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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, 15:00 

órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 

 

Az ülés helye: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 2. emeleti díszterme  

 

Jelen vannak: Vlasich Krisztián polgármester, Hárominé Orbán Erika alpolgármester, Szarka 

Anikó, Oláh Imre, Horváth Gábor, Horváth Zoltán, Varga Dániel /7 fő/ 

 

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

osztályvezető, dr. Herczeg Krisztina aljegyző 

 

Meghívott vendégek: - 

 

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 7 fő jelen 

van, a képviselő-testület 4 fővel határozatképes, majd a képviselő-testületi ülést megnyitja. 

 

 

Vlasich Krisztián polgármester javaslatot tesz Horváth Gábor képviselő személyében a 

jegyzőkönyv hitelesítőjére. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.  

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

 

45/2019. (02.27.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőjének Horváth Gábor képviselőt 

elfogadta. 
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Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a napirend elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.  

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

 

 

46/2019. (02.27.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a képviselő-testületi ülés napirendjét elfogadta. 

 

Napirendek: 

 

1. A Csepreg, külterület 0401-es hrsz-ú kivett közút besorolású ingatlan elnevezése 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

 

 

1. napirendi pont 

A Csepreg, külterület 0401-es hrsz-ú kivett közút besorolású ingatlan elnevezése  

 

Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd a szóbeli előterjesztést. 

Elmondja, hogy Kupi Bence Csepregi területtulajdonos megkereste, és kérte, hogy az Orbán 

szobor feletti részen lévő utat az önkormányzat nevezze el. Az érintett útszakaszra pályázatot 

nyújtott be az önkormányzat, mely a Bene-kúti forrásig tart. Kupi Bence lakcímkártyát szeretne 

csináltatni, ahhoz pedig el kell nevezni az utat. Ha a szakasz mégis elnevezésre kerül, akkor azt 

a szakaszt kizárják egy esetleges külterületi pályázatból. Viszont az ügyfél felajánlotta azt a 

lehetőséget, hogy összefog az érintett útszakaszokon élőkkel és önkormányzati szerepvállalás 

mellett bazaltos anyaggal fednék le az utat, mely vízelvezetőkkel lenne ellátva. Felajánlotta 

továbbá az iparűzési adót, mely az ide telepített vállalkozásából származna, ez évi 400-600 ezer 

forint plusz bevételt jelentene az önkormányzatnak.  

 

Horváth Gábor képviselő szót kér Vlasich Krisztián polgármestertől.  

 

Vlasich Krisztián polgármester megadja a szót Horváth Gábor képviselőnek  

 

Horváth Gábor képviselő megemlíti, hogy ismeri Kupi Bencét, könnyen fel tudja venni vele 

a kapcsolatot. Elmondja, hogy ez az egyik legmeredekebb út Csepregen, 12-13%-os a 

meredeksége, még négykerék meghajtású gépjárművekkel is nehézkes a feljutás. Nem 

szerencsés a leaszfaltozás sem, jobb lenne egy bazaltzúzalékos fedés, télies időszakban 

könnyebben a közlekedés egy érdesebb útfelületen.  

 

dr. Balogh László jegyző szót kér Vlasich Krisztián polgármestertől.  

 

Vlasich Krisztián polgármester megadja a szót dr. Balogh László jegyzőnek.  
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dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy a Csepreg, külterület 0401 hrsz-ú kivett közút 

besorolású ingatlan, mely a Téglagyári út folytatása a Boldogasszony-patak vonalától az erdő 

irányába egészen Csepreg közigazgatási határáig tart. Korábbi képviselő-testületi javaslat 

alapján Tiloserdei útként lenne elnevezve.  

 

Varga Dániel képviselő szót kér Vlasich Krisztián polgármestertől.  

 

Vlasich Krisztián polgármester megadja a szót Varga Dániel képviselőnek.  

 

Varga Dániel képviselő elmondja, hogy korábbi években fejlesztve volt a Téglagyári út, akkor 

zúzalékot raktak le, de ezt sajnos az eső lemosta. Megoldást kell találni a hegyről lejövő víz 

elvezetésére, mert az további gondokat fog okozni. Érdemes lenne az útszakaszt egyben 

felújítani, továbbá a tulajdonjogi vitákat is rendezni kellene, mert az út egyes szakaszai 

magántulajdonban lévő területen haladnak át.  

 

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 a helyszínrajzon a 0401 hrsz-ként van feltüntetve az 

út, ami a Boldogasszony-patak vonalánál kezdődik és a közigazgatási határig tart. Eddig ott 

lettek elnevezve az utak, ahol igény volt rá, illetve ami nem volt pályázattal érintett.  

 

Vlasich Krisztián polgármester elmondja, hogy 30% önerőt kell hozzá tenni a felújításhoz, 

ha pályázati pénzből van finanszírozva. Mivel ez a szakasz elnevezésre kerül, már nem tudják 

szerepeltetni a pályázatban, így teljes egészében az önkormányzatra hárul a költsége. 

Hozzáteszi, hogy maradhat jelenlegi állapotában is, nem kell döntést hozni.  

 

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 megvizsgálták az ügyet, nincs más megoldás, ezen 

eljárás nélkül nem lehet lakcímet kiadni. Az elnevezés a többi ingatlan ügyében is pozitív lenne, 

mivel igény szerint azok tekintetében is házszámot lehetne képezni.  

 

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 az alábbi határozati javaslatot: 

 

 

 

 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.  



Csepreg Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

6/2019. 

 

4 

 

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

 

47/2019. (02.27.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testület úgy 

határozott, hogy a Csepreg, külterület 0401-es hrsz-ú 

kivett közút besorolású ingatlant, mely a Téglagyári út 

folytatása a Boldogasszony-patak vonalától az erdő 

irányába egészen Csepreg közigazgatási határáig tart, 

korábbi képviselő-testületi javaslat alapján Tiloserdei 

útnak nevezi el.  

 

Felelős: Vlasich Krisztián polgármester 

  dr. Balogh László jegyző  

Határidő: azonnal 

 

 

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

15:11 órakor berekesztette. 

 

 

Kelt, mint az első oldalon 

 

 

 

Vlasich Krisztián   dr. Balogh László 

     polgármester              jegyző 

  

 

 

Horváth Gábor  

jegyzőkönyv hitelesítő 


