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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 27-én, 13:02 

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, Horváth Gábor, Varga Dániel /6 fő/ 

 

Tanácskozási joggal az ülésen végig: dr. Balogh László jegyző, Bakos Erzsébet pénzügyi 

osztályvezető, dr. Herczeg Krisztina aljegyző  

 

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 6 fő jelen 

van, a képviselő-testület 6 fővel határozatképes, majd a képviselő-testületi ülést 

megnyitja. 

 

Vlasich Krisztián polgármester javaslatot tesz Horváth Gábor képviselő személyében a 

jegyzőkönyv hitelesítőjére. 

 

A képviselő-testület 6 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 5 igen és 1 tartózkodó szavazattal– a következő határozatot hozta: 

 

29/2019. (02.27.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőjének Horváth Gábor képviselőt 

elfogadta. 

 

Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontokat. 

 

Vlasich Krisztián polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

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

 

Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a napirend elfogadását. 

 

A képviselő-testület 6 fővel határozatképes. 

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

 

30/2019. (02.27.) 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 költségvetésének elfogadása 

 

3. Döntés a Vízközművek Állami Rekonstrukciós pályázat benyújtásáról 

 

4. Csepreg, Bognár Ignác utcai útburkolat felújítása a Bercsényi utcától az utca 

végéig 

 

5. Döntés a EFOP 1.2.11.-16. Esély Otthon című pályázattal kapcsolatban 

 

6. Döntés emlékbélyeg kiadásáról Csepreg várossá avatásának 25. évfordulója 

alkalmából 

 

7. Polgármester 2019. évi szabadságtervének jóváhagyása 

 

8. Egyebek 

 

 

Varga Dániel képviselő szót kér Vlasich Krisztián polgármestertől.  

 

Vlasich Krisztián polgármester megadja a szót Varga Dániel képviselőnek.  

 

Varga Dániel képviselő elmondja, hogy az elmúlt 3 évben többször felhozta a témát, 

miszerint a Téglagyári-tó körüli gát állapota egyre rosszabb állapotban van. Korábban tett az 

önkormányzat erőfeszítéseket az állapotmegőrzés érdekében. Újabb lépéseket szorgalmazna, 

mert a korábbi javítások már nem elégségesek. Kéri a jegyzőt, hogy a hivatal tegye meg a 

szükséges lépéseket. Jelezte, hogy a gát jelenlegi állapotáról készített a mai napon képeket, 

illetve azokat feltöltötte Facebook oldalára. Látszik, hogy a talajerózió hatására a gát több 

része beomlott. A tó karbantartója karókkal próbálta a további omlást meggátolni, ez azonban 

nem elegendő ebben az állapotban. A hivatal műszaki osztálya javasolta korábban a 

partszakasz náddal való beültetését. Sok helyen a gát anyaga beomlott a tóba a hullámzás 

hatására, ezt vissza kellene pótolni. A kőkeresztnél csupán az ott lévő fák gyökerei tartják 

össze ezt a partszakaszt, idő kérdése, hogy ezek a fák mikor dőlnek ki és mikor omlik be a gát 

azon szakasza. Több partmenti területen gépjárművel közlekednek. Tisztázni kell továbbá, 
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hogy a tó melletti terület meddig az önkormányzat vagy az osztrák személy tulajdona. 

Gyanítja, hogy már az önkormányzati tulajdonú területen tör ki a tó. Kéri, hogy vizsgálja meg 

újból a műszaki osztály a tó partjának állapotát, tegyenek javaslatot, hogy milyen megoldás 

lehetséges. Ez ügyben menjen egy felszólítás a jelenlegi tulajdonosnak, vizsgálja meg a 

jegyző, hogy milyen lehetőségei vannak az önkormányzatnak ebben az esetben. A végső cél, 

hogy az önkormányzati tulajdon meg legyen védve. Kéri, hogy legyenek megtéve a megfelelő 

jogi és szakmai lépések, illetve szeretne visszajelzést kapni a műszaki osztálytól az üggyel 

kapcsolatban. Hívják fel a tó tulajdonosának figyelmét, hogy tegyen megfelelő lépéseket az 

állapotmegőrzés érdekében. Ajánlja fel az önkormányzat a járdafelújításokból származó 

törmeléket a gát megerősítésére, ez nem lenne esztétikus ugyan és a végső megoldást sem ez 

lenne, hanem hullámtörő kövek beépítésére lenne szükség a kritikus partszakaszoknál. Ez a 

tulajdonos saját költsége lenne és saját felelőssége is. Sokakat zavar, hogy ilyen állapotban 

van az említett terület, és a biztonság sem megfelelő ebből kifolyólag. Fontos turisztikai 

célpontja lehetne a tó a városnak, érdemes lenne odafigyelni rá. A tó jelenlegi tulajdonosa 

helyesírási hibákkal megírt szöveget helyezett ki a part mentén tájékoztatásként. 

Célravezetőbb lenne, ha az önkormányzat tájékoztatást adna a tulajdonosnak, hogy minden 

jogszerűen történjen a tóval kapcsolatosan. 

 

Horváth Zoltán képviselő 13:09 órakor megérkezik az ülésterembe. 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

 

Szarka Anika képviselő szót kér Vlasich Krisztián polgármestertől.  

 

Vlasich Krisztián polgármester megadja a szót Szarka Anika képviselőnek.  

 

Szarka Anika képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy múlt héten közérdekű 

adatszolgáltatás történt, Gagyi Levente kérésének eleget téve vagyonnyilatkozati betekintést 

történt Varga Dániel képviselő aktájába. Erről jegyzőkönyv készült, Gagyi Levente írásos 

feljegyzést készített.  

 

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: 

 

„Február 1-én 17 órától Dorner Kornél igazgató úr meghívására Szombathelyi Műszaki SzC 

Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai, Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma két végzős osztályának, a 12/A és a III/11 diákjainak szalagavató ünnepségén 

vettem részt. Harmincöt nádasdys diák búcsúztatta a csepregi középiskolát, s kaptak szalagot 

Török Zoltán és Imrő János osztályfőnököktől. 

Február 4-én 13 órakor Horváth Gábor képviselőtársammal Soproni Zoltán cégvezető úrral 

egyeztetettünk a VI. Vas Megyei Gasztronómiai Fesztivál és Böllérversenyen való 

részvételről, a Csepregi Pékség képviseltetéséről. 

Február 5-én id. Molnár Attila, egykori közfoglalkoztatott munkatársunk végső nyugalomra 

helyezésén vettem részt a csepregi temetőben. Kezdeményezésemre temetésének költségeit 

Csepreg Város Önkormányzata vállalta magára. 
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Február 6-án 8 órától a város rendkívüli képviselő-testületi ülésén vettem részt, ahol többek 

közt az önkormányzati lakásrendelet, önkormányzati tulajdonú tehergépkocsi eladásával 

kapcsolatos és napirendi pontjairól döntöttünk. 

Február 7-én 8 órakor a Csepregi Sportegyesület elnökségi tagjait, Mészáros Pétert, Tóth 

Pétert és Ávár Zsoltot fogadtam Szarka Anikó és Horváth Gábor bizottsági elnökökkel a 

sportegyesület működésével kapcsolatos kérdésekben. 

Február 8-án Horváth László igazgató úrral, a Magyar Közút Zrt. Vas Megyei Igazgatóságán 

tartottunk megbeszélést Dr. Balogh László jegyző úrral és Ujvári Csaba, valamint Vígh Ádám 

műszaki ügyintézővel a Rákóczi Ferenc utcai kerékpárút üzembehelyezési eljárásról és a 

Rákóczi-Petőfi-Kőszegi utca útburkolatúnak felújítása ügyében. 

9:30-tól Kohut Viktor úrral, a Vasivíz Zrt. igazgatójával és Dr. Balogh László jegyző úrral, 

valamint Vígh Ádám hivatali ügyintézővel egyeztettünk fejlesztések tárgyában a vállalat 

székhelyén. 

Február 11-én 11 órától Kóbor Attila úrral, az Atroplusz Kft. ügyvezető igazgatójával és 

Kulcsár Attila munkatárssal tanácskoztam a hivatal munkatársainak jelenlétben. 

13 órakor Prisztavok Tamás úrral, a P.P.G. 2001. Kft ügyvezetőjével tárgyaltam új buszvárók 

megrendelése tárgyában. 

10 órakor a hagyományokhoz híven otthonában, ajándékokkal kedveskedve köszöntöttem a 

csodaszép Bokor Dávidot, aki október 26-án este hét órakor látta meg a napvilágot. Katalin és 

Péter ötödik gyermeke 3750 grammal és 51 centivel érkezett közénk szülei és a testvétek 

nagy-nagy örömére. Ezúton is gratulálok a szülőknek, s kívánok a nagy család minden 

tagjának nagyon jó egészséget, valamint hosszú, boldog szeretetteljes életet! 

14:30-tól a Csepregi Sportegyesület elnökével, Kocsis Imre Gáborral, valamint elnökségi 

tagjaival Tóth Péterrel és Mészáros Péterrel tartottunk megbeszélést Szarka Anikó és Horváth 

Gábor bizottsági elnökökkel az egyesületet érintő jövőbeni elképzelésekkel kapcsolatban. 

Február 13-án 12:30-tól a Közép-Répcementi Intézményfenntartó Társulás tanácsülésén 

vettem részt, majd 14 órakor a Felső-Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás ülésezett a 

Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében. 

Február 15-én szabadságomat töltöttem. 

Február 16-án A Vas Megyei Önkormányzat megtisztelő felkérésére Csepreg városa az 

UTIRO Térségfejlesztő Egyesülettel és a Répcementi Borpincével karöltve szolgálta ki a VI. 

Vas Megyei Gasztronómiai Fesztivál és Böllérverseny kiemelt vendégeit, biztosítva nekik 

egész napos ellátást és étkeztetést. A rendezvényen személyesen is alkalmunk volt találkozni 

Katona Olivérrel, akit további támogatásunkról is biztosítottunk!  

Ezúton is köszönöm a megjelent képviselő-testületi tagok és segítőink részvételét, 

összeszokott csapatot alkottunk, helyt állva a győrvári rendezvényen! 

Február 18-án Veress Gábor szobrászművésszel egyeztettem megvalósítandó fejlesztések 

tárgyában. 

Február 19-én 9 órakor Kupi Bencét fogadtam lakcímmegállapítással kapcsolatban. 

10:30-tól Kóbor Attila ügyvezető urat fogadtam az Atroplusz Kft. részéről, a városi 

étkeztetéssel kapcsolatos kérdésekben. 

13 órakor a CastrumSec Kft. ügyvezetőjét, Czvitkovics László urat fogadtam a hivatal 

munkatársaival tervezett fejlesztések tárgyában. 

Február 21-én 10 órakor Boros László Attila igazgató úr meghívására a II. Bükfürdő-

Csepreg Félmaraton megbeszélésén vettem részt hivatali kollégáimmal, valamint az 

együttműködő partnerek részvételével a Büki Gyógyfürdő tárgyalótermében. 

Február 24-én 16 órától a Farkas Sándor Egylet és Tordi Ildikó színművész 

közreműködésével emlékeztünk meg a kommunista diktatúra áldozatairól vasárnap délután. 

Háromi Jenő igazgató úr visszaemlékező gondolataival rávilágított arra, hogy az embertelen 
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korszak alatt voltak olyanok, akik mindvégig emberek, hitükben kitartó keresztény emberek 

maradtak. 

Ezúton is köszönöm helyi és meghívott csoportok színvonalas műsorát és a csepregi polgárok 

megtisztelő részvételét a megemlékezésen! 

Február 26-án 9 órakor otthonában látogattam meg Zakor Milán Brájent, aki december 15-én 

20 óra 7 perckor érkezett közénk. A hagyományokhoz híven ajándékkal kedveskedve 

köszöntöttem őt és szüleit, Mónikát és Ferencet. A csöppség 50 centivel és 3110 grammal látta 

meg a napvilágot édesanyja és édesapja nagy örömére.  

Ezúton is gratulálok a nagy családnak, kívánok mindannyiuknak jó egészséget, valamint 

boldogságban és szeretetben gazdag, hosszantartó életet!  

10 órakor Maximovics Veronika intézményvezető asszony meghívására a Csepregi Óvoda és 

Bölcsőde KIKI óvodásainak és a nevelőtestület hagyományos farsangi mulatságán vettem 

részt kedd délelőtt. A kicsik egytől-egyig jelmezt húztak, s verssel és dalokkal készültek a 

nagy nap, majd a csoportok előadását követően közös tánccal ünnepeltünk. 

Ezúton is köszönöm a kedves fogadtatást és a gyermekek szeretetét, amit kaptam a tánc és a 

közös farsangolás során. 

12:30-kor a hagyományokhoz híven otthonában, ajándékokkal kedveskedve köszöntöttem 

Enikő és László gyönyörű gyermekét Kiss Ákost. A csodaszép kisfiú december 14-én éjfél 

után 34 perccel látta meg a napvilágot 2850 grammal és 48 centiméterrel. 

Ezúton is gratulálok a szülőknek, s kívánok a nagy család minden tagjának nagyon jó 

egészséget, valamint hosszú, boldog és szeretetteljes életet! 

15 órakor Varga Péter értékesítőt fogadtam, a Blachere Illumination Hungary Kft. 

képviseletében. 

Február 27-én délelőtt 10 órakor Boros Jánosné és Lőrincz Tamásné Hunyadi utca 12. szám 

alatti lakosokat fogadtam a hivatal vezetői és érintett ügyintézői jelenlétében, a közműdíjak 

rendezése tárgyában. 

 

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: 

Február 8-án befejeződött a Hunyadi utca 12. szám alatti földszinti lakás teljes felújítása. Új 

nyílászárókat, új elektromos hálózatot és vízvezetéket, új beton aljzatot építettünk, járólapot 

és padlószőnyeget raktunk le, de a falak kicsempézése és átfestése sem maradhatott el, 

valamint új fürdőszobai eszközöket szereltünk fel. A 2014-ben elindított önkormányzati 

szociális bérlakás-felújítási program tovább folytatódik, saját költségvetésből újítjuk meg az 

ingatlanokat a város több pontján! 

Február 13-án megkezdődött az új óvodai játszótér kialakítása, Csepreg Város 

Önkormányzata és a Csepregi Óvodásokért Alapítvány közös összefogásának eredményeképp 

a régi eszközök felújítása mellett számos új játszóeszköz telepítését végezte el a megbízott 

kivitelező. Jelenleg a tereprendezési utómunkálatok zajlanak. 

Február 25-én megrendelésünkre megkezdte a kivitelező az Árpád utcai ingatlanok előtt a 

víz és szennyvíz vezetékek cseréjét, mely megalapozza az utca új aszfaltburkolattal történő 

ellátását. 

Február 27-én, a mai napon kaptunk értesítést arról, hogy a Kormány pozitívan bírálta el a 

korábbi belügyminisztériumi pályázatunkat, mely során 15 408 000 Forint támogatást 

nyertünk el a hivatali dolgozók bérrendezésére. 
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Továbbá szíves tájékoztatásul adom, hogy megjelent a Magyar Falu Program első pályázati 

kiírása, mely az önkormányzatokra vonatkozóan a nemzeti és helyi identitástudat erősítése 

biztosít forrást. A hivatal gőzerővel dolgozik a pályázatok előkészítésén.” 

 

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 7 fővel határozatképes. 

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

 

31/2019. (02.27.) 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. Elmondja, hogy „Az illegális hulladéklerakók 

felszámolása" című pályázat eredeti benyújtási határideje 2019. február 28-a volt, viszont a 

pályázat kiírója, a pályázati felületet - forrásösszeg kimerülése miatt - 2019. február 8-án 

14:00 órakor lezárta, így a pályázat beadására nem volt lehetőség. Ha a jövőben lehetőség 

nyílik a pályázaton való részvételre, akkor az önkormányzat a pályázatát benyújthatja 

 

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 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal– a következő határozatot hozta: 
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32/2019. (02.27.) 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 

 

Vlasich Krisztián polgármester átadja a képviselő-testületi ülésen megjelent 

intézményvezető, illetve képviselő asszonyoknak a Művelődési házban tartandó nőnapi 

köszöntő meghívóját. Továbbá tisztelettel meghívta a jelen lévő képviselő urakat a 

köszöntésre.  

 

2. napirendi pont 

Csepreg Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadása 

 

Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy a képviselő-testület már ismeri a 

költségvetésben foglaltakat. A költségvetésben látszik, hogy egy átgondolt gazdálkodást 

folytat az önkormányzat. A pályázati forrásból intézmények egy része is megújulhat. A 

költségvetés minden intézmény számára megfelelő működési keretet fog biztosítani, továbbá 

az intézményekben dolgozók munkahelye, bére, és a szakmailag megfelelő működés 

biztosított. Az elmúlt esztendőkben egyre jobb gazdálkodás folyt az önkormányzatnál. Évek 

óta nem került olyan kivitelezésre sor, amely saját költségből lett volna biztosítva. Ha a 

képviselő-testület is támogatja, akkor az idei évben ez megváltozik, hiszen ilyen jellegű 

fejlesztéseket is tartalmaz az idei költségvetés. A 2019. évi költségvetés is gyarapodási 

tendenciát mutat. Az intézményektől beérkeztek a fejlesztési és karbantartási igények, a 

legtöbb elképzelést sikerült beépíteni a költségvetésbe. Az óvoda esetében minden fejlesztési 

terv kikerült a költségvetésből, mivel az ottani fejlesztések pályázati forrásból lesznek 

biztosítva. A költségvetés tervezésekor a kiadási és a bevételi oldal egyensúlyára törekedett az 

önkormányzat. A bevételi oldalon természetesen a rendkívüli települési támogatás miatt lehet 

változás, a lejárt adók tekintetében is várható többlet-bevétel, illetve az ingatlanok 

értékesítésénél is változhatnak az árak, illetve számos olyan terület van, ahonnan további 

többlet-bevételre lehet számítani. Megköszöni az adócsoport, a jegyző, aljegyző és pénzügyi 

osztályvezető alapos munkáját. Folyamatos kontroll, pénzügyi ellenőrzés mellett ez a 

költségvetés kivitelezhető, megvalósítható. A városban tovább folytatódik az út- és 

járdafelújítási program, utcák, járdák fognak megújulni a következő időszakban, illetve a 

víziközmű rekonstrukciója, eszközbeszerzések, szerepelnek a város elképzelései közt, továbbá 

a szociális- és bérlakások felújítása is folytatódni fog. A Magyar Falvak Program is jó segítség 

lehet az elképzelések megvalósításához.  

 

Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezető szót kér Vlasich Krisztián polgármestertől. 

Vlasich Krisztián polgármester átadja a szót Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezető 

részére.  
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Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy a számadatokhoz nem kíván 

hozzászólni, a kiküldött anyag mindent tartalmaz. Sok egyeztetés volt a polgármesterrel, az 

előző évekre alapozva és a mostani véleményeket meghallgatva készült el a 2019. évi 

költségvetés.  

 

Szarka Anika képviselő szót kér Vlasich Krisztián polgármestertől.  

 

Vlasich Krisztián polgármester átadja a szót Szarka Anikó a Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottság elnökének.   

 

Szarka Anikó képviselő elmondja, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elfogadta 

a 2019. évi költségvetést, de tisztában vannak vele, hogy év közben az adatok változhatnak, 

hiszen a költségvetés folyamatosan változik.  

 

Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezető szót kér Vlasich Krisztián polgármestertől. 

 

Vlasich Krisztián polgármester átadja a szót Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezető 

részére.  

 

Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezető hozzáteszi, hogy a költségvetés elfogadásához el 

kell fogadni a stabilitási határozatot a következő 3 évre vonatkozóan. 

 

Vlasich Krisztián polgármester hozzáteszi, hogy a költségvetés folyamatosan változik, lesz 

több módosítás az év folyamán.  

 

Vlasich Krisztián polgármester kéri a képviselő-testület véleményét az elhangzottakkal 

kapcsolatban. 

 

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

 

Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a rendelet elfogadását.  

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testületének 

2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

 

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

 

Vlasich Krisztián polgármester átadja a szót Varga Dániel képviselő részére.  

 

Varga Dániel képviselő továbbra is aggályát fejezte ki a költségvetési hiányok miatt. 

Megjegyzi, hogy a 2014-es kampány alkalmával Vlasich Krisztián polgármester támadta az 

akkori polgármestert, az akkori költségvetési hiányok miatt. Szerinte ezért nem következetes a 

mostani költségvetés. Hozzáteszi, a városban megvalósított és megvalósítandó fejlesztéseket 

támogatja.  
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Vlasich Krisztián polgármester megjegyzi, hogy Varga Dániel már azzal sem támogatja a 

fejlesztéseket, hogy a 2019. évi költségvetést nem fogadta el. Hozzáteszi, hogy a Jobbiknál 

jelenleg semmi sem következetes. Elmondja, hogy év végén sem volt soha hiány az 

önkormányzatnál. Ha nem tudna a város érdemi lépéseket tenni, akkor valóban lehet, hogy év 

végén lenne hiány, és akkor jogosan mondhatná Varga Dániel képviselő, hogy hiány 

keletkezett a költségvetésben. De ez nem volt és nem is lesz így, mert felelős gazdálkodás 

zajlik az intézményeknél és az önkormányzatnál is. Ez nem hiány, ami a mostani 

költségvetésben szerepel, hanem egy tervezési folyamat. Tudatos gazdálkodásra van szükség, 

aszerint kell beosztani a befolyt összegeket. Visszanézve az adatokat, nem lehet hiányt 

felfedezni az előző évek költségvetéseiben sem. Kéri a képviselőt, hogy ne kommunikáljon 

mást, mint a valóság. 

 

Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a Stabilitási határozat elfogadását.  

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

33/2019. (02.27.) képviselő-testületi határozat 

Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testületének a 

Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja alapján kiadott 

353/2011.(12.30.) Kormányrendelet szerinti a 

költségvetési évet követő három év önkormányzati saját 

bevétel várható bevételeinek összegét az alábbiakban 

állapítja meg:  

2019. év  133 880 000 Ft  

 2020. év  134 000 000 Ft 

 2020. év 134 000 000 Ft  

            2021. év          134 000 000 Ft 

Az adósságot keletkeztető ügyletből és 

kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek: Ft- ban 

 2019.           2020.               2021.              2022. 

Futamidő kezdete               

Felelős: Vlasich Krisztián polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

 

3. napirendi pont 
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Döntés a Vízközművek Állami Rekonstrukciós pályázat benyújtásáról 

 

Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy az állam jelentős forrást biztosít az 

út alatti víz-és szennyvíz bekötések rekonstrukciójára. Mind a két hálózat esetében 142 millió 

forintra lehet pályázni. Szennyvízhálózat esetében lehetne pályázni a teljes összegre, mivel a 

hálózathasználati díjakból származó bevételekből rendelkezésre áll a 30%-os önerő, tehát a 

fedezet biztosított. Ivóvízhálózat esetében a használati díj a korábban felújított utak alatti 

hálózat rekonstrukciójára lett felhasználva. Ebben az esetben hozzá kell tenni saját forrásokat 

is. Prioritási sorrendet kellett kialakítani, vannak olyan utcák, melyek elsőbbséget élveznek, 

figyelembe kellett venni az útfelújítási fejlesztési terveket. Több utcában beszakadások 

találhatóak, melyek a szennyvízhálózathoz kapcsolhatók. Ha lehetőség lesz, nem csak a 

bekötéseket, hanem a gerincet is több esetben cserélni kell. Ezt a pályázatot minden évben 

kiírják a tervek szerint, tehát a következő évben is lesz lehetősége az önkormányzatnak 

pályázni. A szolgáltatóval egyeztetve a következő utcákat javasolja bevonni a pályázatba: 

Bognár Ignác utca, Széchenyi tér 2-es átemelőtől a Kossuth utca 11. közötti szakaszt, Deák 

utca – Hunyadi - Dr. Szemes Zoltán utca közötti részt, továbbá a Mátyás, Szabadság, Visi, 

Jankovics utca. A Rákóczi, Kőszegi és Petőfi utcákat a közúti fejlesztések fogják érinteni, így 

ott is javasolt a fejlesztés. A szennyvízhálózat fejlesztésre a fentiek alapján rendelkezésre áll 

az önerő összege, ez 28 077 224 forintot jelent. 

 

Ivóvízhálózat tekintetében tervezett felújítandó szakaszokhoz tartozik a Mátyás, Szabadság és 

a Visi utca. Az Arany, Damjanich, Árpád utcában már folynak az ivóvíz rekonstrukciós 

felújítások, több helyen már végeztek is a munkálatokkal. Az ivóvízhálózat gerincének 

felújítása komoly összegeket igényel, de javasolja, hogy a Rákóczi, Petőfi és Kőszegi 

utcákban teljes felújítás legyen. Javasolja, hogy a 26 904 328 forint önerőt biztosítsa az 

önkormányzat, annak érdekében, hogy ezen útszakaszok megújuljanak. Sikeres pályázat 

esetén költségvetés átcsoportosítással lehetne a szükséges költségeket biztosítani.   

 

Varga Dániel képviselő szót kér Vlasich Krisztián polgármestertől.  

 

Vlasich Krisztián polgármester megadja a szót Varga Dániel képviselőnek.  

 

Varga Dániel képviselő kérdezi, hogy a közútkezelő 2020-ban kíván-e fejleszteni, továbbá 

érdeklődik, hogy a pályázatban meg kell-e jelölni konkrétan, hogy milyen forrásból kívánja az 

önkormányzat biztosítani a pályázathoz szükséges összegeket, illetve, hogy a pályázat 

elbírálása után lesz döntés az összeg előteremtéséről.  

 

Vlasich Krisztián polgármester válasza, hogy a pályázat elbírálása után lesz döntés a 

szükséges összeg forrásáról.  

 

Szarka Anikó képviselő szót kér Vlasich Krisztián polgármestertől.  

 

Vlasich Krisztián polgármester megadja a szót Szarka Anikó képviselőnek.  

 

Szarka Anikó képviselő elmondja, hogy jó ötlet a teljes felújítás ötlete.  

 

Vlasich Krisztián polgármester megjegyzi, hogy előfordulhat egy olyan eset is, hogy nem 

nyer mind a két pályázat, csak az egyik. Ha az ivóvíz pályázat eredményes lenne, akkor az 
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önerő teljes egészét az önkormányzatnak kell állnia. Véleménye szerint úgy lenne a legjobb, 

ha egy-egy szakaszt teljes egészében fel lehetne újítani, külön nem érdemes hozzálátni. Ha 

csak az egyik pályázat nyer, akkor el kell majd dönteni, hogy az adott utcában való felújítást 

teljes egészében elvégzik saját önerő hozzáadásával, vagy sem. Ezek későbbi alapos és 

megfontolt döntéseket igényelnek majd. 

 

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 

pályázat benyújtásáról szóló döntés elfogadását.  

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

34/2019. (02.27.) képviselő-testületi határozat 

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testület úgy 

határozott, hogy: 

1. Jelen határozat mellékletét képező műszaki tartalmat 

elfogadja és egyben felkéri a polgármestert, hogy a 

Vasivíz Zrt-vel közösen a pályázatot nyújtsa be. 

2. Jelen határozat mellékletét képező beruházás 

költségének 30 %-os önerejét az alábbiak szerint 

vállalja: 

a. Szennyvízhálózati rekonstrukció önereje: 28.077.224 Ft 

b. Ivóvízhálózat rekonstrukciós önereje: 26.904.328 Ft 

3. A pályázat önerejének pénzügyi forrásként Csepreg 

Város Önkormányzat költségvetését jelöli meg. 

 

Felelős: Vlasich Krisztián polgármester 

 dr. Balogh László jegyző megbízásából:  

 Vigh Ádám pályázati referens 

Határidő: A pályázat benyújtási határidejét 

megelőzően, de legkésőbb 2019. február 28-ig. 

 

14:02 órakor az meghívott intézményvezetők elhagyják az üléstermet. 

 

4. napirendi pont 

Csepreg, Bognár Ignác utcai útburkolat felújítása a Bercsényi utcától az utca végéig 

 

Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi. Megköszöni Horváth Gábor képviselőnek a 

támogatást és együttműködést az utca felújításának szorgalmazásában és a pénzügyi 

osztályvezetőnek, hogy hatékonyan kimutatták a fejlesztési összeg fedezetét a 

költségvetésből, így ezt a fejlesztést előre tudták hozni. Saját forrásból kívánja az utcát 

felújítani a város. Több utca szorul felújításra, de csak lépésről lépésre lehet a felújításokat 

véghez vinni. Az ajánlatokat a műszaki csoport bekérte, melynek során 3 ajánlat érkezett be, 
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amelyek közül megpróbálja a város a legmegfelelőbbet kiválasztani. Az utca szakasz egy új, 

de jól bevált terramixes technológiával újulna meg.  

 

Varga Dániel képviselő szót kér Vlasich Krisztián polgármestertől.  

 

Vlasich Krisztián polgármester megadja a szót Varga Dániel képviselőnek.  

 

Varga Dániel képviselő kérdezi, hogy megfelelő lesz-e ez a technológia, mivel ez az utca úgy 

tudja, hogy sosem volt leaszfaltozva, biztos alapot ad-e majd az aszfaltnak, ha ezt 

alkalmazzák.  

 

Horváth Gábor képviselő szót kér Vlasich Krisztián polgármestertől.  

 

Vlasich Krisztián polgármester megadja a szót Horváth Gábor képviselőnek  

 

Horváth Gábor képviselő válasza, ő ezt másképp látja, hiszen a Bognár Ignác utca 

aszfaltozott, s itt ezen a részen korábban az utca bernsteini kővel feltöltésre került, illetve más 

helyről származó kavics is került oda. A kivitelező szerint jó alapot fog adni a kavics 

cementtel összekeverve. Továbbá az elmúlt héten egy kamionnyi zúzalékot került a 

helyszínre.   

 

Szarka Anikó képviselő szót kér Vlasich Krisztián polgármestertől.  

 

Vlasich Krisztián polgármester megadja a szót Szarka Anikó képviselőnek.  

 

Szarka Anikó képviselő megjegyzi, hogy a felújított útszakaszokon több helyen repedezik az 

aszfalt, ezt érdemes lenne garanciásan megcsináltatni a kivitelezőkkel. Szükséges az 

állapotmegőrzés, nem szabad hagyni, hogy a felújított szakaszok amortizálódjanak.  

 

Vlasich Krisztián polgármester elmondja, hogy minden esetben megjelennek az aszfalton a 

hajszálrepedések, ezt egyik technológiával sem lehet kiküszöbölni. Kéri jegyzőt, és a műszaki 

osztályos kollégákat, hogy térképezzék fel a repedéseket, hogy ki lehessen javítani azokat.  

 

Oláh Imre képviselő szót kér Vlasich Krisztián polgármestertől.  

 

Vlasich Krisztián polgármester megadja a szót Oláh Imre képviselőnek. 

 

Oláh Imre képviselő elmondja, hogy szükséges lenne a Vörösmarty utcában és a Fehér 

utcában szintén javítani kellene az aszfaltot, ott is található repedés.  

Hozzáteszi, hogy egyszerű technikával történik az aszfalt repedéseinek javítása, nem kell 

hozzá nagy szakértelem.  

 

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

 

Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a Csepreg, Bognár Ignác utcai 

útburkolat felújításáról szóló döntés elfogadását.   
 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal– a következő határozatot hozta: 
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35/2019. (02.27.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-

testülete Csepreg, Bognár Ignác utcai útfelújítás 

pénzügyi fedezetét - 14.820.773,- Ft-, a 2019. évi 

költségvetésében biztosítja.  

2. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-

testülete a Csepreg, Bognár Ignác utcai útfelújítás 

munkáinak elvégzésére a BIT-ÉP BT ajánlatát 

nyertes ajánlattevőként kihirdeti. Az ajánlat 

bruttó ára: 14.820.773,- Ft . 

3. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-

testülete felhatalmazza Csepreg Város 

Polgármesterét, hogy a tárgyi utca útfelújításának 

elvégzése érdekében a vállalkozási szerződést 

aláírja a BIT-ÉP Bt.-vel. 

 

Felelős: Vlasich Krisztián polgármester 

 dr. Balogh László jegyző  

 Ujvári Csaba műszaki ügyintéző 

Határidő: azonnal  

   

 

5. napirendi pont 

Döntés a EFOP 1.2.11.-16. Esély Otthon című pályázattal kapcsolatban 
 

Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi. Átadja a szót dr. Balogh László jegyzőnek.  

 

dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy elkészültek, véglegesek a pályázati felhívási 

adatlapok. Az előterjesztésben javaslatot tesznek a bíráló bizottság személyeire is, ezért három 

külön döntés szükséges. A határozati javaslat tartalmazza a pályázati felhívás megjelenésének, 

a pályázatok beérkezési határidejének, illetve a bírálat határidejének, és a támogatói döntés 

dátumát.  

 

Szarka Anikó képviselő szót kér Vlasich Krisztián polgármestertől.  

 

Vlasich Krisztián polgármester megadja a szót Szarka Anikó képviselőnek.  

 

Szarka Anikó képviselő megjegyzi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

támogatja a pályázatot.  

 

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 lakhatási pályázattal kapcsolatos 

határozati javaslatot. 
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A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

36/2019. (02.27.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

kinyilvánítja, hogy az EFOP 1.2.11.-16 Esély Otthon 

című projekt keretében meghirdeti a lakhatási 

pályázatot a következő ütemezés szerint: 

Pályázati Felhívás megjelenése: 2019.04.01. 

Pályázatok beérkezési határideje: 2019.04.30. 

Bírálat határideje, támogatói döntés: 2019.05.31. 

 

Felelős:  Vlasich Krisztián polgármester  

Dr. Balogh László jegyző megbízásából: 

  Szelestey László, pályázati referens  

Határidő: 2019. április 1. 

 

Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a pénzügyi ösztönző pályázattal 

kapcsolatos határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

37/2019. (02.27.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

kinyilvánítja, hogy a EFOP 1.2.11.-16 Esély Otthon 

című projekt keretében meghirdeti a pénzügyi 

ösztönző pályázatot a következő ütemezés szerint: 

Pályázati Felhívás megjelenése: 2019.03.01. 

Pályázatok beérkezési határideje: 2019.04.01. 

Bírálat határideje, támogatói döntés: 2019.04.30. 

 

Felelős:  Vlasich Krisztián polgármester  

Dr. Balogh László jegyző megbízásából: 

  Szelestey László, pályázati referens  

Határidő: 2019. március 1. 

 

Vlasich Krisztián polgármester és a pályázatban részt vevő képviselők bejelentik 

érintettségüket az 5. napirendi pont 3. határozati javaslatával kapcsolatban.  

 

Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel EFOP 1.2.11.-16 kódszámú Esély 

Otthon című projekt keretében felállítandó lakhatási és pénzügyi ösztönző pályázat Bíráló 

Bizottság tagjainak érintettségéről és kizárásáról való döntési javaslatot. 

 

Vlasich Krisztián polgármester kérdi a képviselőktől, hogy egyetértenek-e, hogy a 

képviselő-testület Vlasich Krisztián polgármestert a szavazásból nem zárja ki.   
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A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 5 igen, 1 tartózkodó és 1 nem szavazattal– a következő határozatot 

hozta 

38/2019. (02.27.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

döntött, hogy Vlasich Krisztián polgármestert az 

EFOP 1.2.11.-16 kódszámú, Esély Otthon című 

projekt keretében felállítandó - a lakhatási és 

pénzügyi ösztönző pályázatokat elbíráló - Bíráló 

Bizottság tagjairól történő szavazásból nem zárja ki.  

 

Felelős: Vlasich Krisztián polgármester 

  dr. Balogh László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Vlasich Krisztián polgármester kérdi a képviselőktől, hogy egyetértenek-e, hogy a 

képviselő-testület Hárominé Orbán Erika alpolgármestert a szavazásból nem zárja ki.   

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 5 igen, 1 tartózkodó és 1 nem szavazattal– a következő határozatot 

hozta: 

39/2019. (02.27.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

döntött, hogy Hárominé Orbán Erika alpolgármestert 

az EFOP 1.2.11.-16 kódszámú, Esély Otthon című 

projekt keretében felállítandó - a lakhatási és 

pénzügyi ösztönző pályázatokat elbíráló - Bíráló 

Bizottság tagjairól történő szavazásból nem zárja ki.  

 

Felelős: Vlasich Krisztián polgármester 

  dr. Balogh László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Vlasich Krisztián polgármester kérdi a képviselőktől, hogy egyetértenek-e, hogy a 

képviselő-testület Szarka Anikó Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökét a szavazásból 

nem zárja ki.  

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 5 igen, 1 tartózkodó és 1 nem szavazattal– a következő határozatot 

hozta: 

40/2019. (02.27.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

döntött, hogy Szarka Anikó képviselőt az EFOP 

1.2.11.-16 kódszámú, Esély Otthon című projekt 

keretében felállítandó - a lakhatási és pénzügyi 
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ösztönző pályázatokat elbíráló - Bíráló Bizottság 

tagjairól történő szavazásból nem zárja ki.  

 

Felelős: Vlasich Krisztián polgármester 

  dr. Balogh László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Vlasich Krisztián polgármester kérdi a képviselőktől, hogy egyetértenek-e, hogy a 

képviselő-testület Horváth Gábor Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnökét a 

szavazásból nem zárja ki.   

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 5 igen, 1 tartózkodó és 1 nem szavazattal– a következő határozatot 

hozta: 

41/2019. (02.27.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

döntött, hogy Horváth Gábor képviselőt az EFOP 

1.2.11.-16 kódszámú, Esély Otthon című projekt 

keretében felállítandó - a lakhatási és pénzügyi 

ösztönző pályázatokat elbíráló - Bíráló Bizottság 

tagjairól történő szavazásból nem zárja ki. 

 

Felelős: Vlasich Krisztián polgármester 

  dr. Balogh László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

42/2019. (02.27.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

kinyilvánítja, hogy a EFOP 1.2.11.-16 kódszámú 

Esély Otthon című projekt keretében felállítja 

lakhatási és pénzügyi ösztönző pályázatokat elbíráló 

eseti Bíráló Bizottságát. 

Tagok: 

Vlasich Krisztián, polgármester 

Hárominé Orbán Erika, alpolgármester 

Szarka Anikó, bizottsági elnök 

Horváth Gábor, bizottsági elnök 

 

Felelős: Vlasich Krisztián polgármester  

        Dr. Balogh László jegyző megbízásából: 

        Szelestey László, pályázati referens  

Határidő: azonnal 

6. napirendi pont 

Döntés emlékbélyeg kiadásáról Csepreg várossá avatásának 25. évfordulója alkalmából 
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Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy Háromi Jenő igazgató jelezte, 

Csepreg várossá avatásának 25. évfordulója alkalmából bélyegkiadást kezdeményezett. 

Személy szerint támogatja a kezdeményezést. Szerepel egy javaslat, hogy a csepregi Szent 

Miklós templom szerepeljen a bélyegen. Ha ezt a javaslatot elfogadja a képviselő-testület, 

illetve más javaslat nem lesz, akkor minél hamarabb meg kell tenni a szükséges lépéseket, 

annak érdekében, hogy időben elkészüljenek a bélyegek.  

 

Szarka Anikó képviselő szót kér Vlasich Krisztián polgármestertől.  

 

Vlasich Krisztián polgármester megadja a szót Szarka Anikó képviselőnek.  

 

Szarka Anikó képviselő aggodalmát fejezi, ki, mivel, ha később tekintik meg a templomot a 

bélyegkészítéshez, akkor nem fogják teljes egészében látni, hiszen több nagy fa veszi körül és 

lombosodás után nem lehet látni megfelelően az épületet.  

 

Horváth Gábor képviselő szót kér Vlasich Krisztián polgármestertől.  

 

Vlasich Krisztián polgármester megadja a szót Horváth Gábor képviselőnek.  

 

Horváth Gábor képviselő elmondja, hogy egy grafika alapján fogják elkészíteni, nem 

fénykép alapján, továbbá javasolja, hogy a Csepreg Város címere is kerüljön fel vízjelként a 

készülő bélyegekre.  

 

Hárominé Orbán Erika alpolgármester szót kér Vlasich Krisztián polgármestertől.  

 

Vlasich Krisztián polgármester megadja a szót Hárominé Orbán Erika alpolgármesternek.  

 

Hárominé Orbán Erika alpolgármester megjegyzi, hogy nem forgalmi bélyeg volt a 

korábbi évfordulóra elkészített bélyeg.  

 

Varga Dániel képviselő szót kér Vlasich Krisztián polgármestertől.  

 

Vlasich Krisztián polgármester megadja a szót Varga Dániel képviselőnek.  

 

Varga Dániel képviselő javasolja, hogy két féle bélyeg kerüljön kiadásra Csepreg várossá 

avatásának 25. évfordulója alkalmából. Az első emlékbélyegként gyűjtőknek lenne megfelelő, 

a másik a mindenkori belföldi levél feladásra lenne jó. A város reklámozására lenne alkalmas, 

hiszen forgalomban lenne ez a bélyeg, akár az önkormányzat is ilyen bélyeggel adhatná fel a 

leveleket országosan, de akár külföldre is eljuthatna ezáltal az évfordulóra kiadott bélyeg. 

Minimális plusz költséget jelentene ez a városnak, ha a másik bélyegtípus kiadásra kerülne.  

 

dr. Balogh László jegyző szót kér Vlasich Krisztián polgármestertől.  

 

Vlasich Krisztián polgármester megadja a szót dr. Balogh László jegyzőnek. 

 

dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy Varga Dániel felvetéséről is tájékozódni fognak a 

postánál, illetve további egyeztetések szükségesek a témával kapcsolatban.  
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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 emlékbélyeg kiadásáról szóló döntés 

elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

43/2019. (02.27.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy döntött, hogy Csepreg várossá avatásának 25. 

évfordulója alkalmából emlékbélyeg kiadását 

kérvényezi a Magyar Posta Zrt-nél. 

2. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

felkéri polgármesterét, hogy a postai bélyeg igényt 

nyújtsa be a Magyar Posta Zrt. 2020-as év 

bélyegkiadási tervéhez. 

 

Felelős: Vlasich Krisztián polgármester megbízásából: 

Guzmits-Balogh Lívia titkársági ügyintéző 

Határidő: azonnal  

 

7. napirendi pont 

Polgármester 2019. évi szabadságtervének jóváhagyása 

 

Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy úgy tervezte meg az egész éves 

szabadságát, hogy ki tudja venni az összes napot, így minden hónapra egy hét szabadságot 

tervezett be. 

 

Szarka Anikó képviselő szót kér Vlasich Krisztián polgármestertől.  

 

Vlasich Krisztián polgármester megadja a szót Szarka Anikó képviselőnek.  

 

Szarka Anikó képviselő elmondja, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elfogadta 

a polgármester éves szabadságának ütemezését.  

 

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 polgármester 2019. évi 

szabadságtervének jóváhagyásáról szóló döntés elfogadását.  
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A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

44/2019. (02.27.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Vlasich Krisztián polgármester 2019. évi 

szabadságának ütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 

 

Hónap Ütemezés (napok tól-ig) Munkanapok száma 

Január   

Február 15 1 

Március  4, 11-14, 18-22 10 

Április 15-18, 23-26 8 

Május 2-3, 13-17, 27-31 12 

Június 3-7, 11-14, 24-28 14 

Július 15-19, 22-26, 29-31 13 

Augusztus 1-2, 5-9, 21-23, 26-30 15 

Szeptember 2-4, 9-13, 16-20, 27, 30 15 

 Összesen:  88 

 

Felelős: Vlasich Krisztián polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

Egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 

 

Vlasich Krisztián polgármester megköszönte a részvételt és a képviselő-testület ülését 

14:30 órakor berekesztette. 

 

 

 

Kelt, mint az első oldalon 

 

 

 

Vlasich Krisztián   dr. Balogh László 

     polgármester    jegyző 

 

 

 

Horváth Gábor  

jegyzőkönyv hitelesítő 
 


