hogy mi lenne, ha a karácsonyfa
koncepciót ténylegesen kizárnák-e?
Horváth Zoltán polgármester úgy gondolja, hogy 2 verziót elég lenne megjelölni.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy mind az 5 koncepciót online szavazásra bocsájtja.
Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a koncepciók tudomásul vételét, és hogy a
lakosság körében egy gyors lefolyású online szavazást hozzanak létre.
A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen és 1 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta:
44/2021. (IX. 30.) képviselő – testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a FAL Kft. (9735 Csepreg, Damjanich u. 2.)
által benyújtott „Mesterségek fája” kompozíciókat megismerte
és felkéri a Csepregi Közös Önkormányzat Jegyzőjét, hogy az
előterjesztésben szereplő 5 darab koncepciót bocsássa társadalmi
vitára online szavazás keretében.
Felelős: dr. Balogh László jegyző
Határidő: 2021. október 28.
13. napirend
Döntés a civil szervezetek 2021. évi támogatásáról
Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztést, mely a
jegyzőkönyv 15. számú mellékletét képezi.
Horváth Zoltán polgármester kérdezi bizottsági elnök urat, hogy tárgyalták-e a napirendi
pontot.
Domnánics Alajos képviselő elmondja, hogy tárgyalták a napirendi pontot, mely a civilek
által benyújtott összegek elbírálását célozta meg. Kis korlátozással, de támogatják a civil
szervezeteket. Senkit sem zártak ki a pályázatból. A beérkezett igényeket és a bizottság
javaslatát az alábbi táblázat tartalmazza, melyet a bizottsági elnök felolvas:
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Pályázó neve
1 Csepregi Óvodásokért Alapítvány
Csepregi Borbarát Hölgyek
Egyesülete
3 Csepreg Város Fúvószenekara
2

4

Csepregi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület

5

Csepreg Közbiztonságáért PB
Egyesület

kért
összeg

biz. jav.

Komplex mozgás-, és
személyiségfejlesztés

300.000,-

150.000.

Arculati megújulás

200.000,-

150.000.

2021. évi működési pályázata

300.000,-

300.000.

Pályázat tárgya

„Biztonsággal a biztonságunkért” kamera rendszer
300.000,- 300.000.
cseréje
Bűnmegelőzési működési alap a cél

300.000,-

300.000.

300.000,-

200.000.

300.000,-

250.000.

300.000,-

200.000.

300.000,Az iskola aszfaltos pályájának felújítása

300.000.

2021. évi karácsonyi jubileumi
műsor és alapcél szerinti
működésének támogatására
Csepregi Borbarát és Turisztikai Programok szervezése,
7
Egyesület
lebonyolítása
Eszközbeszerzés (műszaki cikkek,
George Sorel Alapítvány a TGK8
gyógyszeradagoló, takarítógép,
ért
textíliák)
6 Csepregi Vegyeskar Egyesület

9

Dr. Csepregi Horváth János KIKI
Diákönkormányzata Egyesület

1
Mozaik Képzőművészeti Kör
0
1 Répce-Vidék Kultúrájáért
0 Alapítvány

Gyerek rajzpályázat, és működés

60.000,-

60.000.-

Alapítvány 25 éves jubileumi
ünnepsége

50.000,-

50.000.-

Összesen:

2.710.000
,-

2.260.000

Horváth Zoltán polgármester elfogadja és támogatja a bizottság javaslatát. Kérdezi van-e
egyéb kérdés vagy észrevétel?
Horváth Gábor alpolgármester bejelenti érintettségét a Csepregi Borbarát Hölgyek
Egyesülete és a Csepregi Borbarát és Turisztikai Egyesülete támogatásával kapcsolatban.
dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy alpolgármester felesége a Csepregi Borbarát
Hölgyek egyesületében vezetői tisztséget tölt be, így szavazni kell alpolgármester szavazásból
való kizárásáról vagy ki nem zárásáról. A Csepregi Borbarát és Turisztikai Egyesületben
alpolgármester tagként vesz részt, így az összeférhetetlenség nem áll fenn.
Horváth Gábor alpolgármester jelzi, hogy nem szeretne szavazni.
Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy nem mindegy, hogy egy egyesület hány
tagból áll. A támogatás ugyanazzal az összeggel egy nagyobb létszámú csoport számára
kellemetlenebb lehet, mint egy kisebb létszámú csoportnál.
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Domnánics Alajos képviselő elmondja, hogy amire bizottsági elnök asszony gondol ott azt
vették figyelembe, hogy máshonnan is kapnak támogatást azok az egyesületek, akiknél
csökkentették a támogatási összeget.

dr. Dénes József képviselő jelzi, hogy kérdezni szeretne Jegyző úrtól. A kérdése az lenne,
hogy a kért támogatás összegénél több adható-e?
dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy a rendeltben 300.000 forint a maximum összeg,
ami pályázatonként adható. Ha a pályázó 200.000 forint támogatást kér, akkor a testület
200.000 forinttal fogja támogatni, mert ha nagyobb összegű támogatást adnának, akkor az
olyan lenne, mintha a pályázaton kívül jutott volna többlet támogatáshoz.
A képviselő-testület részéről hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Csepreg Közbiztonságáért Polgárőr és
Bajtársi Egyesület támogatását.
A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:
45/2021. (IX. 30.) képviselő – testületi határozat
1. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a civil
szervezetek támogatási rendjéről szóló 6/2020. (II.28) számú rendelet alapján, a
Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javaslatát is figyelembe véve a Csepreg
Közbiztonságáért Polgárőr és Bajtársi Egyesület (szervezet) által a 2021. évben
benyújtott pályázat tekintetében 300.000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást
állapít meg.
2. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester a
támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: 2021. október 8. - a támogatási szerződés aláírására
Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Csepreg Város Fúvószenekara
támogatását.
A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:
46/2021. (IX. 30.) képviselő – testületi határozat
1. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a civil
szervezetek támogatási rendjéről szóló 6/2020. (II.28) számú rendelet alapján, a
Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javaslatát is figyelembe véve Csepreg
Város Fúvószenekara (szervezet) által a 2021. évben benyújtott pályázat tekintetében
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300.000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást állapít meg.
2. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester a
támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: 2021. október 8. - a támogatási szerződés aláírására
Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel Horváth Gábor alpolgármester
szavazásból történő kizárását az egyesület támogatásáról szóló döntéskor.
A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:
47/2021. (IX. 30.) képviselő – testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Horváth Gábor
alpolgármestert érintettsége miatt kizárja a Csepregi Borbarát Hölgyek Egyesülete és a
Csepregi Borbarát és Turisztikai Egyesület által benyújtott pályázat elbírálásáról szóló
döntésből.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Csepregi Borbarát Hölgyek Egyesülete
támogatását.
A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:
48/2021. (IX. 30.) képviselő – testületi határozat
1. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a civil
szervezetek támogatási rendjéről szóló 6/2020. (II.28) számú rendelet alapján, a
Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javaslatát is figyelembe véve a Csepregi
Borbarát Hölgyek Egyesület (szervezet) által a 2021. évben benyújtott pályázat
tekintetében 150.000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást állapít meg.
2. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester a
támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: 2021. október 8. - a támogatási szerződés aláírására
Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Csepregi Óvodásokért Alapítvány
támogatását.
A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
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A képviselő-testület – 5 igen és 1 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta:

49/2021. (IX. 30.) képviselő – testületi határozat
1. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a civil
szervezetek támogatási rendjéről szóló 6/2020. (II.28) számú rendelet alapján, a
Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javaslatát is figyelembe véve A Csepregi
Óvodásokért Alapítvány (szervezet) által a 2021. évben benyújtott pályázat
tekintetében 150.000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást állapít meg.
2. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester a
támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: 2021. október 8. - a támogatási szerződés aláírására
Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
támogatását.
A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:
50/2021. (IX. 30.) képviselő – testületi határozat
1. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a civil
szervezetek támogatási rendjéről szóló 6/2020. (II.28) számú rendelet alapján, a
Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javaslatát is figyelembe véve a Csepregi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (szervezet) által a 2021. évben benyújtott pályázat
tekintetében 300.000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást állapít meg.
2. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester a
támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: 2021. október 8. - a támogatási szerződés aláírására
Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Csepregi Vegyeskar Egyesület
támogatását.
A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen és 1 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta:
51/2021. (IX. 30.) képviselő – testületi határozat
1. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a civil
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szervezetek támogatási rendjéről szóló 6/2020. (II.28) számú rendelet alapján, a
Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javaslatát is figyelembe véve a Csepregi
Vegyeskar Egyesület (szervezet) által a 2021. évben benyújtott pályázat tekintetében
200.000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást állapít meg.
2. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester a
támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: 2021. október 8. - a támogatási szerződés aláírására
Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel az Dr. Csepregi Horváth János KIKI
Diákönkormányzata Egyesület támogatását.
A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:
52/2021. (IX. 30.) képviselő – testületi határozat
1. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a civil
szervezetek támogatási rendjéről szóló 6/2020. (II.28) számú rendelet alapján, a
Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javaslatát is figyelembe véve a Dr.
Csepregi Horváth János KIKI Diákönkormányzata Egyesület (szervezet) által a
2021. évben benyújtott pályázat tekintetében 300.000 Ft összegű, vissza nem térítendő
támogatást állapít meg.
2. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester a
támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: 2021. október 8. - a támogatási szerződés aláírására
Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel az Mozaik Képzőművész Kör
támogatását.
A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:
53/2021. (IX. 30.) képviselő – testületi határozat
1. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a civil
szervezetek támogatási rendjéről szóló 6/2020. (II.28) számú rendelet alapján, a
Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javaslatát is figyelembe véve a Mozaik
Képzőművész Kör (szervezet) által a 2021. évben benyújtott pályázat tekintetében
60.000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást állapít meg.
2. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester a
támogatási szerződés aláírására.
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Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: 2021. október 8. - a támogatási szerződés aláírására

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel az Répce-Vidék Kultúrájáért Alapítvány
támogatását.
A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:
54/2021. (IX. 30.) képviselő – testületi határozat
1. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a civil
szervezetek támogatási rendjéről szóló 6/2020. (II.28) számú rendelet alapján, a
Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javaslatát is figyelembe véve a RépceVidék Kultúrájáért Alapítvány (szervezet) által a 2020 évben benyújtott pályázat
tekintetében 50.000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást állapít meg.
2. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester a
támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: 2021. október 8. - a támogatási szerződés aláírására
Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a George Sorel Alapítvány a Területi
Gondozási Központért támogatását.
A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen és 1 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta:
55/2021. (IX. 30.) képviselő – testületi határozat
1. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a civil
szervezetek támogatási rendjéről szóló 6/2020. (II.28) számú rendelet alapján, a
Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javaslatát is figyelembe véve a George
Sorel Alapítvány a Területi Gondozási Központért (szervezet) által a 2021. évben
benyújtott pályázat tekintetében 200.000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást
állapít meg.
2. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester a
támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: 2021. október 8. - a támogatási szerződés aláírására
Domnánics Alajos képviselő elmondja, hogy az egyesület 300.000 forint támogatást kért, de
a bizottság 250.000 forintot javasol.
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dr. Dénes József képviselő jelzi, hogy lenne egy módosító indítványa. Indítványozza, hogy a
Csepregi Borbarát és Turisztikai Egyesület 300.000 forint támogatást kapjon.

Horváth Zoltán polgármester kiegészítésként elmondja, hogy figyelembe kell venni azt is,
hogy azokat a rendezvényeket, melyeket nem tudtak korábban önkormányzati támogatással
megvalósítani, azokat a rendezvényeket más módon támogatták. Példaként említí a
borversenyt, ahol 50.000 forint értékben már támogatták az egyesületet. Kéri, hogy ezt
vegyék figyelembe a szavazásnál.
Domnánics Alajos elmondja, hogy a Borbaráthölgyek Egyesülete és a Borbarát és
Turisztikai Egyesület szinte közös alapra a borra épül. Összességében nézték a két egyesületet
és ezért volt az a döntés, hogy egy kicsit lefaragtak a támogatási összegből. Ennek ellenére
így is szép összegű támogatást kapott a 2 egyesület.
dr. Dénes József képviselő elmondja, kezdeményezte a módosító indítványt, mert fokozott
figyelmet kell fordítani a borturizmusra. Most fog átadásra kerülni a Borongoló tanösvény.
Véleménye szerint nagyon sok önzetlen munkát végez ez a kettő egyesület. Ez a plusz 50.000
forint egy reális dolog, úgy, hogy van mozgás terük.
Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy szerinte a művészeti csoportok is
végeznek ugyan olyan munkát szabadidejükben, mint az egyesület tagjai.
Horváth Gábor alpolgármester elmondja, hogy alpolgármesterré választása idején
felajánlott a tiszteletdíjából egy bizonyos összeget. Ezt az összeget minden hónapban más
civil szervezet kapja meg támogatásként.
Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy nem szeretné előtérbe helyezni a zenekart
és az énekkart, de ha bármilyen rendezvény van, akkor mind a kettő csoportra szükségünk
van. Becsüljük meg őket.
A képviselő-testület részéről hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel dr. Dénes József képviselő módosító
indítványának elfogadását.
A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 1 igen, 2 tartózkodás és 2 nem szavazattal– a javaslatot nem fogadta el.
Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Csepregi Borbarát és Turisztikai
Egyesület 250.000 forintos támogatását.
A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:
56/2021. (IX. 30.) képviselő – testületi határozat
1. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a civil
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szervezetek támogatási rendjéről szóló 6/2020. (II.28) számú rendelet alapján, a
Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javaslatát is figyelembe véve a Csepregi
Borbarát és Turisztikai Egyesület (szervezet) által a 2021. évben benyújtott pályázat
tekintetében 250.000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást állapít meg.
2. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester a
támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
Határidő: 2021. október 8. - a támogatási szerződés aláírására
14. napirend
Mátyás utca útburkolatának
munkálatok beszerzése

felújításával

kapcsolatos

víziközmű

és

útépítési

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztést, mely a
jegyzőkönyv 16. számú mellékletét képezi.
Horváth Zoltán polgármester kérdezi bizottsági elnök asszonyt, hogy tárgyalták-e a
napirendi pontot.
Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy tárgyalták és elfogadásra javasolták.
Nagyon fontos lenne a gerincvezeték cseréje.
Horváth Gábor alpolgármester elmondja, hogy a bekötő vezetékek cseréje fog
megvalósulni.
dr. Dénes József képviselő jegyzőtől kérdezi, hogy ennek a pályázatnak is az eredeti
határideje december 31?
dr. Balogh László jegyző tájékoztatja képviselőt, hogy 2022 december 31. a határidő.
A képviselő-testület részéről hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Mátyás utca útburkolatának felújítására
felkért gazdasági szereplőkről a döntést
A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen és 1 tartózkodó szavazattal– a következő határozatot hozta:
57/2021. (IX. 30.) képviselő – testületi határozat
1. Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatás keretében a Mátyás utca útburkolatának felújítására az
alábbi gazdasági szereplőket kívánja felkérni:
•
•
•

BIT-ÉP Generál Kft. (9700 Szombathely, Paál László utca 17/A)
TIA 2002 Kft. (9600 Sárvár, Sótonyi út 13.)
„Szkendó” Kft. (9700 Szombathely, Mérleg u. 2.)
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2. Jelen határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást jóváhagyja.
3. A beruházás pénzügyi fedezetének az BMÖFT/6-9/2021 számú támogató okiratban
foglaltak szerinti központi költségvetési támogatást, valamint Csepreg Város
Önkormányzatának 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 pályázati referens
Határidő: azonnal
Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Mátyás utca útburkolatának felújítására
felkért gazdasági szereplőkről a döntést
Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Mátyás utca útburkolatának felújítása
érdekében elvégzendő vízi közmű rekonstrukciós munkálatokat, az Üzemeltető (Vasivíz
Zrt.) által javasolt műszaki tartalommal és költségvetéssel
A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen és 1 tartózkodó szavazattal– a következő határozatot hozta:
58/2021. (IX. 30.) képviselő – testületi határozat
1. Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatás keretében a Mátyás utca útburkolatának felújítása
érdekében elvégzendő vízi közmű rekonstrukciós munkálatokat, az Üzemeltető
(Vasivíz Zrt.) által javasolt műszaki tartalommal és költségvetéssel jóváhagyja:
Műszaki tartalom:
-

38 db bekötés csere,
3 db csomópont csere,
1 db tűzcsap csere
~ 70m már felújított burkolat alatt érintett közművek rekonstrukciója, és
azon részen ck betonnal történő helyreállítása

Költség: 6 300 000 Ft+ ÁFA = 8 001 000 Ft
2. A beruházás pénzügyi fedezetének V019 Csepreg ivóvízellátási rendszeren képződő
használati díjat, valamint Csepreg Város Önkormányzatának költségvetését jelöli meg.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Üzemeltető Vasivíz Zrt.-vel (9700
Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 19.) a szerződést megkösse.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
dr. Balogh László jegyző megbízásából:
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Vigh Ádám pályázati referens
Határidő: azonnal
Horváth Zoltán polgármester a következő napirend tárgyalásához 18:25 órakor ZÁRT
ülést rendel el.
A napirendek tárgyalása a zárt ülés jegyzőkönyvében folytatódik tovább.

Horváth Zoltán polgármester 18:30 órakor megnyitja a NYÍLT ülést.
Horváth Zoltán polgármester kihirdeti a zárt ülésen hozott nyilvános határozatokat.
15.napirend
Döntés az ifjú házasok első lakáshoz jutásának támogatási kérelméről (zárt ülés)
A képviselő-testület – 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:
59/2021. (IX.30.) képviselő-testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Herczku Sándor és Herczku Sándorné, 9735 Csepreg,
Árpád utca 2. 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)
A képviselő-testület – 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:
60/2021. (IX.30.) képviselő-testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Orosz-Mákos Henriett és Orosz Márió Antal 9735
Csepreg, Taksony köz 9. 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)
16.napirend
Egyebek
a. Szerződésmódosítás CSSE
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Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztést, mely a
jegyzőkönyv 17. számú mellékletét képezi.

dr. Balogh László jegyző jelzi, hogy a délután folyamán lett kiküldve az előterjesztés.
Tájékoztatja a testületet, hogy a Csepregi Sport Egyesület elnöke megkereste feladat ellátási
szerződés módosításával kapcsolatban. Folyamatban van egy Leader-es pályázat, amiben a
pályázat kiírója észrevételezte, hogy az egyesületnek 2022. december 31-ig van a
feladatellátási szerződése. A pályázat nyertessége esetén 5 éves fenntartási kötelezettség van,
és ez miatt vált szükségessé ennek a szerződésnek a meghosszabbítása. Ez mellett még
kötelezően előírt tartalmakat kellett bele venni a szerződésbe. A tartalmi részben elnök úr tud
részletes tájékoztatást adni.
Domnánics Alajos képviselő köszöni elnök úr személyesen részt vesz a testületi ülésen.
Ezzel érezteti, hogy ez egy fontos dolog a kettő fél együttműködésével kapcsolatban.
Pócza Antal elnök elmondja, hogy a sportegyesület sem adott be a civil pályázat keretében
támogatási kérelmet. Tudomásul vették, hogy van egy tavalyi megállapodásuk e tekintetben
és az erre az évre még érvényes. A szerződés módosítással kapcsolatban el kívánja mondani,
hogy az előző ciklusban volt egy malomkert átépítési terv, aminek egy része a Város Zöld
Szíve programmal függött össze, a másik része pedig a csepregi sportélet megújulásának a
terét kívánta fejleszteni. Ebből levált a Város Zöld Szíve program, ami megvalósult. A másik
rész pedig forrás hiány miatt elmaradt. Akkor az a terv közel 500 milliós beruházás környéki
összeget takart. Irreális volt akkor az a beruházás, a mai árakon pedig egy 5 évvel ezelőtti terv
költségvetése most majdnem a duplája. Azzal a tervvel nem tudtak mit kezdeni. Az ára akkor
1 millió forint volt, melyet az egyesület fizetett ki. Ez a terv használhatatlan, de ebbe nem
nyugodtak bele, így a sportegyesület megbízta az akkori tervezőt, hogy szűkített műszaki
tartalommal készítsen el egy olyan építés iránti kérelmet, amely a helyi igényeknek megfelel
és valamilyen szinten pénzügyi realitások talaján áll. Ezeknek megfelelően az építési
engedély beadásra került. Ebből egy alaprajz vázlatot küldtek a képviselő-testületnek. 3
színnel jelölték az ütemezettségeket. ezek közül egyik ütem sem érinti a városi költségvetést.
A pályázataikat 3 ütemben szeretnék felhasználni. A kivitelezési munkák időben eltolhatóak
egymástól, de akár egy ütemben is megvalósíthatóak. Az első ütem a régi épületnek a lelátóját
és a tető vonalát jelzi. A pirossal jelzett tornácos résszel egészülne ki a most meglévő épület.
A teljes tető héjazata a környezetre ártalmas azbeszt fedéssel van jelenleg lefedve. Ennek
helyére egy grafit szürke acél cserepes lemez fog kerülni. Az öltöző épületében az ablakon
mindig bever az eső, ezért egy tornácos előtetős részt építenének hozzá az épülethez. Erre a
forrás a Magyar Falu Program keretében benyújtott pályázat adja, amit már meg is nyertek.
Ezt az összeget csak erre a célra használhatják fel. A 2. ütem a sárgával jelzett kis kocka. A
jelenlegi létesítmény a most lévő formájában már idejét múlta. Kicsik a helyiségek, a bírói
öltözőben nincsen zuhanyzó, nem felel meg a licenceknek. Az energetikai rész sincs jól
megoldva. Műanyag nyílászárók kerülnének a jelenlegiek helyére. Ennek a LEADER
pályázat biztosítja a forrását. A maximális 6 millió forint összegre pályáztak. Ehhez a
pályázathoz szükséges a megállapodás módosítása. A 3. ütem a kékkel jelölt teljesen új épület
rész lenne. A műszaki tartalma egy hazai öltöző lenne egy fürdő blokkal. Ez mellett egy
géptárolót szeretnének még hozzá építeni. Az egyesület a TAO pályázatra is pályázott. Ezen a
pályázaton is nyertek és egy új 9 személyes kisbuszt vásároltak, ami 2 hét múlva meg is
érkezik. Ezt a buszt is szeretnék fedett helyen tárolni. A kék ütemnek a forrás is TAO forrás,
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erre már van egy elnyert 27,5 millió forintos támogatás. Ennek a felét az
szerezte és már az MLSZ számlájára is feltöltötték. Ha az építési
emelkedik, akkor a 3 ütemet összevonva a munkálatokat a jövő év
megkezdeni. Minden pályázati pénzből valósulna meg. A város
létesítménnyel gazdagodna, amely teljes mértékben multifunkciós.

egyesület már be is
engedély jogerőre
tavaszán szeretnék
pedig egy olyan

Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy köszönettel tartozunk elnök úrnak és
csapatának, hogy az elmúlt 2 évben bebizonyosodott, hogy nagyon jó kezekbe került a
sportegyesület. Így az a kérdés is megválaszolásra került, hogy megéri-e Csepreg Város
Önkormányzatának több milliót bele tenni az egyesület működésébe. Ez a precízség, amit
elnök úrtól kaptak bizonyítja, hogy volt, van és lesz értelme időt, energiát és pénzt fektetni
abba, hogy legyen egy nagy múlttal rendelkező egyesülete a városnak, amire jó lesz úgy
visszagondolni, hogy ehhez köze volt a város képviselő-testületének.
Domnánics Alajos képviselő kérdezi, hogy a 3. projekt arculata, hogy fog illeszkedni a
régihez? Nem tudja, hogy a terveken szereplő 2 hosszú csík is az épület része-e.
Pócza Antal elnök elmondja, hogy az egyik fele egy fedett játékos kijáró lesz és az is a
szürke cserepes lemez borítást kapná. A másik oldalon pedig a vizes blokk kerül kialakításra.
Ennek az ablakai és színei harmonizálni fognak a többi épület résszel.
A képviselő-testület részéről hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a sportegyesület szerződésmódosítását.
A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 6 igen szavazattal– a következő határozatot hozta:
61/2021. (IX. 30.) képviselő – testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Csepreg Város Önkormányzata és a Csepregi
Sportegyesület között 2019. március 8. napján létrejött és
2020. február 10. napján módosított megállapodás
módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
dr. Balogh László jegyző
Határidő: azonnal
16.napirend
Egyebek
b. Szerződésmódosítás dr. Sudár Zsuzsanna
Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztést, mely a
jegyzőkönyv 18. számú mellékletét képezi.
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Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy korábban már kapott felhatalmazást arra,
hogy elkezdje a tárgyalásokat az iskola orvosi ellátással kapcsolatban. A doktornő részéről
elhangzott egy összeg, amiért vállalná a feladatot. A környező polgármesterekkel is
egyeztettek. Tömörd és Tormásliget 5-5 ezer forinttal támogatja a doktornőt, míg Csepreg
20.000 forint többlet juttatást ad havonta. Ez az egészségház költségvetésébe még belefér.
Kéri a testületet, hogy ezt a döntést támogassák.
Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy a bizottságuk tárgyalta. Sajnos
kényszerhelyzetben vagyunk mert a doktornő diktál. Képviselő szerint időben semmivel sem
jelentene többet a rendelésében. Elfogadásra javasolta a bizottság.
Domnánics Alajos képviselő jelzi, hogy tartózkodni fog, mert szerinte évről évre nagyobb
összeget fog kérni a doktornő. Vállalta ezt a pályát és itt is él közöttünk. Sajnálja, hogy nincs
lojalitás a doktornőben. Ha csak pénzért tud mindent elvállalni, akkor hol van az a
Hippokratészi eskü amire felesküdött.
Horváth Zoltán polgármester
szerződésmódosítását.

szavazásra

teszi

fel

dr.

Sudár

Zsuzsanna

A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen és 1 tartózkodó szavazattal– a következő határozatot hozta:
62/2021. (IX. 30.) képviselő – testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a Virulens Korlátolt Felelősségű Társaság
– Dr. Sudár Zsuzsanna személyes ellátásra kötelezett
háziorvos részére az iskola-egészségügyi feladatok
ellátására 20.000,- forint/hó többlet finanszírozást
biztosít a 2021/2022-es tanévtől kezdődően.
Felelős: Horváth Zoltán polgármester
dr. Balogh László jegyző
Határidő:
azonnal
Horváth Zoltán polgármester megköszönte a részvételt és a képviselő-testület nyílt ülését
18:50 – kor berekesztette.
Kelt, mint az első oldalon

Horváth Zoltán
polgármester

dr. Balogh László
jegyző
Domnánics Alajos
képviselő
jegyzőkönyv hitelesítő
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