Csepreg Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
2/2019.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 31-én, 8:05 órakor
megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.
Az ülés helye: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme
Jelen vannak: Vlasich Krisztián polgármester, Hárominé Orbán Erika alpolgármester, Szarka
Anikó, Oláh Imre, Varga Dániel /5 fő/
Tanácskozási joggal az ülésen végig: dr. Balogh László jegyző, Bakos Erzsébet pénzügyi
osztályvezető
Meghívott vendégek:
Zétényi Irén intézményvezető Területi Gondozási Központ
Ziembicki Erzsébet igazgató Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár
Györke Brigitta intézményvezető Egészségház
Lakosság részéről: Jegyzőkönyvvezető: Dobos Csenge Sára titkársági ügyintéző
Vlasich Krisztián polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Vlasich Krisztián polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 5 fő jelen
van, a képviselő-testület 5 fővel határozatképes, majd a képviselő-testületi ülést
megnyitja.
Vlasich Krisztián polgármester javaslatot tesz Szarka Anikó képviselő személyében a
jegyzőkönyv hitelesítőjére.
A képviselő-testület – 4 igen és 1 tartózkodó szavazattal –a képviselő-testületi ülés
jegyzőkönyv hitelesítőjének Szarka Anikó képviselőt elfogadta.
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontokat, elmondja, hogy ez egyebek
napirendi pontban szeretne döntést hozni a Tűzoltó Egyesület támogatásáról, az Eszter
mosolyáért Alapítvány támogatásáról, illetve az Együtt Olivérét Alapítvány támogatásáról,
továbbá a Csepreg, belterület 1005/2. hrsz. szám alatti ingatlan elővásárlási jogáról.
Zárt ülésen szeretné Sárai Cintia kérelmét megtárgyalni.
Vlasich Krisztián polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az
elhangzottakkal kapcsolatban.
A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
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Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a napirend elfogadását.
A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:
5/2019. (01.31.) képviselő-testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a képviselő-testületi ülés napirendjét elfogadta.
1. Polgármesteri beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről és a lejárt határidejű
határozatok teljesítéséről, az átadott hatáskörben hozott döntésekről
2. Csepreg Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelettervezetének megtárgyalása (első olvasat)

3. Döntés az EFOP 1.2.11.-16. Esély Otthon című pályázattal kapcsolatban
4. „Három generációval az egészségért program” című pályázattal kapcsolatos
döntéshozatal.
5. Vízközművek Állami Rekonstrukciós pályázati felhíváson való részvételről szóló
döntéshozatal
6. „Az illegális hulladéklerakók felszámolása" című pályázaton való részvételről szóló
döntéshozatal

7. Döntés Csepreg belterület 124. hrsz. alatt nyilvántartott épületre vonatkozó
önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról
8. Döntés az ultrahang szakrendelés fenntartásáról
9. Lakatos Dávid és Lakatosné Horváth Alexandra ifjú házasok első lakáshoz jutók
támogatási kérelme

10. Egyebek
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Napirendi pontok tárgyalása
1. napirendi pont
Polgármesteri beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről és a lejárt határidejű
határozatok teljesítéséről, az átadott hatáskörben hozott döntésekről
Vlasich Krisztián polgármester beszámolója a következő:
„December 13-án 14 órától a Közép- Répcementi Intézményfenntartó Társulás, 14:15-től
Csepreg, Lócs, Tormásliget és Tömörd települések képviselő-testületének együttes ülésén
vettem részt. 15 órától karácsonyi állófogadásra invitáltam az érintett települések
polgármestereit és képviselőit, megköszönve nekik az egész éves együttműködésüket.
December 9 órától a hivatal egykori munkavállalóival, nyugdíjas köztisztviselőivel
találkoztam, s köszöntöttem őket karácsony közeledtével.
11 órától a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal és a Csepreg Város Önkormányzat
munkatársaival közösen tartottunk karácsonyi ünnepséget, ahol az év értékelése mellett
minden kollégámnak megköszöntem az egész éves kitartó munkáját.
17:30-tól Hárominé Orbán Erika alpolgármester asszonnyal, a Csepregi Nyugdíjas Énekkar és
a sárvári Stop & Go táncklub műsorával színezett estet rendeztünk az ötvenedik, ötvenötödik
évfordulót ünneplő jubiláns házaspárok tiszteletére.
50. házasságát ünnepli idén: Ecker József és Kisfaludi Piroska; Horváth Gábor Péter és Nagy
Erzsébet, Németh László és Iliás Gizella, Pajter István és Molnár Rozália, Prukner Ferenc és
Takács Julianna, Szabó István és Miklós Katalin, valamint 55. házassági jubileumát: Baán
János és Horváth Erzsébet, Kiss István és Csecserits Mária, Kovács Gyula és Taródi
Magdolna, Taródi Ferenc és Polgár Ilona, Varga László és Béry Anna, akiket alpolgármester
asszonnyal együtt köszöntöttük, egy csokor virággal és egy emléklappal.
Isten éltesse Őket, s ezúton is kívánok nekik, sok boldogságot, és szeretetben, egészségben
gazdag együtt töltött további éveket!
December 15-én 9:45-től a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal dísztermében megtartott Vas
Megyei Családbarát Munkahelye és Vezetője Díj átadóünnepségén vettem részt.
17 órától a Szebb Holnapért Család és Karrierpont szervezésében megrendezett Sikeres Nő
beszélgetős esten köszöntöttem a megjelenteket a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és
Könyvtár színháztermében.
December 18-án délelőtt 9 órától Maximovics Veronika intézményvezető asszony
meghívására az óvodások karácsonyi műsorán vettem részt, ahol köszöntöttem az intézmény
jelenlegi és korábbi dolgozóit is. Horváth Anita és Andrea Kutrovits vezetésével teremtett
ünnepi hangulatot a Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI tornatermében a Méhecske csoport.
Az eseményt követően valódi ajándékokkal leptük meg azokat a gyermekeket, akik rajzokat
készítettek az Utiro Térségfejlesztő Egyesület felhívására.
Ezúton is köszönöm a meghívást és a szívélyes vendégszeretetet, valamint külön köszönöm az
intézmény egész éves jó együttműködését, a közösen végzett kiemelkedő szakmai munkát!
13 órától egykori tanárom, a népszerű főiskolai docens, Csider Sándor mutatta be
meghívásomra új verseskötetét a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében.
Karácsony Éjjelén címmel ír mindazokról az ünnepi hangulatot árasztó lélekemelő
pillanatokról, melyek a karácsony táján megkörnyékezik a szerzőt. A bemutató alkalmával
történetekkel fűszerezve adott ízelítőt verseiből, majd az érdeklődő vendégek örömére
dedikálásra is sor került. A mű megjelenéséhez számos település mellett Csepreg Város
Önkormányzata is anyagi hozzájárulását adta.
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Ezúton is köszönöm a fantasztikus bemutatót Csider Sándor tanár úrnak, s kívánok neki áldott
ünnepeket és nagyon jó egészséget!
December 19-én 14 órától a Felső-Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás ülésén vettem
részt Bükön.
December 21-én 10 órától Zétényi Irén intézményvezető asszony meghívására a Területi
Gondozási Központ ebédlőjében megrendezett karácsonyi ünnepi műsoron vettem részt, s
ajándékkal kedveskedve kívántunk áldott, békés ünnepeket Szarka Anikó bizottsági elnökkel
közösen az intézményben élőknek, s a meghívott vendégeknek.
Ezúton is köszönöm a szívélyes meghívást, és a Szent Katalin idősek otthona lakóinak a
szívmelengető műsorát!
11 órától a Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola és AMI karácsonyi műsorán vettem
részt Háromi Jenő igazgató úr meghívásának eleget téve, ahol első ízben a "A mi városunk"
gyermekrajz pályázat díjazottjait köszöntöttük hatalmas elismerés és ováció mellett. Az
ünnepség keretében a diákság mutatta be csillogó irodalmi és zenei tudását, majd egy közös
énekléssel zárult a meghitt esemény.
Ezúton is gratulálok igazgató úrnak és az iskola diákjainak a remek ünnepi rendezvényhez, s
kívánok minden csepregi tanulónak nagyon jó téli szünetet, meghitt, békés, boldog karácsonyi
ünnepeket!
18 órától Bükfürdőn tartottunk évvégi közös vacsorát a képviselő-testület tagjaival, mely
során megköszöntem képviselő társaimnak az egész évben nyújtott városépítő munkájukat.
Köszönöm, hogy meghívásomat elfogadták és közösen ünnepelhettünk!
December 23-án advent negyedik vasárnapján, Horváth Gábor bizottsági elnökkel közösen
gyújtottuk meg a város adventi koszorújának negyedik gyertyáját. A 16 órakor kezdődő
eseményen szabadtéri pásztorjátékot adott a Farkas Sándor Egylet és a Férfi Dalkör
közreműködésével az Ifjúsági Hittancsoport.
December 28-án szabadságomat töltöttem.
Január 4-én 10 órakor köszöntöttem Miklós Józsefné Teri nénit a Szent Katalin Idősek
Otthonában, aki december 28-án töltötte be 95. születésnapját. Teri néni életét mind a mai
napig a tenni akarás és a mozgás vezérli, szereti a virágokat, így gyakran ápolja, gondozza az
intézmény udvarát, ágyasait is. Népes családdal büszkélkedhet, hiszen két leánya, hat unokája
és húsz dédunokája, s már egy ükunokája is született.
Jókívánságaim mellett egy szép csokor virággal, csokoládé-válogatással és Orbán Viktor
miniszterelnök úr által aláírt jubileumi emléklappal köszöntöttem városunk szépkorú polgárát.
Isten éltesse Teri nénit, ezúton is kívánok neki jó egészséget és hosszan tartó boldog,
szeretetteljes életet!
Január 7-én 8:30-tól Benkő János tervezővel egyeztettem a Malomkert fejlesztése tárgyában.
Január 12-én 11:30-tól a Majthényi László elnök úr meghívásának eleget téve a Vas Megyei
Önkormányzat Tinódi-termében megrendezett évértékelő, évindító munkaebéden vettem
részt.
Január 14-én 10 órától költségvetési egyeztetésre került sor a Csepregi Közös Önkormányzati
Hivatal munkatársaival.
Január 17-én 10 órakor otthonában, ajándékokkal kedveskedve köszöntöttem a Kránitz család
legifjabb tagját, aki október 1-én 10 óra 5 perckor látta meg a napvilágot. Edina és Arnold
csodaszép leánya, Kira 3300 grammal és 51 centiméterrel született. Ezúton is gratulálok az
ifjú szülőknek, s kívánok az egész családnak jó egészséget, valamint hosszú, boldog és
szeretetteljes életet!
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11 órakor otthonában látogattam meg Januskó Henriket, aki október 15-én 13 óra 10 perckor
érkezett közénk. A hagyományokhoz híven ajándékkal kedveskedve köszöntöttem őt, s az ifjú
szülőket, Annát és Istvánt. A csöppség 54 centivel és 4200 grammal látta meg a napvilágot
édesanyja és édesapja nagy örömére. Ezúton is gratulálok az ifjú családnak, kívánok
mindhármuknak jó egészséget, valamint boldogságban és szeretetben gazdag, hosszantartó
életet!
Január 20-án 15:30-kor otthonában, ajándékokkal kedveskedve köszöntöttem Fanni és András
gyönyörű gyermekét Sárai Hannát. A csodaszép kislány, 2018. szeptember 15-én 13 óra 54
perckor látta meg a napvilágot 4050 grammal és 52 centiméterrel. Ezúton is gratulálok az ifjú
szülőknek, s kívánok az egész családnak nagyon jó egészséget, valamint hosszú, boldog és
szeretetteljes életet!
16 órától együtt ünnepeltük a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár
színháztermében a Magyar Kultúra Napját, ahol a helyi művészeti csoportok fellépését
megelőzően Maximovics Veronika, a Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI intézményvezető
asszonya köszöntötte a megjelent csepregi polgárokat. Színpadra állt a Farkas Sándor Egylet
citera kísérettel, vastapsot kaptak a csepregi óvodás néptáncosok, s produkciójukkal méltán
felhívták magukra a figyelmet a város mazsorettjei is. A Zumba Lady tánccsoport bemutatóját
követően a Csepregi Fabatkák bábcsoport először mutatkozott be a csepregi közönség előtt.
Ezúton is hálás szívvel köszönöm a kulturális csoportok színvonalas műsorát!
Január 21-én 9 órától az önkormányzati intézményhálózatot érintő költségvetési kérdésekről
tartottam megbeszélést Zétényi Irén, a Területi Gondozási Központ intézményvezetője,
Györke Brigitta Csepreg Város Egészségházának intézményvezetője, Maximovics Veronika a
Csepregi Óvoda és Bölcsöde KIKI intézményvezetője, Ziembiczki Erzsébet a Petőfi Sándor
Művelődési - Sportház és Könyvtár intézményvezetője, Szarka Anikó a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság elnöke, Dr. Balogh László jegyző valamint Bakos Erzsébet
pénzügyi osztályvezető jelenlétében.
Január 22-én 8 órától Háromi Jenő úrral, a Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójával, valamint Kancsó Zoltánné intézményegység vezető
asszonnyal egyeztettem a városi zeneiskola 50. jubileumi éve kapcsán.
13 órakor Perkovátz Tamás urat fogadtam, aki Perkovátz-Ház Baráti Körének meghívólevelét
adta át farsangi rendezvényükre.
Január 23-án 9 órakor Szinger Dömötörnét fogadtam temető-üzemeltetési kérdésekkel
kapcsolatban.
16 órakor Ambrus Zoé újszülöttet látogattam meg otthonában. A hagyományok szerint
pelenkatortával, ajándékkal kedveskedve köszöntöttem Csepreg város ifjú polgárát, aki
október 15-én született édesanyja Mónika, és édesapja Zoltán nagy örömére. Ezúton is
gratulálok az ifjú családnak, kívánok mindhármuknak jó egészséget, valamint boldogságban
és szeretetben gazdag, hosszantartó életet!
16:30-tól a nyertes Esély-otthon kialakítása Csepregen elnevezésű pályázat kapcsán tartottam
tájékoztató fórumot a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében.
Január 24-én 10 órától rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívására került sor, ahol
bérkompenzációt érintő pályázatról döntöttünk.
Január 25-én 9 órakor Rozmán László úrral, a Sárvári Tankerület igazgatójával és Háromi
Jenő igazgató úrral, a Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola és AMI vezetőjével
közösen tekintettük meg a közös összefogással felújított csepregi iskola tornatermének
öltözőit és zuhanyzóit.
A bejárás során, Király Árpád tanár úr a következő feladatra is rávilágított, miszerint
szükséges az 1970-es években kialakított tornaterem világításának a rendbetétele,
korszerűsítése is.
5

Csepreg Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
2/2019.

A feladatot köszönettel vettük, igyekszünk megfelelni az elvárásnak!
Minden hétfő délután 14 és 16 óra között fogadóórát tartottam, ahol a lakosság keresett fel
aktuális kéréseikkel, problémáikkal. Természetesen fogadóórán kívül is rengeteg megkeresés
érkezik személyesen és telefonon is, melyeknek lehetőség szerint minél előbb próbálok eleget
tenni.
Tisztelettel tájékoztatom a képviselő-testületet:
Az Orbán Viktor miniszterelnök úr által vezetett Magyar Kormány Csepreg Város
Önkormányzata működési feladatainak ellátására 25.000.000 Forint pályázati támogatást ítélt
meg a tavalyi év végén. Ezúton is köszönjük a megítélt támogatást és Ágh Péter
országgyűlési képviselő úr egész éves munkáját és támogató együttműködését! Dolgozunk
tovább, együtt, Csepregért!
December 20-án befejeződött az óvoda előtti megállóhelyek kialakítása, ezúton is köszönöm
Szarka Anikó és Horváth Gábor bizottsági elnökök önzetlen segítségét, a parkoló
kialakításában végzett munkájukat!
Január 8-a és 23-a között elvégeztük annak a 226 m3 mennyiségű szociális célú tűzifának a
kiszállítását, mellyel 77 pozitívan elbírált kérelmezőt támogattunk tüzelőanyaggal a téli
időszak alatt. A Magyar Kormány támogatásával biztosított fa kihordását ezévben is
térítésmentesen vállalta az önkormányzat. Ezúton is köszönöm Horváth Gábornak,
Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnökének és Imre Oláh képviselőtársamnak a
kiszállításban nyújtott segítségét, valamint a Városgazdálkodás munkatársainak és a
közfoglalkoztatotti állomány munkáját!
Január 11-én pozitív elbírálást kapott a Nemzeti Ovi-Sport Program keretében benyújtott
pályázatunk, így saját költségvetési támogatással a Malomkertben kisméretű műfüves pályát
építünk. Tovább fejlesztjük a megszépült Malomkertet annak érdekében, hogy igazi közösségi
és sport színtérré váljon a város zöld szíve.
Január 30-val bezárólag 17 csepregi háztartásba juttattunk el rendkívüli szociális
krízishelyzetre tekintettel nyújtott támogatásként 1 m3 tűzifát.
Vlasich Krisztián polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az egyik volt
munkavállaló, a közmunka programban résztvevő Molnár Attila elhunyt, tekintettel a
körülményekre saját átadott hatáskörben hozott döntésként, gondoskodik az elhunyt
közköltségen történő eltemettetéséről, ami 283.000 forintba kerül. 2019. 02. 05-én 15:00
órakor a Csepregi temetőben vesznek végső búcsút Molnár Attilától.
Vlasich Krisztián polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az
elhangzottakkal kapcsolatban.
A képviselő-testület részéről hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a polgármesteri beszámoló elfogadását
A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal– a következő határozatot hozta:
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6/2019. (01.31.) képviselő-testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az
elmúlt
időszak
eseményeiről
szóló
polgármesteri beszámolót elfogadja.
Felelős: Vlasich Krisztián polgármester
Határidő: azonnal
Vlasich Krisztián 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.
Vlasich Krisztián polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az
elhangzottakkal kapcsolatban.
A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Vlasich Krisztián 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 – 5 igen szavazattal– a következő határozatot hozta:
7/2019. (01.31.) 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. napirendi pont
Csepreg Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelettervezetének megtárgyalása
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd az előterjesztést, mely a
jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. Megköszöni az intézményvezetőknek, az előző évi
takarékos gazdálkodást és kéri, hogy a következő időszakban is hasonlóan járjanak el.
Megköszöni Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezetőnek a rugalmas, gyors egyeztetéseket az
intézményvezetőkkel. A 2019. évi költségvetés is gyarapodási tendenciát mutat. A városban
tovább folytatódik az út- és járdafelújítási program, utcák, járdák fognak megújulni a
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következő időszakban, illetve a szociális- és bérlakások felújítása is folytatódni fog. Pályázati
forrásból intézmények egy része is megújulhat. Energetikai fejlesztésekre, beruházásra kerül
sor több esetben, amikre a korábbi években nem volt lehetőség. Kéri, hogy a Területi
Gondozási Központ energetikai megújulására irányuló pályázat kidolgozására nagy hangsúlyt
fektessenek a hivatal munkatársai. Az intézmény energetikai szempontból felújításra szorul, a
korábbi években nem volt rá lehetőség.
Az intézményektől beérkeztek a fejlesztési és karbantartási igények, a legtöbb elképzelést –
kb. 80 %-os arányban - sikerült beépíteni a költségvetésbe. Az óvoda esetében minden
fejlesztési terv kikerült a költségvetésből, mivel az ottani fejlesztések pályázati forrásból
lesznek biztosítva. A költségvetés minden intézmény számára megfelelő működési keretet fog
biztosítani. Az intézményekben dolgozók munkahelye, bére, és a szakmailag megfelelő
működés biztosított.
Civil szervezetek számára 3 millió forint van betervezve a költségvetésbe.
Nem kötelező feladatok között továbbra is biztosítva lesz a vérvételi lehetőség és a
fizikoterápia.
A Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnökének Horváth Gábornak javaslata volt,
hogy a szociális keret emelkedjen meg. Az emelés a szociális juttatások előirányzaton belül
belső átcsoportosításával került megvalósításra, oly módon, hogy a gyermekvédelmi keret 300
ezer forinttal csökkentésre került és ezzel a 300 ezer forinttal került megemelésre a települési
támogatás sora. Horváth Gábor bizottsági elnök javaslata, hogy legyen beszerezve egy Gréder
munkagép, amely a kőzúzalékos utak karbantartását segíti. Ennek összege 1.560.000 forint,
mely összeg be fog kerülni a költségvetésbe.
Vlasich Krisztián polgármester megjegyzi, hogy Zétényi Irén intézményvezető jelezte, hogy
a házi segítségnyújtás a szolgáltatás tapasztalatai pozitívak, viszont a szolgáltatást ellátó
személyek létszámát növelni kellene plusz egy fő felvételével, annak érdekében, hogy további
személyeket is be tudjanak vonni az ellátásba. A létszámbővítés járulékokkal együtt plusz 3,6
millió forintba kerülne. Figyelembe véve az ellátotti létszámnövekedéssel elérhető
bevételnövekedést, az ezzel járó szakmai létszámbővítés az önkormányzat részéről plusz 1,7
millió forintos többlet költséget jelentene. A bővítésre szükség lenne, hisz sok az idős,
egyedül élő személy a városban, akik segítségre szorulnak.
Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy ezeket a javaslatokat még nem
tartalmazza a költségvetés, a későbbiekben beépítésre kerülnek.
Szarka Anikó képviselő jelezte, hogy az Árpád utca útburkolásával kapcsolatos ajánlatokat
január 14-én megkapta. Hiányolja, a költségvetésben megemlített 22 millió forintos tervezett
felújításából az átereszek költségeit. Véleménye szerint ezt újra meg kellene vizsgálni, a
felújítás során új átereszeket kellene elhelyezni, nem elég a régiek tisztítása és karbantartása,
bár tudja, hogy az átereszek további 6,8 millió forint többletet jelentenének.
Dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy csökkentett műszaki tartalommal lett elfogadva az
utca felújítása a képviselő-testület részéről. Nagyon költséges lett volna új átereszek kiépítése,
ezért kértek külön ajánlatot rá.
Szarka Anikó képviselő javaslata, hogy 15 db új átereszre szükség lenne mind a két oldalon.
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Dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy új átereszek építése nincs benne a 22 millió
forintos tervezett költségvetésben. A műszaki tartalom a meglévő 11 db régi áteresz tisztítását
tartalmazza. A későbbiekben egyeztet a műszakos kollégákkal, újból megvizsgálják, hogy
szükséges-e az átereszek lecserélése.
Varga Dániel képviselő kérdezi, hogy már az előző években is és a mostani költségvetésbe
foglalt 26 millió forint összegű ingatlan eladás egészen pontosan mit takar, másrészről, hogy
ez az összeg a hiány elrejtésére irányul-e.
Vlasich Krisztián polgármester elmondja, hogy az előző évben is volt ingatlan eladás, és a
mostani évben is az a terv, hogy néhány városi tulajdonban lévő ingatlan értékesítve legyen. A
következőkben kiderül, hogy milyen értékben lesznek értékesítve az eladásra betervezett
ingatlanok, előre pontosan nem lehet meghatározni a sokváltozós piaci helyzet miatt. Az
említett összegből próbálják a költségvetés egyensúlyát megteremteni. Nyilvánvaló, hogy ez
az egyik pillére a költségeknek, továbbá számítanak a települések rendkívüli támogatására is
az idei évben, hasonlóan, mint az tavalyi évben. Az intézményvezetőket kérte, hogy az előző
évhez hasonlóan költséghatékony gazdálkodást folytassanak. Az intézményvezetők ígéretet
tettek, hogy a jövőben még megfontoltabbak lesznek az intézmények működési kiadásaira
vonatkozóan, tehát itt is megtakarításra lehet számítani. Megköszöni dr. Balogh László
jegyzőnek, dr. Herczeg Krisztina aljegyzőnek, Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezetőnek, az
adóügyi ügyintézőknek, hogy a korábbi évek adótartozásait rendezték jó pár évre
visszamenőleg, ezáltal sikerült nagyobb adóbevételre szert tennie a városnak. A költségvetés
folyamatosan alakul, vannak olyan tételek, amik nincsenek feltüntetve, viszont minden
valószínűség szerint számolni lehet velük. Sikeresnek mondható a 2014-es, illetve 2016-os
évek után nem csak kiadásokat tud a város elkönyvelni, hanem pozitív gazdálkodást folytat.
Megjegyezte, hogy a 26 millió forint nem csupán ingatlan értékesítésből fog befolyni, de azt
sem lehet kijelenteni, hogy nem lesz ekkora bevétel arról a részről. Sok tényezős a
költségvetés, ezért kéri Varga Dániel képviselőt, hogy így tekintsen a városi költségvetésre.
Elmondja továbbá, hogy február 15-ig le kell folytatni a költségvetéshez tartozó
megbeszéléseket, egyeztetéseket.
Vlasich Krisztián polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az
elhangzottakkal kapcsolatban.
A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a Csepreg Város Önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről
előterjesztést.

szóló

önkormányzati

rendelet-tervezetének

véleményezésével

kapcsolatos

A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal– a következő határozatot hozta:
8/2019. (01.31.) képviselő-testületi határozat
1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Csepreg
Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet-tervezetét megtárgyalta és az alábbi
változtatásokat javasolja beépíteni:
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•
•

A felhalmozási kiadásokat 1.560 000 forinttal meg kell
növelni (Gréder tömörítő gép)
A Területi Gondozási Központ bérjellegű kiadását 1 fő
dolgozó bérével meg kell emelni (3.140.460 Ft) a házi
segítségnyújtás szolgáltatás vonatkozásában.

2. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
polgármesterét, hogy az 1. pontban megjelölt
változtatásokkal kiegészített, végleges költségvetési
rendelet-tervezet a 2019. év februári ülésére terjessze a
képviselő-testület elé rendeletalkotás céljából.
3. A képviselő-testület felhívja a Területi Gondozási Központ
vezetőjének figyelmét, hogy a házi segítségnyújtás
szolgáltatás keretében a normatívában figyelembe vehető
ellátotti létszámot 2019. év végéig 10 főre szükséges emelni
a megemelt dolgozói létszámra tekintettel.
Felelős: Vlasich Krisztián, polgármester
dr. Balogh László, jegyző
Határidő: 2019. február 28.
8:57 Ziembiczki Erzsébet elhagyja az üléstermet

3. napirendi pont
Döntés az EFOP 1.2.11.-16. Esély Otthon című pályázattal kapcsolatban
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd az előterjesztést, mely a
jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági
Bizottsági ülésen tárgyalva lettek a szakmai programok. Az Életpálya modell, a Befektetés
ösztönző program esetében helyes az irány, a pályázati felhívások kiírásra kerülhetnek.
Megkéri jegyzőt, hogy ez a pályázati felhívás készüljön fel február első két hetében a város
honlapjára. Ha a pályázat elfogadásra kerül a képviselő-testület által, akkor a továbbiakban
kéri, gyorsuljanak fel az események, és megfelelő módszerekkel kerüljön be a köztudatba.
Sok olyan felületen lehet kommunikálni ezeket az információkat, ahol a megfelelő
személyekhez juthatnak el.
Az esély otthon tekintetében három, 50 nm-es lakrészeket alakítanak ki, ahová 35 év alatti
friss házasok, párok költözhetnek be, illetve egyedülálló személynek is van lehetősége
pályázni. Az önkormányzat 2 évig biztosít lakhatást ezekben a lakásokban. Ez a támogatás jó
segítség lehet a fiatal párok számára, a lakhatási idő alatt tudnak spórolni, hiszen csak a rezsit
kell fizetniük, lakbért nem. Teljesen berendezett, műszaki cikkekkel jól felszerelt lakrészekről
van szó, beleértve internetet és laptopot is, a kor elvárásainak megfelelően.
A befektetés ösztönzési programmal is próbálják helyben tartani a fiatalokat. A fiatalok
letelepedését segíti, az összeget a képviselő-testület határozza meg. Maximálisan 180 ezer
forint adható, 6 fő pályázó esetén. A pályázat a helyben működő cégek számára és az
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Önkormányzat, valamint a hivatala számára is lehetőséget biztosít, hiszen a munka terén a
települést választó fiatalok számára egy jó lehetőség (plusz motíváció a munkavállalók
számára), akár a hiányszakmák, akár a be nem töltött munkakörök pótlása esetében.
Horváth Gábor képviselő elmondja, hogy több hónapon át folyt a tárgyalás a pályázattal
kapcsolatban. Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság észlelte a pályázat nehézségeit,
bonyolultságát. A pályázatban több kitétel van, amely megnehezíti a pályázatban való
részvételt. Olyan pályázók kellenek, akik megfelelően véghez tudják vinni a pályázatban
előírtaknak. Ösztönző lehet azonban, hogy kapnak egy lakást, ahol csupán rezsit kell fizetni,
bérleti díjat nem. Továbbá a pályázok ösztöndíjat is kapnak 6 hónapon keresztül, ami bruttó
120 ezer forintot jelent. A környéken hasonló lehetőség nincs, példaként is jól szerepelhet ez a
pályázat. Jelzi továbbá, hogy fontosnak tartja az állapotmegőrzést, a pályázat lejártával egy
tisztasági festés szükséges lehet a lakrészekben. Végezetül megemlíti, hogy a Családügyi,
Kulturális és Ifjúsági Bizottság támogatja a pályázat kiírását, és megvalósítását.
Varga Dániel képviselő jelzi, hogy a törekvéssel egyetért, és támogatja. Jó lehetősség ez a
pályázat, de a decemberi bizottsági ülésen is elmondta, és most is kifejezi aggodalmát a
szakmai hiányosságokkal kapcsolatban. Az ifjúsági adatokkal kapcsolatban komolytalan
kimutatások voltak, viszont örömmel látja, hogy ezek a komolytalan léptékű pályázati elemek
nem kerültek bele a mostani pályázati anyagba. A decemberi bizottsági ülésen azokat az
aggodalmait észrevételeit is jelezte, amik a helyi ifjúság helyzetével és problémáival
kapcsolatosak. Ezeket az aggodalmait a továbbiakban is fenntartja, nem akar erre külön
kitérni, a bizottsági értékelésben szerepelnek. A pályázat a mostani formájában elfogadható,
és támogatható.
Dr. Balogh László jegyző megköszöni az észrevételeket. Elmondja, hogy ami mostanra a
képviselő-testület elé került, az egy jól összefogott pályázati anyag. Figyelembe vették a
korábbi észrevételeket, azonban a pályázat a továbbiakban még kiegészíthető, ha szükséges.
Szarka Anikó képviselő jelzi észrevételeit, miszerint a képviselő-testület elé terjesztett
előterjesztésben és a pályázati anyagban más korosztályok vannak feltüntetve. Érdeklődik,
hogy ennek van-e valami oka, vagy csak elírás történt.
Vlasich Krisztián polgármester kéri, hogy hívják be Szelestey László pályázati referens
kollégát és tájékoztassa a képviselő-testületet.
9:08 Szelestey László megérkezik az ülésterembe
Vlasich Krisztián polgármester tájékoztatja Szelestey László pályázati referenst Szarka
Anikó képviselő észrevételével kapcsolatosan és kéri, hogy válaszoljon az adatokkal
kapcsolatban.
Szelestey László pályázati referens elmondja, hogy ez egy kettős korhatár, a felhívás
rendelkezésének való megfelelés miatt került be.
Vlasich Krisztián polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az
elhangzottakkal kapcsolatban.
A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
11

Csepreg Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
2/2019.

Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel az EFOP 1.2.11.-16. Esély Otthon című
pályázattal kapcsolatos előterjesztés és az abban foglalt határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:
9/2019. (01.31.) képviselő-testületi határozat
1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete
kinyilvánítja, hogy a EFOP 1.2.11.-16 Esély Otthon
című projekt keretében elkészült Csepregi
Életpályamodell és Befektetésösztönzési program
című dokumentumokat megismerte és elfogadja.
2. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a Polgármestert a határozat
mellékletét képező lakhatási és a pénzügyi ösztönző
pályázat kiírására és az ahhoz szükséges
dokumentumok aláírására.
3. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felkérni a Polgármestert, hogy a következő
Képviselő-testületi ülésre terjessze elő javaslatát a
véleményező bizottság felállítása kapcsán.
Felelős: Vlasich Krisztián polgármester
dr. Balogh László jegyző megbízásából:
Szelestey László, pályázati referens
Határidő: 2019. február 28.
4. napirendi pont
„Három generációval az egészségért program” című pályázattal kapcsolatos
döntéshozatal
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd az előterjesztést, mely a
jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi. Megjegyzi, hogy ez egy jó pályázati lehetőség,
mert jó gyakorlatot, lehetőséget adhat, mivel három generáció számára tudnak szűrő,
megelőző prevenciós tevékenységet, eszközöket beszerezni, illetve különböző tevékenységet
tudnak megszervezni. A pályázat jó keretet biztosít az egészséges életmód bemutatására és a
szűrővizsgálatok népszerűsítésére. A program alapján három kategóriába sorolják be a
résztvevőket korosztályuk szerint. A pályázat alkalmas lehet új eszközök beszerzésére az
egészségházba.
Szelestey László pályázati referens jelzi, hogy a pályázati felhívás pontosan meghatározza a
szűrésekkel, prevencióval kapcsolatos beszerezhető eszközök, gépek listáját, illetve a pontos
darabszámot is tartalmaz erre vonatkozólag.
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Vlasich Krisztián polgármester elmondja, hogy a helyi intézményekkel, az iskolákkal,
óvodával, egészségházzal, idősek otthonával és a művelődési házzal, illetve a megyei jogú
székhely város sportlétesítményeivel, egyéb intézményeivel együttműködéseket kell
létrehozni, kialakítani, hogy a pályázat sikeres legyen. Jelzi továbbá, hogy a pályázatban
minimum 50 millió forint támogatási igényt kell benyújtani és legfeljebb 80 millió forint
támogatási igény lehet. Az elszámolható költség és a támogatás mértéke 100%-os. A
képviselő-testület döntése után kezdődne a pályázat kidolgozása, melynek benyújtási
határideje február 28.
Szelestey László pályázati referens kifejti, hogy a fiatal generációnál a rendszeres mozgásra
való felkészítés, illetve a dohányzás elleni prevenció a célterülete a pályázatnak. Az idősebb
korosztálynál, továbbá a nőknél a daganatos, szív-és érrendszeri betegségek prevenciója az
elsődlegesen feltüntetett cél. Az eszközbeszerzés kötött, és vannak olyan szűrések, amik
helyben nem megoldhatóak, csak nagyobb intézményekben, kórházakban. Célszerű ezért
együttműködési megállapodás más intézményekkel. Továbbá elengedhetetlen a pályázathoz
szélesebb szakmai háttér létrehozása.
Szarka Anikó képviselő kérdezte, hogy csak ezek az eszközök szerezhetőek-e be, mert
tapasztalta, hogy ultrahangos vizsgálaton több alapvető eszköz hiányzott, azokra szükség
lenne.
Szelestey László pályázati referens megerősítette, hogy csak a felsorolt eszközökre lehet
pályázni. Továbbá jelezte, hogy a Magyar Falvak Program keretein belül lesz további
lehetőség eszközbeszerzésre.
Vlasich Krisztián polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az
elhangzottakkal kapcsolatban.
Györke Brigitta intézményvezető javasolja, hogy a háziorvosokkal vegyék fel a kapcsolatot,
mivel a szűrővizsgálatokat a rendelési idejükben kell majd ellátniuk, ezért elengedhetetlen a
hozzájárulásuk.
Vlasich Krisztián polgármester jelzi, hogy a pályázatnak vannak olyan részei, melyekkel
érdekelté lehet tenni a háziorvosokat, hogy a későbbieket szerepet vállaljanak ebben.
A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a „Három generációval az egészségért
program” című pályázat elfogadását.
A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal– a következő határozatot hozta:
10/2019. (01.31.) képviselő-testületi határozat
1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete
kinyilvánítja, hogy a „Három generációval az
egészségért program” című pályázaton részt kíván
venni.
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2. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a Polgármestert a szükséges pályázati
dokumentumok aláírására.
Felelős: Vlasich Krisztián, polgármester
dr. Balogh László, jegyző
Határidő: 2019. február 28.
5. napirendi pont
Vízközművek Állami Rekonstrukciós pályázati felhíváson való részvételről szóló
döntéshozatal
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd az előterjesztést, mely a
jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy Rákóczi utca és a Petőfi utca nem
városi fenntartású egyes szakaszain több beszakadás is keletkezett. A pályázat lehetőséget ad a
megrongálódott útszakaszok felújítására. Az Innovációs- és Technológiai Minisztérium
pályázatot írt ki, melyben Csepreg Város Önkormányzata is részt kíván venni. A gördülő
fejlesztési terv a pályázat keretében kialakítandó műszaki tartalmat – mely előfeltétele a
pályázat benyújtásának - tartalmazza. A pályázat benyújtásakor az önerő mértékét figyelembe
kell venni. A szennyvíz hálózaton képződő díjak esetén nagyobb összeg áll a rendelkezésre
(40 millió Ft), így az az önerő tekintetében nem okoz többlet kiadást a városnak. Az
ivóvízhálózaton képződő használati díj nem fedezi a rekonstrukciós feladatokat, így a
tekintetben az önkormányzatnak saját forrás bevonására is szüksége van. Fejlesztés
tekintetében, nem biztos, hogy le tudják fedni a 100 millió forintos megpályázható összeget,
mely esetben egyeztetés válik szükségessé a hálózathoz tartozó többi településsel. Először
azonban a szolgáltató felé szükséges jelezni ezeket a fejlesztési prioritásokat és csak azután
lehetne a többi települést bevonni a pályázatba.
Dr. Balogh László jegyző elmondja, az állami fenntartású közutat a fenntartó Magyar Közút
Zrt. a 2019. évben előreláthatólag le kívánja aszfaltozni. Személyesen egyeztettet a
közútkezelő vezetőjével a pályázati lehetőségről, melynek során Horváth László igazgató úr
jelezte, hogy a vízközművek felújítása miatt a megbontott talajnak nem lenne elég ideje a
konszolidációra, ezért a felújított útburkolat előreláthatólag ismételten megsüllyedne, a
későbbiekben pedig beszakadásokra is sor kerülne. Ennek ellenére érdemes megfontolni a
vízközműveket felújítását, hiszen a későbbiekben erre már nem lesz lehetősége a városnak.
Szarka Anikó képviselő jelzi, hogy Oláh Imre képviselő már korábban említette, hogy az új
aszfaltozás megsüllyedésének kiküszöbölése ellen alkalmazzák az iszapolásos módszert,
amely technika alkalmazásánál nem kell időt hagyni a föld tömörödésére., Jó megoldást kell
találni a problémára a majdani kivitelezővel. Ha ezek után mégis beszakad az úttest, akkor
felelősségre lehet vonni a kivitelezőt. Elmondja, hogy a pályázatot ki kell használni, jó
lehetőség az utak felújítására.
Oláh Imre képviselő jelzi, tudomása van arról, hogy a Szombathelyi utcában is alkalmazták
az iszapolásos módszert, és sikeresnek mondható, nem látható károsodás az út felületén.
Továbbá elmondja, hogy a csatorna elhelyezkedésétől is függ, milyen terhelést kap az aszfalt.
Javasolja, hogy a tömörítés után egy 10-15 cm vastag betonréteg is kellene a földréteg és az
aszfalt közé, így az a szakasz is jól terhelhetőbbé válna.
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Vlasich Krisztián polgármester elmondja, hogy itt egy különleges eset áll fenn, hiszen az
útfenntartója a Magyar Közút Zrt. és a szerződést is a fenntartó fogja megkötni a
kivitelezővel. Mint harmadik fél, az önkormányzat csak kérhet ebben az esetben a másik két
féltől. A beszakadt útrészeket ennek ellenére ki kell javítani. Kéri a jegyzőtől, és a műszakos
kollégáktól a határozott fellépést ebben az ügyben. A Vasivíznél is vannak felmérések, amik
tartalmazzák az úttest alatt lévő hálózat hibáit. Elmondja továbbá, hogy érdemes részt venni a
pályázaton, mivel sok előnnyel jár, de a benyújtás előtt a témát újból tárgyalnia kell a
képviselő-testületnek, akkor már pontosabb összegek fognak rendelkezésre állni.
Dr. Balogh László jegyző jelzi, hogy a 100 millió forintos pályázati részvételhez 30% önerő
szükséges. Csak hozzávetőlegesen lehet megmondani, hogy mennyibe fog kerülni ténylegesen
a felújítás.
Vlasich Krisztián polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az
elhangzottakkal kapcsolatban.
A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a Vízközművek Állami Rekonstrukciós
pályázati felhíváson való részvételt
A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:
11/2019. (01.31.) képviselő-testületi határozat

1.
2.

3.

4.

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testület úgy
határozott, hogy:
Vízközművek Állami Rekonstrukciós pályázati
felhíváson részt kíván venni.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társult
településekkel, valamint a víziközmű szolgáltatóval
felvegye a kapcsolatot a támogatási kérelem
begyújtásával kapcsolatos keretrendszer kialakításának
érdekében.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására
és az ezzel kapcsolatos, valamennyi dokumentum
aláírására a pályázat megvalósításának érdekében.
Csepreg Város Önkormányzata a pályázathoz
szükséges 30%-os önrészt 2019, valamint 2020 évi
költségvetése terhére biztosítva, összhangban a
Gördülő Fejlesztési tervben szereplő rekonstrukciós
munkálatokkal.

Felelős: Vlasich Krisztián polgármester
dr. Balogh László jegyző megbízásából:
Vigh Ádám településfejlesztési referens
Határidő: A pályázat benyújtási határidejét megelőzően,
de legkésőbb 2019. február 28-ig.
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6. napirendi pont
„Az illegális hulladéklerakók felszámolása" című pályázaton való részvételről szóló
döntéshozatal
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd az előterjesztést, mely a
jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy több területen is szükség lenne
hulladékmentesítésre, erre való törekvések már korábban is voltak. Több esetben is volt
hulladékszedési akció iskolai, illetve városi szervezésben is. Jelzi, hogy tervezi a város a
kamerarendszer bővítését, többek közt a vízbázis környékére is érdemes lenne kamera
létesítése. A pályázat jó lehetőséget adna az érintett területek tehermentesítésére. 500 ezer
forint és 3 millió forint közötti összegre lehet a pályázati pénzt igényelni.
Varga Dániel képviselő megjegyzi, az nem szerepelt az előterjesztésben, hogy mik az el nem
elszámolható költségek. Ez esetben ugyanis felmerülhet a terület tisztítása, illetve a bokrok,
cserjék irtása. Véleménye szerint ezt a városgazdálkodás el tudja végezni, és jobb megoldás
lenne, mert erre nem terjed ki a pályázati támogatás.
Oláh Imre képviselő jelzi, hogy valóban nem tartalmazza a bokrok irtását a pályázat, de ha
lehetőség van - akár egy másik pályázat keretein belül - akkor a cserjés, bokros területet egy
erre kifejlesztett géppel ki lehet teljes mértékben tisztítani úgy, hogy művelhető talajt kapunk
a beavatkozás után. Ilyen gép bérlésére is van lehetőség, nem szükséges a megvétele. A bérlés
összege 60 ezer forint óránként.
Vlasich Krisztián polgármester jelzi, hogy korábbi években ilyen gép bérlésére volt már
példa, akkor pénz helyett a területről kitermelt fát kért cserébe a kivitelező cég. A mostani
esetben is megoldást jelenthet egy ilyen gép alkalmazása, viszont a területen előbb
hulladékmentesítés szükséges.
Vlasich Krisztián polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az
elhangzottakkal kapcsolatban.
A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel az illegális hulladéklerakók
felszámolása" című pályázaton való részvételről szóló döntés elfogadását.
A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal– a következő határozatot hozta:
12/2019. (01.31.) képviselő-testületi határozat
1. Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testület úgy
határozott, hogy az Innovációs és Technológiai
Minisztérium által meghirdetett „Az illegális
hulladéklerakók felszámolása" című pályázaton részt
kíván venni.
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2. Felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges
dokumentumok aláírására, valamint a támogatási
kérelem benyújtására.
Felelős: Vlasich Krisztián polgármester
dr. Balogh László jegyző
Vigh Ádám településfejlesztési referens
Határidő: A pályázat benyújtási határidejét
megelőzően, de legkésőbb 2019. február 28-ig.
9:55 órakor Szelestey László távozott az ülésteremből
7. napirendi pont
Döntés Csepreg belterület 124. hrsz. alatt nyilvántartott épületre vonatkozó
önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd az előterjesztést, mely a
jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy más tulajdonos kezébe kerül a
kastély, a korábbi osztrák állampolgárságú tulajdonos eladta a kastélyt kínai befektetőknek.
Mivel műemlék épületről van szó, elsőhelyen a magyar államnak, harmadik helyen pedik az
önkormányzatnak van elővásárlási joga. Február második felében kezdődnek el a hivatalos
tárgyalások az új tulajdonosokkal. Minden segítséget megad az önkormányzat, hogy a
befektetés megvalósuljon, akár adókedvezményekkel is hajlandó hozzájárulni a sikeres
végkimenetelhez. Két elképzelés van jelenleg, melyből számára az egyik szimpatikusabb, és
ha lesz lehetősége akkor amellett fog érvelni a befektetőknél. Pozitívum lenne, ha a városban
újabb munkahelyek létesülnének.
Varga Dániel képviselőnek kérdése volt az elhangzottakkal kapcsolatban, mik az
elképzelések, mert biztos benne, hogy voltak előzetes egyeztetések. A kínai befektetési
vállalatnak a Junior Tommy Investment Management Kft.-nek az ügyvezető igazgatója egy
bizonyos Wu Wanliang, aki 14 évig dolgozott a Kínai Külügyminisztériumban az atlatszo.hu
adatai szerint, aztán a budapesti kínai nagykövetség munkatársa volt. Egy diplomata, aki
2012. óta letelepedési kötvények kereskedésével foglalkozik, egy Hong Yang kínai ügyvéddel
Pekingben. Több cége is van, maga a cég a cégjegyzék szerint 2018. augusztusában kezdett
ingatlan kereskedéssel foglalkozni, illetve egyéb áruk kereskedésével foglalkozott, sok dolog
volt a profiljában. Kormányközeli emberről van szó, így a polgármester biztos tudja, hogy
mik a fő elképzelések a kastéllyal kapcsolatban. Tovább akarják-e értékesíteni, vagy miként
akarják hasznosítani. Van egy új ember a cégben, aki Kínában foglalkozott különféle
termálvíz kihasználással, illetve magyar technológiák alkalmazásával. Érdeklődik ezek
alapján, hogy mi a koncepció, mi nagy vonalakban az elképzelés, esetleg idegenforgalmi célú
befektetésről van-e szó.
Vlasich Krisztián polgármester válasza, hogy február második felében lesznek tárgyalások,
a témában akkor fogják a képviselő-testületet tájékoztatni. Jelenleg nem tud többet
információval szolgálni az ügyet illetően.
Vlasich Krisztián polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az
elhangzottakkal kapcsolatban.
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A képviselő-testület részéről hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a Csepreg belterület 124. hrsz. alatt
nyilvántartott épületre vonatkozó önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról
szóló döntés elfogadását.
A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal– a következő határozatot hozta:
13/2019. (01.31.) képviselő-testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testület
úgy határozott, hogy a Junior Tommy Investment
Management Kft. (székhely: 1146 Budapest, Mimóza
utca 9; cégjegyzékszám: 01-09-198367, valamint ),
valamint Sattler Edwin Karl (lakcím: A-7000
Eisenstadt, Kornblumstrasse 17A/7) és Sattler
Michaela (lakcím: A-7023 Pöttelsdorf, Pielg 78)
között létrejövő, a Csepreg (belterület) 124 hrsz. alatt
nyilvántartott „kivett általános iskola, 2 lakóház,
udvar, 2 gazdasági épület” megnevezésű 19 198 m2
alapterületű
ingatlanra
vonatkozó
adásvételi
szerződése kapcsán elővásárlási jogával nem kíván
élni.
Felelős: Vlasich Krisztián polgármester
dr. Balogh László jegyző
Vigh Ádám településfejlesztési referens
Határidő: azonnal
8. napirendi pont
Döntés az ultrahang szakrendelés fenntartásáról
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd az előterjesztést, mely a
jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi. Tájékoztatójában elmondja, hogy Dr. Antal
Dániel Béla egészségügyi, illetve magánéleti okokra hivatkozva felmondta a szerződést
2019. január 1-től az ultrahang szakrendelésre vonatkozóan. Dr. Müller Veronika kívánná a
továbbiakban ellátni helyette is a szakrendelést. Ez nagyobb terhet jelent a doktornő
számára, viszont havi plusz 40 ezer forintért elvállalja. Ez évi 440 ezer forint többlet kiadást
jelent, viszont a város érdeke, hogy ez a szakrendelés megmaradjon, ne kelljen
Szombathelyre beutazni a betegeknek. A mostani költségvetés ezt a többlet összeget
tartalmazza. Javasolja továbbá a képviselő-testületnek, hogy fogadják el dr. Antal Dániel
doktorúr felmondását, illetve küldjenek részére köszönőlevelet az eddigi munkáját
megköszönve. Továbbá kössék meg dr. Müller Veronikával az új szerződést, ami heti 3 óra
rendelési időt jelent.
Vlasich Krisztián polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az
elhangzottakkal kapcsolatban.
A képviselő-testület részéről hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
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Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel az ultrahang szakrendelés fenntartásáról
szóló döntés elfogadását.
A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal– a következő határozatot hozta:
14/2019. (01.31.) képviselő-testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja dr. Antal Dániel Béla radiológus főorvos
felmondását
az
ultrahang
szakrendeléssel
kapcsolatban.
Megbízza Györke Brigitta intézményvezetőt, hogy
dr. Müller Veronikával kössön új szerződést az
ultrahang szakrendelésre vonatkozóan, heti 3 óra
rendelési idővel, alkalmanként 30 000 Ft díj
ellenében.
Felelős: Vlasich Krisztián polgármester
Györke Brigitta intézményvezető
Határidő: azonnal
10:05 órakor Zétényi Irén és Kaptiány Eszter távozott az ülésteremből
9. napirendi pont
Lakatos Dávid és Lakatosné Horváth Alexandra ifjú házasok első lakáshoz jutók
támogatási kérelme
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd az előterjesztést, mely a
jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi. Átadja a szót Horváth Gábor képviselőnek.
Horváth Gábor képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, és
azt a tájékoztatást kapták a rendelet alapján, hogy addig nem adhatnak az első lakáshoz
jutóknak pénzt, amíg a költségvetés nincs elfogadva. Javasolja, hogy a következő bizottsági
ülésen tárgyalják újra, majd úgy kerüljön képviselő-testület elé. Sok fiatal pár gondolkozik
ezen a kedvezményen. Tudomása szerint 1 millió forint van erre a pályázatra elkülönítve a
költségvetésben. Nehéz megmondani viszont, hogy elég lesz-e ez a pénzügyi keret. Eltérő
igény lehet a pénzbeli juttatásra, függ a lakások, házak állapotától. Jó pályázat, nagy
mértékben segítheti a helyben maradó fiatalokat.
Vlasich Krisztián polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az
elhangzottakkal kapcsolatban.
A képviselő-testület részéről hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
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Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel Lakatos Dávid és Lakatosné Horváth
Alexandra ifjú házasok első lakáshoz jutók támogatási kérelméről szóló döntés elhalasztás
elfogadását.
A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal– a következő határozatot hozta:
15/2019. (01.31.) képviselő-testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Lakatos Dávid és Lakatosné Horváth Alexandra Csepreg,
Visi u. 5. sz. alatti lakosok kérelmének elbírálását a
márciusi képviselő-testületi ülésre halasztja.
Felelős: Vlasich Krisztián polgármester
Határidő: azonnal

10/1. napirendi pont
Döntés a Csepreg, belterület 1005/2. hrsz. szám alatti ingatlan elővásárlási jog
fenntartásáról
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd az előterjesztést, mely a
jegyzőkönyv 10_1. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy ebben az esetben is megvan a
városnak az elővásárlási joga, de erre nyilván nincs megfelelő mennyiségű pénze az
önkormányzatnak, illetve lenne, de akkor más területekről kell elvonni a forrást. Mielőtt
végleges döntés születne meg kell vizsgálni alaposan az üggyel kapcsolatos tényeket. Van
néhány jogi akadály, ami nincs tisztázva, vannak lezáratlan ügyek a volt tulajdonossal.
dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy nincs tudomása a hivatalnak, hogy a magyar
állam nem kíván élni az elővásárlási jogával. Az adásvételi szerződésre szükség lenne a
döntéshez, illetve az erre vonatkozó nyilatkozat elengedhetetlen, továbbá nem küldték meg
az adásvételi szerződést, csak 1-2 részletét ismertették a megkereső levélben. Jogszabály
határidőt nem határoz meg, de általában 60 nap, gyakorlatban 15 nap alatt szokták
meghatározni ehhez hasonló ügyekben.
Varga Dániel képviselő sérelmezi, hogy ha szóbeli előterjesztés is, akkor sem tud semmi
adatot, nincs információja semmiről. Igaz, hogy a polgármester elmondta, hogy lemond a
város az elővásárlási jogról, de nem lehet tudni, hogy kik pontosan az ügyben a további
érintettek.
Vlasich Krisztián polgármester megjegyzi, hogy nem adott szót a Varga Dániel
képviselőnek, majd visszaadja a szót dr. Balogh László jegyzőnek.
dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy a jelenlegi tulajdonos a Csepregi Kastély
Ingatlanforgalmazó-és Beruházó Kft., az új tulajdonost, a kft. képviselője nem jelölte meg a
levélben, de lehet tudni, hogy szombathelyi illetőségű cégről van szó. A vételár 95 millió
forint volt, ahogy az előzőekben, úgy erre sem tartott volna igényt az önkormányzat.
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Adóigazgatási úton is van rendezetlen ügye a mostani tulajdonosnak az önkormányzat felé.
Célszerű lenne rendezni a kérdéses ügyeket mielőtt az ingatlan tulajdonost cserél.
Vlasich Krisztián polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az
elhangzottakkal kapcsolatban.
A képviselő-testület részéről hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a Csepreg, belterület 1005/2. hrsz. szám
alatti ingatlan elővásárlási jog fenntartásáról szóló döntés elhalasztásáról.
A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal– a következő határozatot hozta:
16/2019. (01.31.) képviselő-testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete
a Csepreg, belterület 1005/2., hrsz. alatt
nyilvántartott, természetben, a 9735 Csepreg,
Kossuth utca 53. szám alatt található kivett
irodaház iparterület megnevezésű ingatlan
tekintetében a fennálló elővételi jogával
kapcsolatos döntést elhalasztja. Felkéri dr. Balogh
László jegyzőt, hogy kérje meg az ingatlan
tulajdonosát, hogy az adásvételi szerződést,
valamint amennyiben rendelkezésre áll a Magyar
Állam nyilatkozatát, küldje meg az önkormányzat
részére.
Felelős: Vlasich Krisztián polgármester
dr. Balogh László jegyző
Vigh Ádám településfejlesztési referens
Határidő: azonnal

10/2. napirendi pont
Döntés Eszter mosolya Alapítvány támogatásáról
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd az előterjesztést, mely a
jegyzőkönyv 10_2. számú mellékletét képezi. Tájékoztatójában elmondja, hogy egy kislány
gyógykezeléséről van szó, amit már az önkormányzat korábbi évben is támogatott 50 ezer
forinttal. Az alapítvány képviselői korábban megfelelő módon elszámoltak, a szükséges
dokumentumokat megküldték az önkormányzat felé. Újból érkezett egy megkeresés az
alapítványtól, ami szintén a gyógykezelésre vonatkozik. A Gazadási és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta a témát, a döntéshez szükséges a beleegyezésük.
Szarka Anikó képviselő megerősítette a támogatás mellett szóló döntési javaslatot.
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Vlasich Krisztián polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az
elhangzottakkal kapcsolatban.
A képviselő-testület részéről hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi Eszter mosolya Alapítvány támogatásáról
szóló döntés elfogadását.
A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal– a következő határozatot hozta:
17/2019. (01.31.) képviselő-testületi határozat
1.
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy Horváth Eszter Lócs, Fő u. 50. szám
alatti lakos külföldi gyógykezelésére 50.0000,- Ft
támogatást állapít meg az „Eszter mosolyáért”
Alapítvány részére.
2.
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri Vlasich Krisztián polgármestert a támogatási
szerződés aláírására.
3.
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjét, hogy intézkedjen a megállapított összeg
átutalása iránt az „Eszter Mosolyáért” Alapítvány
117470082-21344415 számú bankszámlájára.
4.
Felkéri a polgármestert továbbá, hogy írásban
tájékoztassa az Alapítványt jelen döntésről.
Felelős: Vlasich Krisztián polgármester
Dr. Balogh László jegyző – a végrehajtásért
Határidő: azonnal
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10/3. napirendi pont
Döntés Együtt Olivér Alapítvány támogatásáról
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd az előterjesztést, mely a
jegyzőkönyv 10_3. számú mellékletét képezi. Tájékoztatójában elmondja, hogy úgy látja,
szerepet kellene vállalni, mivel egy másfél-két éves perenyei kisfiúról, Katona Olivérről van
szó aki súlyos beteg. A szülők a barátok és ismerősök javaslatára hozták létre az említett az
alapítványt. Gerincvelő sorvadást (SMA 2) állapítottak meg Olivérnél az előző év nyarán,
amely az élettel összeegyeztethetetlen genetikai betegség. 2018. óta Magyarországon is
elérhető a gyógyuláshoz szükséges, de igen drága gyógyszer. Információk szerint több mint
20 millió forintba kerül negyedévente ez a gyógykezelés. Kéri a képviselő testület pozitív
támogatását!
Vlasich Krisztián polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az
elhangzottakkal kapcsolatban.
A képviselő-testület részéről hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi Együtt Olivér Alapítvány támogatásáról
szóló döntés elfogadását.
A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal– a következő határozatot hozta:
18/2019. (01.31.) képviselő-testületi határozat
1.
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy Katona Olivér 9722 Perenye, Béke u.
125. szám alatti lakos külföldi gyógykezelésére
100.0000,- Ft támogatást állapít meg az „Együtt
Olivérért” Alapítvány részére.
2.
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri Vlasich Krisztián polgármestert a támogatási
szerződés aláírására.
3.
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjét, hogy intézkedjen a megállapított összeg
átutalása iránt az „Együtt Olivérért” Alapítvány
11747006-27251814 számú bankszámlájára.
4.
Felkéri a polgármestert továbbá, hogy írásban
tájékoztassa az Alapítványt jelen döntésről.
Felelős: Vlasich Krisztián polgármester
Dr. Balogh László jegyző – a végrehajtásért
Határidő: azonnal
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10/4. napirendi pont
Döntés a Tűzoltó Egyesület támogatásáról
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd az előterjesztést, mely a
jegyzőkönyv 10_4. számú mellékletét képezi. Tájékoztatójában elmondja, hogy az Önkéntes
Tűzoltó Egyesület korábban 200 ezer forintos támogatásban részesült. Az alapítványok
támogatási szerződése elkészült, aláírásra kerültek egy kivétellel. Kovács András elnök
pénzügyi osztályvezető jelenlétében nem kívánta ezt a szerződést aláírni az előterjesztett
formában. Párbeszéd kezdődött a jegyző és az elnök között, mely utóbbi szerződés
módosítást szeretett volna kérni, az önkormányzat azonban kitartott az eredeti támogatási
szerződés szövege mellett. Figyelemmel arra, hogy az önkormányzat nagyra becsüli a
tűzoltóság munkáját, felvetődött, hogy ha az egyesület elnöke nem írja alá a támogatási
szerződést, úgy természetbeni támogatásként kerülne átadásra a megítélt támogatás. A
tűzoltóság illetékeseivel egyeztetve egy forróvizes, nagynyomású mosó berendezésnek
információink szerint nagy hasznát venné a szervezet. Az előterjesztésben megjelölt eszköz
212 ezer forintba kerül. A változások miatt a korábbi határozatot vissza kellett vonni és az
előterjesztésben foglat határozati javaslatot lenne célszerű elfogadni. A történeti hűség
kedvéért szükséges megemlíteni, hogy miután kiküldésre került az előterjesztés új változata,
a jegyzőnek küldött az egyesület elnöke egy levelet, melyben leírta, hogy aggályait bár
továbbra is fenntartja, nem kíván további egyeztetéseket az üggyel kapcsolatban folytatni,
és aláírja a pénzbeli támogatásról szóló szerződést. Figyelemmel azonban arra, hogy a
módosított előterjesztés a képviselő-testület részére ez időre már előterjesztésre került,
javasolta, hogy a módosított támogatási megoldást hagyja jóvá a képviselő-testület.
Vlasich Krisztián polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az
elhangzottakkal kapcsolatban.
A képviselő-testület részéről hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi a Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
támogatásáról szóló döntés elfogadását.
A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 4 igen és 1 tartózkodó szavazattal– a következő határozatot hozta:
19/2019. (01.31.) képviselő-testületi határozat
1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete
döntött, hogy 208/2018 (11. 29.) számú képviselőtestületi határozatát az alábbiak szerint módosítja:
2. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete
döntött, hogy civil szervezetek részére az alábbi
összegű támogatást nyújtja:
• Csepregi Nyugdíjas Egyesület
100 000 Ft (50.000Ft az egyesület, 50.000 Ft a
Férfi Dalkör részére)
• Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
212 000 Ft értékű tárgyi eszköz
• Idős Lakókért Alapítvány
24

Csepreg Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
2/2019.

100 000 Ft
Répcementi Horgász Egyesület
50 000 Ft
• Zeneiskoláért Alapítvány
100 000 Ft
• AIKIDO
50 000 Ft
3. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a Polgármestert a támogatási
szerződések aláírására.
•

Felelős: Vlasich Krisztián polgármester
Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezető
Határidő: azonnal – szerződések megkötésére
Egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Vlasich Krisztián polgármester megköszönte a részvételt és a képviselő-testület ülését
14:15 órakor berekesztette.

Kelt, mint az első oldalon

Vlasich Krisztián
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

Hárominé Orbán Erika
jegyzőkönyv hitelesítő
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