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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 28-án, 14:00 
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, 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:  
dr. Kapiller Sarolta hivatalvezető, VMKH Kőszegi Járási Hivatal 
Kiss Gyula VMKH Kőszegi Járási Hivatal Hatósági, Foglalkoztatási, Gyámügyi és 
Igazságügyi Osztály 
Lintner Dénes foglalkoztatási szakügyintéző, VMKH Kőszegi Járási Hivatal Hatósági, 
Foglalkoztatási, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály  
Zétényi Irén intézményvezető Területi Gondozási Központ 
Györke Brigitta intézményvezető Egészségház 
Maximovics Veronika intézményvezető Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI 
 
Lakosság részéről: - 
 
Jegyzőkönyvvezető: Guzmits-Balogh Lívia 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 7 fővel határozatképes, majd a képviselő-testületi ülést 
megnyitja. 
 
Vlasich Krisztián polgármester javaslatot tesz Szarka Anikó képviselő személyében a 
jegyzőkönyv hitelesítőjére. 
 
A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 
48/2019. (03.28.) képviselő-testületi határozat 
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv 
hitelesítőjének Szarka Anikó képviselőt 
elfogadta. 
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Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontokat. Tájékoztatja a képviselő-
testületet, hogy az Egyebek napirendi pontban a Tiszta udvar, rendes ház pályázat kiírásával, a 
Csepregi Óvodásokért Alapítvány támogatásával, és egy pályázat benyújtásával kapcsolatban 
szeretne tanácskozni. 
 
Vlasich Krisztián polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 
elhangzottakkal kapcsolatban. 
 
A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 
 
Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a módosított napirend elfogadását. 
 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 
 
49/2019. (03.28.) 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 képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről szóló 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása 

 
3. Tájékoztató a Magyar Falvak Programról 

 
4. Turisztikai infrastruktúra kialakításához közbeszerzési eljárás megindítása az 

Alpannonia Plus Program keretében 
 

5. Csepreg Város Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása  
 

6. Tájékoztató a közfoglalkoztatásról és a munkanélküliség helyzetéről 
 

7. Beszámoló az Egészségház 2018. évi munkájáról 
 

8. Döntés a Helyi Esélyegyenlőségi Programról 
 

9. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testületének a településkép védelméről 
szóló 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása 

 
10. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testületének a gyermekek védelméről 

szóló 14/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet módosítása 
 

11. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testületének az egyes szociális 
ellátásokról szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása 
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12. Lakatos Dávid és Lakatosné Horváth Alexandra ifjú házasok első lakáshoz jutók 
támogatási kérelme (zárt ülés) 

 
13. Wéber Judit és Kovács Balázs ifjú házasok első lakáshoz jutók támogatási 

kérelme (zárt ülés) 
 

14. Árpád u. 11. számú ingatlannal kapcsolatos döntéshozatal 
 

15. Önkormányzati lakásbérleti szerződések meghosszabbítása 
 

16_1. Tiszta udvar, rendes ház” pályázat kiírásával kapcsolatos döntéshozatal 
 
16_2. A „Csepregi Óvodásokért Alapítvány” támogatása 
 
16_3. Döntés a TOP 1.4.1-15 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázat 
kapcsán 

 
 

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: 
 
„Március 1-én szabadságomat töltöttem. 
Március 2-án 19 órától a Hűség a nemzethez - Hűség a szülőföldhöz elvnevezésű magyar-
horvát-német nemzetiségű bálon vettem részt a csepregi delegáció vezetőjeként, a rendezvény 
védnökeként a soproni Liszt Ferenc Konferencia- és Kulturális Központban. 
Március 5-én 16 órakor képviselőtársaimmal, a nevelőtestülettel, óvodásokkal és a szülőkkel 
együtt adtuk át a felújított óvodai játszóeszközöket a gyermekek nagy örömére. A Csepregi 
Óvodásokért Alapítvány és Csepreg Város Önkormányzata összefogásából építettük meg a 
Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI udvarán az új játszóudvart. Teljes körűen felújítottuk, és új 
játszóeszközökkel bővítettük a kisgyermekek örömére az intézmény udvarát. Energetikai 
korszerűsítéssel, belső és külső fejlesztésekkel folytatjuk tovább a megkezdett munkát! 
Március 6-án 10:30-tól otthonában látogattam meg Hoós Kornélt, aki január 2-án 6 óra 45 
perckor érkezett közénk. A hagyományokhoz híven ajándékkal kedveskedve köszöntöttem a 
csöppséget, aki 52 centivel és 3420 grammal látta meg a napvilágot édesanyja és édesapja, 
Lívia és György nagy örömére. A kistestvér érkezését az 5 éves Ruben is boldogan várta. 
Ezúton is gratulálok a családnak, kívánok mindannyiuknak jó egészséget, valamint 
boldogságban és szeretetben gazdag, hosszantartó életet! 
Március 7-én 13:30-kor hagyományokhoz híven otthonában, ajándékokkal kedveskedve 
köszöntöttem Mónika és Dániel gyönyörű gyermekét Oláh Benjámin Dánielt. A csodaszép 
kisfiú az év utolsó napján, december 31-én 12:09-kor látta meg a napvilágot 3300 grammal és 
50 centiméterrel. Ezúton is gratulálok a szülőknek, s kívánok az egész családnak nagyon jó 
egészséget, valamint hosszú, boldog, szeretetteljes életet! 
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14 órakor otthonában látogattam meg Dömötör Annát, aki január 5-én reggel negyed hétkor 
érkezett közénk. A hagyományokhoz híven ajándékkal kedveskedve köszöntöttem őt és 
szüleit, Valériát és Pétert. Anna 49 centiméterrel és 3170 grammal látta meg a napvilágot 
édesanyja és édesapja boldogságára. A testvérek, Barni és Kadosa is örömmel fogadta a 
csöppség érkezését. Ezúton is gratulálok a családnak, kívánok mindannyiuknak nagyon jó 
egészséget, valamint boldogságban és szeretetben gazdag, hosszantartó életet! 
Március 8-án 9 órakor Nőnap alkalmából Mendöl István és Bokán István férfi társammal 
közösen verssel és virágokkal köszöntöttük ma a Szent Katalin Idősek Otthona hölgy lakóit és 
dolgozóit nőnap alkalmából.  
11 órától Udvarhelyi Boglárka és Pomlényi Péter művészek műsorával köszöntöttük a 
meghívott hölgyeket nőnap alkalmából. A Pesti Zenés Színpad táncművészei kiváló 
hangulatot varázsoltak a Petőfi Sándor Művelődési-Sportház és Könyvtár színpadára. 
Március 9-én 15 órától Maximovics Veronika intézményvezető asszony meghívására az 
óvoda jótékonysági Gálaműsorán vettem részt a Petőfi Sándor Művelődési - Sportház és 
Könyvtár színháztermében. Gratulálok az egész nevelőtestületnek és a gyermekeknek, 
valamint minden közreműködőnek a sikeres rendezvény színvonalas megrendezéséhez! 
Március 11-én 13 órától a Hunyadi utca 12. szám alatti önkormányzati társasház lakóit 
tájékoztattam a környezetüket érintő fejlesztések ügyében. Az önkormányzati bérlakás-
felújítási program keretében a nyílászárók cseréjét és a tetőszerkezet felújítását végezzük el 
saját költségvetésből! 
Március 12-én 10:30-tól a Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség képviseletében 
Kiss Péter tű. századossal, dr. Herczeg Krisztina aljegyzővel, László-Barki Diána 
katasztrófavédelmi referenssel-helyettessel egyeztettünk az április 17-én, Csepregen tervezett 
megyei ifjúsági katasztrófavédelmi versennyel kapcsolatosan. 
Március 13-án Horváth Gábor bizottsági elnök úrral közösen a városgazdálkodási feladatokat 
végeztünk el, zúzalékkal láttuk el a város kritikus útszakaszait. 
Március 14-én 12 órakor 95. születésnapja alkalmából köszöntöttem Horváth Antal urat, aki 
otthonában fogadott a jeles ünnepet követően. Helytörténeti ismereteiről, a csepregi Horváth 
családról és emlékekről beszélgettünk, de szó esett aktuálpolitikáról is. Ezúton is köszönöm a 
szívélyes fogadtatást Tóni bácsi! Isten éltesse jó egészségben! 
14 órától a Szent Katalin Idősek Otthonában köszöntöttem Kolnhofer Jánosné, Kati nénit, 
akinek 98. születésnapját ünnepeltük közösen az intézmény lakóival és dolgozóival. Szépkorú 
polgártársunk 1921. február 20-án született, a tízéves korában már belépett a munka világába, 
egészen 92 esztendős koráig dolgozva. Isten éltesse Kati néni, kívánok neki ezúton is jó 
egészséget! 
17 órától 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztünk a Dr. Csepregi 
Horváth János Általános Iskola és AMI diákjaival, a Csepregi Vegyeskar tagjaival, akik méltó 
és maradandó műsorral készültek a jeles napra. Hárominé Orbán Erika alpolgármester 
asszony szónoki szavaival élve, a márciusi ifjak teremtették meg azt a polgári 
Magyarországot, melyet ma magunknak tudhatunk. Keresztény kultúra nélkül nem lesz 
szabad élet Európában, keresztény kultúránk megvédése nélkül elveszítjük Európát. A haza 
minden előtt! 
Március 19-én 16 órától Dr. Bognár Balázs tűzoltó ezredes úrtól a polgári védelemben 
használatos eszközöket vehettem át a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon. A 
2016-ban alakult Csepregi Önkéntes Települési Mentőcsoport új áramfejlesztő és 
zagyszivattyú gépekkel dolgozhat együttesen a vész idején. Köszönjük a támogatást! 
Március 20-án a Városgazdálkodás munkatársaival a közterületek, közösségi parkok 
rendezésén, tisztántartásán dolgoztunk. 
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15 órától Ágh Péter országgyűlési képviselővel és dr. Kondora Bálint megyei alelnökkel, 
képviselőtársaimmal és utcabeliekkel közösen adtuk át az új kerékpárutat mindannyiunk 
örömére. Esztétikus és rendezett környezetet alkottunk, a biztonságos haladásra megfelelő 
gyalog- és kerékpárutat építettünk a Rákóczi utca teljes hosszán. Szerdán a csepregi ovisokkal 
kerekeztük be az új útvonalat, fedeztük fel együtt a kerékpárutat. Köszönjük a Magyar 
Kormány támogatását, és konzorciumi partnerünk, a Vas Megyei Önkormányzat 
együttműködését! Dolgozunk tovább, hajrá Csepreg! 
Március 22-én a Fenntarthatósági Témahét keretében az országos TeSzedd! kampányban 
vettünk részt lelkes csepregiekkel, akik aktív közreműködői voltak az önkéntes 
szemétgyűjtési akciónak. 
Március 27-én 13 órakor Pócza Antal urat, az Uniriv Kft. ügyvezető igazgatóját fogadtam az 
Esély Otthon pályázat támogatási lehetőségeit érintően, mely a vállalat szakembereit is 
lehetőséget kínál. 
 
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: 
Március 13-án megkezdődött a Hunyadi utca 12. szám alatti önkormányzati ingatlan 
nyílászáróinak korszerűsítése. A 2014-ben meghirdetett önkormányzati bérlakás-felújítási 
program keretében, önkormányzati saját költségvetési forrás terhére 2.773.000 Ft-ért új 
hőszigetelt bejárati ajtókat, kétszárnyú ablakokat és bukó-nyíló ablakokat szerelünk be a 
négylakásos önkormányzati társasházak mindegyikébe, mely bízom benne, hogy hosszú 
éveken át fogják az ott élők megelégedését szolgálni. 
Március 21-én megkezdődött a Területi Gondozási Központ intézményrendszeréhez tartozó 
Szent Katalin kápolna tornyának felújítási munkálata is. Alpin technika alkalmazásával újítjuk 
meg az épületrész homlokzatát, javítjuk a vakolatot és a bádogozást, valamint tisztítjuk az 
ereszcsatornákat és galambok elleni védelmet építünk ki 3.079.165 Ft saját költségvetési 
forrásból. 
Március 26-án a Hunyadi utca 12. szám alatti társasház tetőfelújítási munkálatai kezdődtek 
meg, a tudatos városépítő gazdálkodásnak köszönhetően saját költségvetésünk terhére. A 
4.962.728 Ft-os beruházás keretében a 265 négyzetméteres tető cserepeslemez fedést kap 
műanyag bevonatú horganyzott acéllemezből az új tetőlécezést követően. Ezt követően a 
Deák utca 8. szám alatti négylakásos társasház tetőfelújítását is elvégezzük. 
A határon átnyúló magyar kapcsolatok erősítésére, közös hagyományaink ápolására és 
értékeink őrzésére nyertünk 600 ezer forint összegű támogatást a Magyar Kormány 
jóvoltából, a Bethlen Gábor Alaptól! 
Ezúton is tisztelettel megköszönöm Potápi Árpád János államtitkár úrnak és a 
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának a támogatást! 
 

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

50/2019. (03.28.) 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 7 fővel határozatképes. 

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

51/2019. (03.28) 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 
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2. napirendi pont 
Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről szóló 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd átadja a szót dr. Balogh 
László jegyzőnek az előterjesztés ismertetésére, mely a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét 
képezi.  
 
dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy a februárban elfogadott költségvetés 
módosítására azért van szükség, mert a 2019. január 25-én beadott „Bérfejlesztési alap” 
pályázaton az önkormányzat 15.408.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, melyet be 
kell építeni a költségvetésbe. 
 
Vlasich Krisztián polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
tárgyalta-e a napirendi pontot? 
 
Szarka Anikó képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta az előterjesztés és támogatja a 
költségvetés módosítását. 
 
dr. Balogh László jegyző megköszöni a képviselő-testületnek, hogy támogatták a pályázat 
benyújtását. 
 
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 költségvetési rendelet módosítását. 
 
A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal– a következő rendeletet alkotta meg: 

 
 

Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testületének 
3/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete 

 az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 
 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Csepreg Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
7/2019. 

8 

3. napirendi pont 
Tájékoztató a Magyar Falvak Programról 
 
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd az előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy egy újabb 
lehetőség nyílt központi forrás lehívásához 5000 fő lakosságszám alatti települések 
önkormányzatai számára, a nemzeti és helyi identitástudat erősítésének támogatására. Az 
előterjesztés tartalmazza mindazokat a témákat, melyeket a program támogat. Csepreg Város 
Önkormányzata a Petőfi Sándor Művelődési-, Sportház és Könyvtár belső felújítására 
szeretne pályázni a Magyar Falu Program keretében.  A pályázat lehetőséget nyújt 1 fő 
közösségszervező bértámogatására is, valamint városi rendezvények lebonyolítására. A 
pályázat benyújtási határidejét módosították, jelenleg 2019. április 15. A pályázat 
benyújtásához kéri a képviselő-testület támogatását. 
 
Vlasich Krisztián polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
tárgyalta-e a napirendi pontot? 
 
Szarka Anikó képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta az előterjesztést és támogatta a 
pályázat benyújtását. Javasolja, egy városi bál megrendezését is, kéri, hogy ez is kerüljön be a 
pályázati anyagba. 
 
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 „Magyar Falu Program” pályázat 
benyújtását. 
 
A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

52/2019. (03.28.) képviselő-testületi határozat 
 

1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
kinyilvánítja, hogy a Magyar Falvak Program- 
Nemzeti és helyi identitástudat erősítése című, MFP-
NHI/2019 kódszámú pályázaton részt kíván venni a 
pályázat mindhárom célterülete: 
 közösségi és kulturális építmények felújítása 
 közösségi programok szervezése 
 közösségszervező alkalmazása 

vonatkozásában. 

2. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert a szükséges pályázati 
dokumentumok aláírására. 

Felelős:  Vlasich Krisztián polgármester  
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Dr. Balogh László jegyző megbízásából: 
  Maróti Katalin, pályázati referens  
 
Határidő: 2019. április 15. (pályázat benyújtás) 

  
4. napirendi pont 
Turisztikai infrastruktúra kialakításához közbeszerzési eljárás megindítása az 
Alpannonia Plus Program keretében 
 
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd az előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi. Kiegészítésként elmondja, hogy egy határon 
átnyúló pályázatról van szó, melynek céljait konzorciumban az Irottkő Natúrparkért 
Egyesülettel, illetve Kőszeg Város Önkormányzatával együtt valósítják meg. A pályázati 
célok között szerepelt többek között a Rumi ház felújítása is. Korábban már készültek erre 
irányuló tervek, de ezeket áttekintve szükség volt annak modernizációjára. A fejlesztés a 
becsült értékénél fogva közbeszerzési eljárás köteles, mely anyagának elkészítése 
folyamatban van. A felújítás során sor kerül az épület külső és belső felújítására, vízvételi 
lehetőség kialakítására, berendezések cseréjére. Az épület a tervek szerint információs 
pontként is működni fog. Pince kialakítását is tervezték, de látva a költségeket, többszöri 
egyeztetés után, ezt elvetették, amit a pályázat nem gátol. Úgy gondolják nagyobb szükség 
van inkább a ház megóvására, kerítés építésére, a biztonsági feltételek kialakítására.  
 
Vlasich Krisztián polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
tárgyalta-e a napirendi pontot? 
 
Szarka Anikó képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta az előterjesztést és támogatják 
a pályázatot, de javasolják kamerarendszer kialakítását is, mivel úgy gondolják, hogy a kerítés 
nem lesz elég az épület megóvására. 
 
Vlasich Krisztián polgármester támogatja a javaslatot, egyetért vele. Elmondja, hogy egy 
kamerarendszer kiépítésének megtervezéséhez további egyeztetések kellenek, hiszen 
elhelyezkedésénél fogva nehéz a rendszer kiépítése. A pályázati anyag összeállításakor 
mérlegelték a személyzet biztosításának lehetőségét is. 
 
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 közbeszerzési eljárás megindítását. 
 
A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal– a következő határozatot hozta: 
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53/2019. (03.28.) képviselő-testületi határozat 
 
Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal 
Csepreg Város Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzatát jóváhagyja és egyúttal az 55/2016. 
(02.24.) számú határozattal jóváhagyott közbeszerzés 
szabályzatát hatályon kívül helyezi. 
 
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: 
 

54/2019. (03.28.) képviselő-testületi határozat 
 
Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Turisztikai infrastruktúra kialakítása az 
Alpannonia Plus Program keretében tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról döntött az 
előterjesztésben foglat tartalommal, és felhatalmazza 
polgármesterét, hogy a közbeszerzési eljárás 
megindítása érdekében a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
 
Felelős: Vlasich Krisztián polgármester 
dr. Balogh László jegyző 
 
Határidő: azonnal 

 
 
5. napirendi pont 
Csepreg Város Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása  
 
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd átadja a szót dr. Balogh 
László jegyzőnek az előterjesztés ismertetésére, mely a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét 
képezi.  
 
dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy a közbeszerzési tervet minden év március hó 
végéig kell elfogadni, de évközben lehetőség van a módosításra. A jelenlegi közbeszerzési 
terv az Alpannonia Plus Programhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárást, a Művelődési 
házhoz, Egészségházhoz, Hivatalhoz és a KSZK-hoz tartozó energetikai fejlesztések 
megvalósítását, valamint a közétkeztetési szolgáltatásokra irányuló közbeszerzési eljárást 
irányozza elő. 
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Vlasich Krisztián polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
tárgyalta-e a napirendi pontot? 
 
Szarka Anikó képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolják a 
közbeszerzési terv elfogadását. 
 
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 közbeszerzési terv elfogadását. 
 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

55/2019. (03.28.) képviselő-testületi határozat 
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy Csepreg Város Önkormányzat 
2019. évi közbeszerzési tervét a határozat 
mellékletét képező tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Vlasich Krisztián polgármester 
dr. Balogh László jegyző 
 
Határidő: azonnal 

 
 
6. napirendi pont 
Tájékoztató a közfoglalkoztatásról és a munkanélküliség helyzetéről 
 
Vlasich Krisztián polgármester köszönti dr. Kapiller Saroltát, a Vas Megyei 
Kormányhivatal Kőszegi Járási Hivatalának hivatalvezetőjét, Kiss Gyula osztályvezetőt, és 
Lintner Dénes foglalkoztatási szakügyintézőt. 
 
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd az előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi. Kiegészítésként elmondja, hogy látja és 
tapasztalja, hogy nagyon nehéz a közfoglalkoztatásban lévő személyek továbblépése. Sokak 
élete, életvitele ezt nem teszi lehetővé, így nekik csak ez a lehetőség marad megélhetésük 
biztosítására. Több esetben fordult elő, hogy az önkormányzatnak néhány 
közfoglalkoztatottól el kellett köszönnie, mert nem tartották be a munkavédelmi 
szabályokat. Példaként említi az alkoholfogyasztást. Ezeket az embereket nehezen vagy 
egyáltalán nem tudta pótolni. Kéri, amennyiben közfoglalkoztatásra alkalmas személy keresi 
fel a járási hivatalt, akkor irányítsák az önkormányzathoz, hiszen ott szükség lenne a 
munkájukra. Megköszöni a járási hivatal vezetőjének és munkatársainak a lehetőséget a 
programban való részvételre, a beszámoló összeállítását, valamint az egész éves szakmai 
segítségüket és együttműködésüket. 
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dr. Kapiller Sarolta hivatalvezető elmondja, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok 
változás volt a járási hivatal személyi állományában, ami hatással volt a munkaszervezésre 
is. Ennek ellenére próbálják a feladatokat minél pontosabban elvégezni. Köszöni az 
önkormányzatnak és a hivatalnak a mindig korrekt és segítőkész hozzáállást, 
együttműködést, és az épületrészt, ahol jelenleg a járási hivatal munkatársai dolgozhatnak. 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy adóerő szempontjából Bük és Lukácsháza 
kikerültek a közfoglalkoztatási támogatásból. Úgy gondolja, hogy a közfoglalkoztatásra 
továbbra is szüksége van az önkormányzatoknak, hiszen a bevonható személyek munkája 
nagy segítséget jelent. 
 
Vlasich Krisztián polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
tárgyalta-e a napirendi pontot? 
 
Szarka Anikó képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a beszámolót és elfogadásra 
javasolta. Elmondja, hogy a beszámoló adataiból kiderül, hogy a tavalyi évben 1240-re 
tehető a munkaerőigény a 970 fő álláskeresővel szemben. Kérdezi, hogy a két adat miért 
nem találkozik? Úgy gondolja, hogy ez a számadat mutatja meg, hogy mennyire szükség 
van az álláskeresők átképzésére, hiszen csak így van lehetőségük az elhelyezkedésére.  
 
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 közfoglalkoztatásról és a 
munkanélküliség helyzetéről szóló tájékoztató elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

56/2019. (03.28.) képviselő-testületi határozat 
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Vas Megyei Kormányhivatal Kőszegi Járási Hivatal 
által készített „Tájékoztató Csepreg és környéke 
foglalkoztatási helyzetéről” című tájékoztatóját 
elfogadja, illetve megköszöni a Vas Megyei 
Kormányhivatal Kőszegi Járási Hivatal 
hivatalvezetőjének, dr. Kapiller Saroltának és a 
hivatal dolgozóinak az eddig elvégzett szakmai 
munkát.  
 
Felelős: Vlasich Krisztián polgármester – közlésre 
 
Határidő: azonnali – közlésre 

 
 
 
 
 



Csepreg Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
7/2019. 

13 

7. napirendi pont 
Beszámoló az Egészségház 2018. évi munkájáról 
 
Vlasich Krisztián polgármester köszönti Györke Brigittát, Csepreg Város 
Egészségházának intézményvezetőjét. 
 
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd az előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi. Megköszöni intézményvezetőnek a beszámoló 
elkészítését, valamint neki és kollégáinak az egész éves szakmai munkájukat. Elmondja, 
hogy 2014 óta egyszersem merült fel annak a gondolata, hogy bármilyen ellátást 
megszüntetnének az Egészségházban. Lehetőségeikhez mérten segítették annak működését 
is. Lehetőség volt pályázatok benyújtására, így került beszerzésre új ultrahang gép, illetve 
tervben van új fizioterápiás új eszközök beszerzése is. Hamarosan megtörténik az 
Egészségház energetikai felújítása is, és szeretnének részt venni a Magyar Falu Programban 
is. Jelentős támogatásra lehet pályázni, melyet a teljes belső felújításra fordítanának.  
Vlasich Krisztián polgármester átadja a szót Györke Brigitta intézményvezetőnek.  
 
Györke Brigitta intézményvezető megköszöni az önkormányzat támogatását és segítségét, 
valamint azt, hogy az ellátásokat folyamatosan biztosítja önerőből is. Ezúton köszöni az 
Egészségház minden dolgozójának az egész éves munkájukat. 
 
Vlasich Krisztián polgármester kérdezi, hogy a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 
tárgyalta-e a napirendi pontot? 
 
Horváth Gábor képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a napirendi pontot és a 
beszámolót elfogadásra javasolta. 
 
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 Csepreg Város Egészségházának 
2018-as évre vonatkozó beszámolójának elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

57/2019. (03.28.) képviselő-testületi határozat 
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Csepreg Város által fenntartott Egészségház 2018. évi 
munkájáról szóló intézményi beszámolót elfogadja, és 
egyúttal megköszöni az Egészségház munkatársainak 
és Györke Brigitta intézményvezetőnek a 2018. évi 
szakmai munkáját. 
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Felelős: Vlasich Krisztián polgármester – közlésre 
 Györke Brigitta – végrehajtásra 
 
Határidő: azonnali – közlésre 

 
 
8. napirendi pont 
Döntés a Helyi Esélyegyenlőségi Programról 
 
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd az előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi. Kiegészítésként elmondja, hogy 2019-től új 
esélyegyenlőségi program elfogadására van szükség. Az új program 2019 – 2024 közötti 
időszakra készült, melyet 2 évente felül kell vizsgálni. A Helyi Esélyegyenlőségi Program 
elfogadására azért is van szükség, mert a pályázatokat csak ennek megléte után lehet 
benyújtani.  
 
Vlasich Krisztián polgármester kérdezi, hogy a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 
tárgyalta-e a napirendi pontot? 
Horváth Gábor képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a napirendi pontot és a 
beszámolót elfogadásra javasolta. 
 
Vlasich Krisztián polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
tárgyalta-e a napirendi pontot? 
 
Szarka Anikó képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolta. 
 
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 Helyi Esélyegyenlőségi Program 
elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

58/2019. (03.28.) képviselő-testületi határozat 
1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 
31.§ (6)-(7) bekezdése alapján, Csepreg Város 
Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját (2019 – 2024) megtárgyalta és azt a 
határozat melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
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2. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő – 
testülete felhatalmazza a polgármestert az 
esélyegyenlőségi program aláírására. 

 
Felelős:  Vlasich Krisztián polgármester  és 

Dr. Balogh László jegyző megbízásából: 
  Szelestey László, HEP referens  
 
Határidő: azonnal 
 

 

9. napirendi pont 
Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 
3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd átadja a szót dr. Balogh 
László jegyzőnek az előterjesztés ismertetésére. 
 
dr. Balogh László jegyző ismerteti az előterjesztést, mely a mely a jegyzőkönyv 10. számú 
mellékletét képezi. Kiegészítésként elmondja, hogy a rendelettervezet véleményezése 
megtörtént, az illetékes szervektől megérkeztek az állásfoglalások, melyek az előterjesztés 
mellékletét képezik.  
 
Vlasich Krisztián polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
tárgyalta-e a napirendi pontot? 
 
Szarka Anikó képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolta. 
 
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 partnerségi egyeztetés lezárását. 
 
A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

59/2019. (03.28.) képviselő-testületi határozat 
 

1. Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-
Testülete a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 
39.§ (2) bekezdése alapján nyilatkozza, hogy 
ismertetésre került és megismerte a 
Településképi Védelmi rendelet módosításának 
tervezetét, illetve elfogadja az arra érkezett 
véleményeket.  
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2. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy Csepreg Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének a Településkép 
védelméről szóló 3/2018. (II.28.) számú 
rendeletének módosítása kapcsán a partnerségi 
egyeztetést lezárja. 
 
Felelős: Vlasich Krisztián polgármester 
dr. Balogh László jegyző megbízásából: 
Vigh Ádám településfejlesztési referens 
 
Határidő: azonnal  

 
Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a rendeletmódosítást. 
 
A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal– a következő rendeletet alkotta meg: 

 
 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete 

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a településkép védelméről szóló 
3/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 11. számú mellékletét képezi. 

 

 

10. napirendi pont 
Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testületének a gyermekek védelméről szóló 
14/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet módosítása 
 

Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd átadja a szót dr. Balogh 
László jegyzőnek az előterjesztés ismertetésére. 
 
dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy az önkormányzat törvényi kötelezettségének tesz 
eleget a rendelet és ezen belül a térítési díjak felülvizsgálatával. Felkéri dr. Herczeg Krisztina 
aljegyzőt, hogy ismerteti az előterjesztést, mely a jegyzőkönyv 12. számú mellékletét képezi. 
 
dr. Herczeg Krisztina aljegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előterjesztés 
mellékletei tartalmazzák az önköltség számításokat és az Atroplusz Kft. ajánlott térítési díjait. 
Több alkalommal egyeztettek a szolgáltatóval, mely után úgy ítélték meg, hogy nincs szükség 
a térítési díjak emelésére ezáltal a rendelet módosítására. 
 
Vlasich Krisztián polgármester kérdezi, hogy a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 
tárgyalta-e a napirendi pontot? 
 
Horváth Gábor képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a napirendi pontot és nem 
javasolja a térítési díjak emelését. 
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Vlasich Krisztián polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
tárgyalta-e a napirendi pontot? 
 
Szarka Anikó képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta az előterjesztést és nem 
javasolja a rendeletmódosítást. 
 
Vlasich Krisztián polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 
elhangzottakkal kapcsolatban. 
 
Varga Dániel képviselő Maximovics Veronika intézményvezető felé jelzi, hogy értesülései 
szerint a szülők aláírást gyűjtöttek, és kezdeményezték a szolgáltatóval való önkormányzati 
egyeztetést, mert nincsenek megelégedve az ételek minőségével, mennyiségével. Kérdezi, 
hogy történt-e ezen a téren változás? 
 
Maximovics Veronika intézményvezető elmondja, hogy értesült a kezdeményezésről. Volt 
egyeztetés a szolgáltatóval, melynek következtében vannak már pozitív változások. Bízik 
benne, hogy ezek maradnak, illetve tovább javulnak.  
 
A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 
 
Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a rendelet módosítását. 
 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal– a következő határozatot hozta: 
 
60/2019. (03.28.) képviselő-testületi határozat 
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI-
ben az intézményi térítési díjakat a 2019. évre 
nem módosítja. 
 
Felelős: Vlasich Krisztián polgármester 
  dr. Balogh László, jegyző 
 
Határidő: azonnal 

 
 
11. napirendi pont 
Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 
1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd átadja a szót dr. Herczeg 
Krisztina aljegyzőnek az előterjesztés ismertetésére. 
 
dr. Herczeg Krisztina aljegyző ismerteti az előterjesztést, mely a jegyzőkönyv 13. számú 
mellékletét képezi. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a térítési díjak felülvizsgálata 
megtörtént, az egyeztetéseket lefolytatták, ennek megfelelően a díjak emelése nem szükséges. 
Kiegészítésként elmondja, hogy a szociális étkeztetés tekintetében az ellátásra való 
jogosultság megállapítását 2018. március 1-jétől a Képviselő-testület Családügyi, Kulturális 
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és Ifjúsági Bizottságára végzi. Az előterjesztésből is látható, hogy bizonyos esetekben rövid 
határidőn belül van szükség a jogosultság megállapítására, hogy a kérelmezőnek mielőbb 
biztosítva legyen az ellátása, ezért indokolttá vált a jogosultság megállapításának 
polgármesteri jogkörbe való átruházása. 
 
Vlasich Krisztián polgármester kérdezi, hogy a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 
tárgyalta-e a napirendi pontot? 
 
Horváth Gábor képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a napirendi pontot és nem 
javasolja a térítési díjak emelését viszont egyetért a rendelet egyéb területen való 
módosításával. 
 
Vlasich Krisztián polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
tárgyalta-e a napirendi pontot? 
 
Szarka Anikó képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja a 
rendeletmódosítást. 
 
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 térítési díjak emelését. 
 
A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal– a következő határozatot hozta: 
 
61/2019. (03.28.) képviselő-testületi határozat 
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások intézményi térítési díjait 
felülvizsgálta és azok emelését nem tarja 
indokoltnak. 
 
Felelős: Vlasich Krisztián polgármester 
  dr. Balogh László, jegyző 
 
Határidő: azonnal 

 
Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a rendelet módosítását. 
 
A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal– a következő rendeletet alkotta meg: 
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Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról 
szóló 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 14. számú mellékletét képezi. 

 
 
12. napirendi pont 
Lakatos Dávid és Lakatosné Horváth Alexandra ifjú házasok első lakáshoz jutók 
támogatási kérelme (zárt ülés) 
 

A napirendi pont tárgyalása a zárt ülés jegyzőkönyvében folytatódik. 
 
Vlasich Krisztián polgármester kihirdeti a zárt ülés hozott nyilvános határozatot. 
 
A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

62/2019. (03.28.) képviselő-testületi határozat 
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-
testülete Lakatos Dávid és Lakatosné Horváth 
Alexandra Csepreg, Visi u. 5. szám alatti 
lakosok kérelmét támogatja. A kérelmezők 
részére az ifjú házasok első lakáshoz jutásának 
támogatását odaítéli 200.000,- Ft összegben. 
 
Felelős: Vlasich Krisztián polgármester 
dr. Balogh László jegyző a végrehajtásért 
 
Határidő: azonnal 

 
 
13. napirendi pont 
Wéber Judit és Kovács Balázs ifjú házasok első lakáshoz jutók támogatási kérelme (zárt 
ülés) 

 

A napirendi pont tárgyalása a zárt ülés jegyzőkönyvében folytatódik. 
 
Vlasich Krisztián polgármester kihirdeti a zárt ülés hozott nyilvános határozatot. 
 
A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal– a következő határozatot hozta: 
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63/2019. (03.28.) képviselő-testületi határozat 
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-
testülete Wéber Judit Ingrid és Kovács Balázs 
Csepreg, Bartók Béla utca 5. szám alatti lakosok 
kérelmét támogatja. A kérelmezők részére az 
ifjú házasok első lakáshoz jutásának 
támogatását odaítéli 200.000,- Ft összegben. 

 
Felelős: Vlasich Krisztián polgármester 
dr. Balogh László jegyző a végrehajtásért 
 
Határidő: azonnal 

 
 
14. napirend 
Árpád u. 11. számú ingatlannal kapcsolatos döntéshozatal 
 
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd átadja a szót dr. Balogh 
László jegyzőnek az előterjesztés ismertetésére. 
 
dr. Balogh László jegyző ismerteti az előterjesztést, mely a jegyzőkönyv 17. számú 
mellékletét képezi. Elmondja, hogy a korábbi vételi ajánlatot tevő személy az ingatlan 
megvásárlásától visszalépett, viszont érkezett egy másik vételiajánlat. A képviselő-
testületnek arról kell döntenie, hogy továbbra is értékesíteni kívánja az ingatlant vagy 
visszavonja erről szóló korábbi határozatát, és más módon hasznosítja az ingatlant. 
Kiegészítésként elmondja, hogy az ingatlan értékesítése után a bevétel 70%-át az 
önkormányzatnak a központi költségvetésbe kell befizetnie a 2003-ban kötött ingyenes 
birtokbaadási szerződés előírásai szerint, melyen változtatni az önkormányzatnak nincs 
lehetősége. 
 
Vlasich Krisztián polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
tárgyalta-e a napirendi pontot? 
 
Szarka Anikó képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta az előterjesztést és az ingatlan 
eladását javasolja. 
 
Vlasich Krisztián polgármester felhívja a képviselő-testület figyelmét arra, hogy a döntés 
előtt azt kell végig gondolni, hogy az értékesítésen kívül milyen egyéb módon 
hasznosíthatják az ingatlant. A kormányhatározatban foglaltak szerint szociális bérlakásként 
kell hasznosítani, de ilyen jellegű tervei eddig az önkormányzatnak nem voltak. Ha az 
önkormányzat felépíti is ezeket a lakásokat, majd értékesíti, akkor is be kell fizetni a 
központi költségvetésbe az előírt összeget. Ennek alapján ő is az értékesítés mellett döntene, 
még akkor is, ha az összeg nagy része nem az önkormányzaté lesz. A fennmaradó 30%-ot a 
jelenleg zajló lakásfelújítások költségeire lehetne fordítani, példaként említi az Esély Otthon 
pályázatot, melyben az önkormányzat nagy önrészt vállalt. 
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Vlasich Krisztián polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 
elhangzottakkal kapcsolatban. 
 
Oláh Imre képviselő bejelenti érintettségét az Árpád utca 11. önkormányzati ingatlan 
értékesítésével kapcsolatos döntésben. 
 
A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 
 
Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel Oláh Imre képviselő érintettségének 
elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 5 igen, 1 nem (1 fő nem szavazott) szavazattal – a következő határozatot 

hozta: 

 
64/2019. (03.28.) képviselő-testületi határozat 
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy elfogadja Oláh Imre képviselő 
az Árpád u. 11. szám alatt lévő önkormányzati 
ingatlan eladásával kapcsolatban bejelentett 
érintettségét és a szavazásból kizárja. 
 
Felelős:  
Vlasich Krisztián polgármester 

dr. Balogh László jegyző 

 
Határidő: azonnal 

 
Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel az ingatlan értékesítését. 
 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 5 igen, 1 nem (1 fő nem szavazott) szavazattal – a következő határozatot 

hozta: 

 
65/2019. (03.28.) képviselő-testületi határozat 

 
1) Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-

testülete úgy határozott, hogy Csepreg, Árpád u. 
11. számú ingatlan továbbra is értékesíteni 
kívánja, a korábban megállapított vételi árat 4 
000 000 Ft értékben fenntartja. 

2) Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Csepreg, 
Árpád u. 11. számú ingatlan (Csepreg 1460 
hrsz.) tekintetében Oláh Márton Imrével 
szerződést kössön. 
 
Felelős: Vlasich Krisztián polgármester  
dr. Balogh László jegyző megbízásából:  



Csepreg Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
7/2019. 

22 

Vigh Ádám településfejlesztési referens 
 
Határidő: azonnal 

 
Vlasich Krisztián polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Árpád utca 11. 
szám alatti ingatlanon lévő két gépjárművet 800.000 Ft és 340.000 Ft értékben sikerült 
értékesíteni. Az értékesítést követően a gépjárművek elszállításra kerültek. 
 
 
15. napirend 
Önkormányzati lakásbérleti szerződések meghosszabbítása 
 
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd átadja a szót dr. Balogh 
László jegyzőnek az előterjesztés ismertetésére. 
 
dr. Balogh László jegyző ismerteti az előterjesztést, mely a jegyzőkönyv 18. számú 
mellékletét képezi. Kiegészítésként elmondja, hogy bérlő nyújtotta be kérelmét a 
hosszabbításra, tartozása nincs, a bizottság támogatta a 2 éves szerződéshosszabbítást, 
tekintettel arra, hogy a közjegyzői okiratba foglalás költségei magasabbak, mint a féléves 
bérleti díj. 
 
Vlasich Krisztián polgármester jelzi, hogy bérlő azzal kereste meg, hogy az önkormányzat 
alakítson ki vizesblokkot a lakásban. Ezért kéri jegyzőt, hogy a hivatal műszaki ügyintézői 
mérjék fel a lakást, és a felmérés alapján tájékoztassák, mekkora költségvonzata lenne ennek 
a beruházásnak. 
 
Vlasich Krisztián polgármester kérdezi, hogy a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 
tárgyalta-e a napirendi pontot? 
 
Horváth Gábor képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a napirendi pontot, 
támogatja a szerződéshosszabbítást, de javasolja, hogy a bérleti szerződésbe foglalják bele 
azt, hogy ha a lakás felújításra kerülne, akkor az önkormányzat által felajánlott ugyanolyan 
komfortfokozatú cserelakást a bérlőnek el kell fogadnia. 
 
dr. Balogh László jegyző jelzi, hogy a határozott idejű szerződések lejártával nem kell 
cserelakást felajánlani, de abban az esetben, ha ez szükséges, a szerződéses időn belül – 
rendelet szerint is – másik lakást kell biztosítani. Ezt a szerződés tartalmazza. 
 
Vlasich Krisztián polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 
elhangzottakkal kapcsolatban. 
 
Szarka Anikó képviselő jelzi, hogy abban az esetben, ha fürdőszoba kerül kialakításra, 
akkor a lakás komfortfokozata emelkedik, ezáltal a bérleti díj is változik. Kérdezi, hogy 
ebben az esetben is szükség lesz-e a szerződés módosításánál a közjegyzőre, vagy ezt az 
önkormányzat saját hatáskörben megteheti. 
 
dr. Balogh László jegyző válaszában elmondja, hogy szerződésmódosítást az 
önkormányzat közjegyző nélkül a rendelet alapján elvégezheti.  
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A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 
 
Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a lakásbérleti szerződés 
meghosszabbítását.  
 
A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

66/2019. (03.28.) képviselő-testületi határozat 
1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy határozott, hogy a 9735 Csepreg, 
Széchenyi tér 26. szám alatti önkormányzati 
tulajdonban lévő 29 m2 alapterületű, komfort 
nélküli, szociális körülmények alapján 
kiutalható bérlakást Kolompárné Lakatos 
Katalin kérelmező részére 2019. április 1-től 
további 2 évre bérbe adja.  
2. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-
testülete felhatalmazza Vlasich Krisztián 
polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Vlasich Krisztián polgármester 
 
Határidő: azonnal 

 
 
16_1. napirend 
Egyebek 
Tiszta udvar, rendes ház” pályázat kiírásával kapcsolatos döntéshozatal 
 
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd az előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyv 19. számú mellékletét képezi.  
 
Vlasich Krisztián polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
tárgyalta-e a napirendi pontot? 
 
Szarka Anikó képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolják 
a pályázat kiírását, de csak a lakóház kategóriában, mert jelenleg nem látja, hogy Csepregen 
lenne olyan utca, mely pályázna erre a címre, illetve meglenne a kellő összefogás e célból. 
 

Horváth Zoltán képviselő 15:35 órakor elhagyta a termet. 

 
Vlasich Krisztián polgármester megállapítja, hogy a testület 6 fővel határozatképes, majd 

a testületi ülést folytatja. 
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Vlasich Krisztián polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 
elhangzottakkal kapcsolatban. 
 
Varga Dániel képviselő jelzi, hogy a tavalyi év folyamán a pályázati határidő 
meghosszabbításra került, mert nem volt jelentkező a megadott időpontig. 2017-es évhez 
képest 2018-ban visszaesett az érdeklődés. Úgy gondolja, hogy nincs lakossági igény erre a 
lehetőségre. Magát a kezdeményezést támogatja, de mint már korábban többször is 
említette, magának a pályázatnak az elnevezése a szocialista időket idézi, így nem biztos, 
hogy vonzó a lakosság számára. Véleménye szerint az elmúlt két évben körbe ért a 
kezdeményezés a városban, aki szeretett volna, az pályázott. Lehet a régi pályázókat újra 
díjazni, de kérdés, hogy van-e értelme. 

 

Horváth Zoltán képviselő 15:37 órakor visszaérkezett a terembe. 

 

Vlasich Krisztián polgármester megállapítja, hogy a testület 7 fővel újra teljes, 

megállapítja a határozatképességet, majd a testületi ülést folytatja. 

 
Vlasich Krisztián polgármester reagálva képviselő felszólalására elmondja, hogy a 
rendelet értelmében a már díjazottak újra nem pályázhatnak. A tavalyi év során azért kellett 
meghosszabbítani a határidőt, mert nem érkezett be pályázat. Véleménye szerint ez azért 
volt, mert nem jutott el a lakossághoz széles körben a kezdeményezés. Akkor 
szórólapozással hívták fel a lakosság figyelmét a pályázatra, melynek eredménye lett a 
három díj. A kezdeményezés célja az, hogy egy rendezett szép város legyen Csepreg. Kéri 
képviselőt, hogy ne feltételezzen valótlan dolgokat és ne vigye politikai vonalra a 
kezdeményezést. Ha az idei évben nem lesz érdeklődés a pályázat iránt, akkor más 
ösztönzőt kell keresnie a városvezetésnek a porták és házak rendben tartásának 
ösztönzésére.  
 
Vlasich Krisztián polgármester kéri dr. Balogh László jegyzőt, hogy a pályázatról a 
hivatal szórólap segítségével is tájékoztassa a lakosságot. 
 
A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 
 
Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a pályázat kihirdetését. 
 
A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

67/2019. (03.28.) képviselő-testületi határozat 
1. Csepreg Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
„Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím 
elnyeréséhez szükséges pályázatot csak a 
családi ház és társasház kategóriában hirdeti 
meg. 

2. Felkéri a Csepregi Közös Önkormányzati 
Hivatal Jegyzőjét, hogy a pályázatot a 
helyben szokásos módon hirdesse meg, a 
rendelet mellékletét képező jelentkezési 
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lapot elektronikusan és papíron is biztosítsa 
a pályázók részére. 

 
Felelős: dr. Balogh László jegyző 
 
Határidő: 2019. március 31. 

 
 
16_2. napirend 
A „Csepregi Óvodásokért Alapítvány” támogatása 
 
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd a szóbeli előterjesztést. 
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Csepregi Óvodásokért Alapítvány egy kérelmet 
juttatott el az önkormányzathoz, melyben kérik a képviselő-testület anyagi támogatását az 
alapítvány céljainak megvalósításához. A kérelem a jegyzőkönyv 20. számú mellékletét 
képezi. Elmondja, hogy az áprilisi ülésen szeretné tárgyalni a civil szervezetek támogatását, 
és az erre szánt keretből javasolja most az alapítványt 100.000 Ft-tal támogatni. 
 
Vlasich Krisztián polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 
elhangzottakkal kapcsolatban. 
 
Szarka Anikó képviselő szintén javasolja a támogatás odaítélését, de szeretné, ha az áprilisi 
képviselő-testületi ülésen ezt a támogatást figyelembe vennék. 
 
A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 
 
Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a Csepregi Óvodásokért Alapítvány 
támogatását. 
A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

68/2019. (03.28.) képviselő-testületi határozat 
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy „A Csepregi Óvodásokért Alapítvány”-t 
100.000 Ft összeggel támogatja. 

 
Felelős: Vlasich Krisztián polgármester 
dr. Balogh László jegyző 
 
Határidő: azonnal 

 
 
16_3. napirend 
Döntés a TOP 1.4.1-15 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, 
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázat 
kapcsán 
 
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd az előterjesztést, mely a 
jegyzőkönyv 21. számú mellékletét képezi. Kiegészítésként elmondja, hogy ismét lehetőség 
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nyílik pályázati forrásból az óvoda felújítására. A pályázat benyújtási határideje 2019. 
március 28-a. A pályázaton a Vas Megyei Önkormányzattal konzorciumban vennének részt. 
A pályázati cél az, hogy az intézmény teljes körűen megújuljon. Lehetőség nyílik a 
vizesblokk felújítására, bővítésére, nevelői öltöző kialakítására, csoportszobák felújítására, 
eszközbeszerzésre. A pályázat pozitív elbírálása esetén, a megvalósítás után egy modern 
környezet fogadhatja a gyerekeket és a szülőket. 
 
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 pályázaton való részvételt. 
 
A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 
 

69/2019. (03.28.) képviselő-testületi határozat 
 

1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
kinyilvánítja, hogy „A foglalkoztatás és az 
életminőség javítása családbarát, munkába állást 
segítő intézmények, közszolgáltatások 
fejlesztésével” című TOP-1.4.1-15 kódszámú 
pályázaton részt kíván venni, a Csepregi Óvoda és 
Bölcsőde KIKI fejlesztése érdekében a Vas Megyei 
Önkormányzattal konzorciumban. 

2. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert a pályázat beadására 
és az ahhoz szükséges dokumentumok aláírására. 

3. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 
nyilatkozik az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet. 75. § (4) bekezdés a) pontja szerint, hogy a 
szükséges saját forrást, Csepreg Város 
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséből biztosítja.  

Felelős:  Vlasich Krisztián polgármester  
Dr. Balogh László jegyző megbízásából: 

  Szelestey László, pályázati referens  
 
Határidő: 2019. március 28. (pályázat benyújtás) 

 
 
Varga Dániel képviselő szót kér Vlasich Krisztián polgármestertől. 
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Vlasich Krisztián polgármester megadja a szót képviselőnek. 
 
Varga Dániel képviselő jegyzőtől kérdezi, hogy elkészült-e a felmérés a Bene-hegyi tóval 
kapcsolatban.  
 
dr. Balogh László jegyző tájékoztatja képviselőt, hogy a felmérés megtörtént. A nagy tó 
felöli 181 m hosszú szakasz, ahol korábban a nádtelepítés történt leromlott állapotú. A 
szakemberek meglátása alapján egy termésköves partoldal kialakítása lenne a megfelelő, 
melynek előzetes költségbecslése 13,2 millió Ft. Emellett a tó hegy alatti 385 m hosszú 
szakaszának megújítása hasonló műszaki tartalommal 28 millió Ft-ba kerülne. 
Jegyző elmondja, hogy a közeljövőben újra felveszik a vízügyi hatósággal és a tulajdonossal 
a kapcsolatot. Tájékoztatja a képviselőket, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő gát 
erozióját a nem önkormányzati tulajdonban lévő tó vize okozza. Úgy gondolja, hogy joggal 
szólíthatják fel a tó tulajdonosát, tulajdonképpen a károkozót, hogy a szükséges lépéseket 
tegye meg és vállalja a költségeket. 
 
Varga Dániel képviselő megköszöni a tájékoztatást, majd egyetértését fejezi ki abban, hogy 
a tó tulajdonosát fel kell szólítani, hogy tegye meg a szükséges beavatkozásokat a helyzet 
javítása érdekében. Kéri jegyzőt, hogy a vízügyi hatóságot tájékoztassa arról is, hogy a 
hatályos jogszabályokkal ellentétben a tó medre évek óta nem lett kikotorva, így a tó már 
túliszaposodott, ezáltal a környezetvédelmi szabályoknak nem felel meg. 
 
 

Egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 
 

Vlasich Krisztián polgármester megköszönte a részvételt és a képviselő-testület ülését 
15:56 órakor berekesztette. 

 

 
 

Kelt, mint az első oldalon 
 
 
 
Vlasich Krisztián   dr. Balogh László 
     polgármester    jegyző 
 

 
 

Szarka Anikó 
jegyzőkönyv hitelesítő 

 


