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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 9-én 8:00 órakor 

megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak: Vlasich Krisztián polgármester, Szarka Anikó, Oláh Imre, Horváth Gábor, 

Horváth Zoltán /5 fő/ 

 

Tanácskozási joggal az ülésen végig: dr. Balogh László jegyző  

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 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. 

 

A képviselő-testület 5 fővel határozatképes. 

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

 

101/2019. (05.09.) képviselő-testületi határozat 

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

elfogadta. 

1. Döntés „Pályázat a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, 

megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” című 

pályázattal kapcsolatban. 

 

2. Egyebek 
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Napirendi pontok tárgyalása 

 

1. napirendi pont 

Döntés „Pályázat a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, megismertetésének, 

megőrzésének és gondozásának támogatására” című pályázattal kapcsolatban. 

 

 

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

jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. Kiegészítésként elmondja, hogy megjelent az 

Agrárminiszter, mint a Hungarikum Bizottság elnökének pályázati felhívása a nemzeti értékek 

és hungarikumok gyűjtésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának 

támogatására a pályázati felület, amely 2019. május 14-én nyílik meg. Elmondja, hogy az 

elsők között szeretnék beküldeni a szükséges dokumentumokat. A pályázat, a megnyitást 

követően hamar le fog zárulni, mivel alacsony a keretösszeg és sok pályázat, javaslat fog 

beérkezni.  

A Szüreti Ünnepkör 40. évfordulója alkalmából tartandó rendezvényre, illetve a kék festő pár 

hagyományának megőrzése és az értéktár szerepelne a pályázatban.   

A pályázatot az első célterület tekintetében, a 800 éves csepregi szőlőtermesztés szellemi 

hagyományai és helyi értékek kapcsán a szüreti rendezvény vonatkozásában szeretnék 

benyújtani.  

A pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege egy pályázó esetében 

1.000.000 forinttól 4.000.000 forintig terjedhet. A támogatás mértéke az összes elszámolható 

költség 100%-a. Megjegyzi, hogy Csepreg Város Önkormányzata 1.500.000 forint összegben 

szeretne pályázatot benyújtani.  

 

Szarka Anikó képviselő szót kér Vlasich Krisztián polgármestertől. 

 

Vlasich Krisztián polgármester átadja a szót Szarka Anikó képviselő részére.  

 

Szarka Anikó képviselő érdeklődik, hogy miért nem nagyobb összegre ad be pályázatot a 

város.  

 

Vlasich Krisztián polgármester elmondja, hogy kisebb összegre sikeresebben lehet 

pályázni. Megjegyzi, hogy a pályázatot az Utiro Térségfejlesztő Egyesület fogja beadni.  

Véleménye szerint, ebből az összegből méltó ünnepséget, rendezvénysorozatot tudnának 

szervezni a 40. évforduló alkalmából.  

 

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 határozati javaslat elfogadását. 

 

A képviselő-testület 5 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 
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102/2019. (05.09.) képviselő-testületi határozat 

1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

kinyilvánítja, hogy a HUNG-2019 kódszámú, 

„Pályázat a nemzeti értékek és hungarikumok 

gyűjtésének, megismertetésének, megőrzésének és 

gondozásának támogatására” című pályázaton részt 

kíván venni. 

2. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a Polgármestert a szükséges pályázati 

dokumentumok aláírására. 

Felelős:  Vlasich Krisztián polgármester  

Dr. Balogh László jegyző megbízásából: 

  Szelestey László, pályázati referens  

Határidő: 2019. május 14. (pályázat benyújtás) 

 

 

2. napirendi pont 

Egyebek 

EFOP 1.2.11.-16-2018-00053 Esély Otthon kialakítása Csepregen című projekthez 

kapcsolódó eszközbeszerzés 

 

Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd átadja a szót Szelestey 

László pályázati referensnek az előterjesztés ismertetésére. 

 

Szelestey László pályázati referens ismerteti a szóbeli előterjesztést. Az előterjesztéshez 

kapcsolódó melléklet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy a projekt 

keretében a három lakás kialakítása során eszközbeszerzés is szükséges. A pályázati felhívás 

felszerelt lakások kialakítását rögzíti. Felsorolja a minimálisan elvárt eszközigényt, melybe 

hálószoba- és konyhabútorzat, fehér árú (gáztűzhely, hűtő, mosogató, mikrohullámú sütő) 

számítógép asztal, laptop, internetelérés kialakítása is szükséges, melyhez a hálózati 

eszközök beszerzése kötelezően megvalósítandó tevékenység. Ezek mellett olyan eszközök 

beszerzése is szükséges, mint karnis, függöny, cipősszekrény, a megfelelő lakhatási 

körülmények biztosítása érdekében. A beköltöző lakók felelősséggel tartoznak ezen 

berendezések rendeltetésszerű használatáért, és állagmegóvásáért, amit a későbbiekben 

kötendő lakhatási támogatási szerződés rögzít a pályázatok elbírálását követően. A teljes 

eszközbeszerzés költségsora 9.906.000 Ft a projektben. 

 

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 határozati javaslat elfogadását. 
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A képviselő-testület 5 fővel határozatképes. 

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

 

103/2019. (05.09.) képviselő-testületi határozat 

1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az EFOP 

1.2.11.-16 Esély Otthon kialakítása Csepregen című projekt keretében beszerzendő, 

a lakóotthonok berendezését szolgáló eszközök beszerzésére irányuló beszerzési 

eljárást megindítja. 

2. Felhatalmazza polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást küldje meg az alábbi 

ajánlattevőknek: 

• Linea Kft Győr, Dózsa Major 01052/16 

• Gáspár Péter egyéni vállalkozó 

• Bauwerk-N Kft. 9735 Csepreg Bognár I. u. 40. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó 

ajánlattevővel a szerződést kösse meg. 

 

Felelős: Vlasich Krisztián polgármester  

Dr. Balogh László jegyző megbízásából: 

Szelestey László, pályázati referens  

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 

 

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

08:16 órakor berekesztette. 

 

 

 

Kelt, mint az első oldalon 

 

 

 

 

Vlasich Krisztián   dr. Balogh László 

     polgármester    jegyző 

 

 

 


