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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 18-án 10:00 

órakor megtartott rendkívüli nyílt 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 /5 fő/ 

 

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

osztályvezető 

 

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 5 fő jelen 

van, a képviselő-testület 5 fővel határozatképes, majd a képviselő-testületi ülést 

megnyitja. 

 

Vlasich Krisztián polgármester javaslatot tesz Szarka Anikó képviselő személyében a 

jegyzőkönyv hitelesítőjére. 

 

A képviselő-testület 5 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 4 igen és 1 tartózkodó szavazattal– a következő határozatot hozta: 

 

73/2019. (04.18.) képviselő-testületi határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőjének Hárominé Orbán Erika képviselőt 

elfogadta. 

 

Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontokat.  

 

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. 
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A képviselő-testület 5 fővel határozatképes. 

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

 

74/2019. (04.18.) képviselő-testületi határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testületi ülés napirendjét 

elfogadta. 

1. Döntés a 2019. évi rendkívüli önkormányzati támogatás keretében az 

önkormányzati tűzoltóságok feladatellátásához szükséges többletforrás 

igénylésével kapcsolatban   

 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

 

1. napirendi pont 

Döntés a 2019. évi rendkívüli önkormányzati támogatás keretében az önkormányzati 

tűzoltóságok feladatellátásához szükséges többletforrás igénylésével kapcsolatban   

 

 

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

Elmondja, hogy a Belügyminisztérium ismét pályázatot hirdet a tűzoltóságok kiegészítő 

támogatására, mely pályázat benyújtási határideje 2019. április 18. A pályázati felhívás 

sajátossága, hogy a pályázatot nem a tűzoltóság, hanem Csepreg Város Önkormányzata tudja 

benyújtani 4.356.276 Ft kiegészítő összegre, és a pályázat benyújtásához szükség van 

képviselő-testületi határozatra. Elmondja, hogy a Belügyminisztériumból érkezett levélben 

kérik, hogy más tétel ne szerepeljen a támogatási kérelemben, csak az Önkormányzati 

Tűzoltóság támogatására benyújtott pályázati igény, ami nem számít bele a 2019. évi 

rendkívüli települési támogatásba. Megjegyzi, hogy bízik a pozitív elbírálásban.  

 

Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezető szót kér Vlasich Krisztián polgármestertől. 

 

Vlasich Krisztián polgármester átadja a szót Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezető 

részére.  

 

Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy ma reggel egyeztetett Kovács 

András elnök úrral, akivel összeállítottak a szakmai kérelmet. Elnök úr kérése a bérrendezés 

volt, mivel folyamatos felmondások vannak a tűzoltóságnál, illetve a feladatok ellátásához 

szükséges eszközöket kellene beszerezni a pályázaton elnyert összegből.  

 

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 5 fővel határozatképes. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

75/2019. (04.18.) képviselő-testületi határozat 

1. Csepreg Város Képviselő-testülete döntött, 

hogy „A 2019. évi rendkívüli önkormányzati 

támogatás keretében az önkormányzati 

tűzoltóságok feladatellátásához szükséges 

többletforrás igénylése” című pályázatot be 

kívánja nyújtani a pályázat kiírója által 

meghatározott feltételek szerint.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri Vlasich Krisztián 

polgármestert a pályázat beadása érdekében 

szükséges intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Vlasich Krisztián polgármester 

   dr. Balogh László jegyző  

Határidő: azonnal 

 

 

Egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 

 

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

10:10 órakor berekesztette. 

 

 

 

Kelt, mint az első oldalon 

 

 

 

Vlasich Krisztián   dr. Balogh László 

     polgármester    jegyző 

 

 

 

Hárominé Orbán Erika  

jegyzőkönyv hitelesítő 
 


