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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 29-én 13:00 

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, 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 

Kapitány Eszter intézményvezető helyettes Területi Gondozási Központ 

Bánóné Prisznyák Katalin családgondozó Területi Gondozási Központ 

Maximovics Veronika intézményvezető Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI 

Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőr 

 

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 6 fő jelen 

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

megnyitja. 

 

Vlasich Krisztián polgármester javaslatot tesz Hárominé Orbán Erika képviselő 

személyében a jegyzőkönyv hitelesítőjére. 

 

A képviselő-testület 6 fővel határozatképes. 

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

 

104/2019. (05.29.) 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, majd tájékoztatja a 

képviselő-testületet, hogy az Irottkő Natúrparkért Egyesület beszámolójával foglalkozó 

napirendet a következő testületi ülésre szeretné halasztani, mivel az egyesület által 

megküldött dokumentum egy általános beszámoló, mely nem tartalmazza a Csepregre 
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vonatkozó részletes adatokat. Az egyesület az önkormányzat kérésére a hiányzó részt a 

következő testületi ülésig pótolja. 

 

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 6 fővel határozatképes. 

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

 

104/2019. (05.29.) 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. Turisztikai infrastruktúra kialakításához kapcsolódó közbeszerzési eljárás 

ajánlatainak értékelése az Alpannonia Plus Program keretében 

 

3. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi 

költségvetéséről szóló 2/2018. (III.01.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

4. Beszámoló Csepreg Város Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról, a 

zárszámadás elfogadása 

 

5. Beszámoló a 2018. évi belső ellenőri tevékenységről 

 

6. Csepreg Város Önkormányzat a helyi közművelődésről szóló önkormányzati 

rendeletének megalkotása (első olvasat) 

 

7. A Petőfi Sándor Művelődési-, Sportház és Könyvtár 2018. évi kiegészített 

beszámolójának és az intézmény 2019. évi munkatervének elfogadása 

 

8. Átfogó értékelés a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

ellátásáról 

 

9. Egyebek 
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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: 

 

„Április 26-án csapatépítő buszos kirándulásra hívtam Dr. Balogh László jegyző úr 

vezetésével, a Hivatal és az Önkormányzat minden munkavállalóját, valamint 

képviselőtársaimat. A közösségi kirándulás úti célja Balatonfüred érintésével Tihany 

nevezetességeinek megtekintése volt. 

Április 27-én 10 órakor Benkő János, a Vasi Gombfoci Egyesület elnökének meghívásából 

szombathelyi Haladás Sportkomplexumban megrendezett NB I. második fordulóján vettem 

részt. Ezúton is köszönöm a meghívást, kívánok sok sikert a csapatnak! 

Április 29-én 9 órakor a Vasivíz Zrt. Közgyűlésének rendkívüli ülésén vettem részt Hárominé 

Orbán Erika alpolgármester asszonnyal. 

Április 30-án 12:30-tól Dr. Unger István Zoltán tűzoltó ezredes nyugdíjba vonulása 

alkalmából megrendezett ünnepségen vettem részt Dr. Bognár Balázs igazgató úr, Vas 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságának meghívására. 

Május 2-án 9:30-tól az ötödévesek búcsúztatására került sor a Csepregi Közös 

Önkormányzati Hivatal dísztermében. A városi hagyományt folytatva búcsúztunk el a városi 

középiskola végzős diákjaitól. Ezúton is sok sikert kívánok a vizsgákhoz és a nagybetűs 

élethez! 

13 órától a Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület elnökével, Pálffy Tamással és 

munkatársával egyeztettünk a szervezetben való közreműködésről, állandó tagságról. 

Május 3-án 10 órától Dorner Kornél igazgató úr, és a végzős évfolyam diákjainak 

meghívására a Szombathelyi Műszaki SzC Nádasdy Tamás Szakközépiskolája, Szakiskolája 

és Kollégiuma ballagásán vettem részt az iskola tornatermében. Ezúton köszönöm a 

meghívást, sok sikert és jó felkészülést kívánok az érettségihez! 

Május 7-én 10 órától Zétényi Irén intézményvezető asszony meghívására, meghitt műsorral 

köszöntöttük a Területi Gondozási Központ idős lakóit anyák napja alkalmával. Ezúton is 

köszönöm a meghívást, Isten éltesse az édesanyákat! 

13 órától Szele Tamás elnök urat, Csepreg Város Fúvószenekara Egyesület elnökét fogadtam 

a zenekar által tervezett új egyenruha kidolgozásával, valamint az önkormányzati 

támogatással kapcsolatban. 

Május 9-én 8 órától rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottunk kezdeményezésemre, ahol a 

Hungarikum pályázat benyújtásáról döntöttünk. 

Május 10-én Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter úr előadásán vettem részt 

Hárominé Orbán Erika, Szarka Anikó és Oláh Imre képviselőtársaimmal, csepregi 

szimpatizánsokkal.  

Május 12-én Benkőné Krizmanich Edina tagintézmény-vezető asszony, illetve Háromi Jenő 

igazgató úr meghívására a városi zeneiskola jubileumi 50. éves gálaműsorán vettem részt. Az 

elmúlt fél évszázadban számtalan változáson ment keresztül a helyi, városi zenei oktatás, 

azonban egy állandó tényezője biztosan maradt a zeneművészeti nevelésnek: a tanítás és a 

tanulás, azaz a tanár és a diák kapcsolata. A tantestület tagjai akkor is, és most is tudásuk 

legjobbja szerint segítették a gyermekeket, hogy a társadalom értékes, kulturálisan gazdag, a 

művészetekhez fogékony polgárai legyenek. Kívánok az intézményegység vezetőjének és 

tantestületének munkájához jó erőt és egészséget, sok sikert! 
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Május 18-19-én a horvátországi Pakráci Magyar Közösségének meghívására, Kissné Krály 

Máriával, Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának elnök asszonyával, 

valamint a csepregi delegáció tagjaival Pakrácon vendégeskedtünk. Josip Fa és közösségének 

baráti vendéglátását ezúton is hálás szívvel köszönöm, várjuk őket szeretettel július 13-án 

Csepregen! 

Május 21-én 9 órakor Horváth Bélánét és Maximovics Veronika óvodavezető asszonyt 

fogadtam a közelgő személyi változásokkal kapcsolatban. 

Május 22-én 17 órától a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében választási 

értekezletre került sor, ahol a május 26-i európai parlamenti választások szavazatszámláló 

bizottságának tagjai tették le esküjüket előttem. Ezúton is köszönöm, hogy közreműködnek a 

választás törvényes lebonyolításában, s a szavazatok számlálásában! 

Május 24-én 10 órakor a Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület, valamint a Szebb Holnapért 

Család és Karrierpont közös rendezvényén, az általános iskola aulájában megtartott 

Állásbörzén köszöntöttem a munkáltatókat. Az iroda működése elősegíti a gyermeket vállaló 

nőknek a család és a munka összehangolását, az atipikus foglalkoztatási formák 

népszerűsítését, ahogyan a város is megtesz mindent azért, hogy támogassa a családokat. 

Ezúton is gratulálok a színvonalas rendezvényhez Szelestey László szakmai vezetőnek! 

Május 25-én 10:30-kor a II. Bükfürdő-Csepreg Félmaraton futóinak rajtját indítottam el Ágh 

Péter országgyűlési képviselő úrral, valamint Németh Sándor úrral, Bük város 

polgármesterével. Részt vettem a Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület és Csepreg Város 

Önkormányzata közös rendezvényén a XII. Városi Gyermeknapon a megújult csepregi 

Malomkertben, ahol néptánc előadással, sportbemutatókkal és bábszínházakkal 

kedveskedtünk a kilátogatók gyermekeknek, családoknak. Ezúton is köszönöm az 

együttműködést a Területi Gondozási Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálatának! 

14 órakor a félmaraton befutóinak eredményhirdetésén vettem részt, ahol Boros László Attila 

vezérigazgató úr mellett országgyűlési képviselő úr, és polgármester úr közreműködésével 

köszöntöttük a díjazottakat. A nevezési díjból befolyt több mint 1,5 millió forint felét Katona 

Olivér SMA-izomsorvadásban szenvedő kisgyermek gyógykezelésére ajánlottuk fel. 

Május 26-án 10 órától a Magyar Hősök Emlékünnepe alkalmával megrendezett városi ünnepi 

megemlékezésen vettem részt a Promenádon. Csepreg Város Fúvószenekarának térzenéjét 

követően a Káldi Napraforgó Egyesület néptáncosai adtak műsort. A magyar nemzet hősei 

előtti tisztelet jeléül Hárominé Orbán Erika és Oláh Imre képviselőtársaimmal helyeztük el 

koszorúinkat. Ezúton is köszönöm Horváth Gábor Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 

elnökének köszöntő szavait! 

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: 

Május 8-án megkezdődött az új buszvárók telepítése a városban. A Rákóczi utcában kettő, az 

Ady és a Kőszegi utcában egy-egy biztonsági oldal üveggel, hővédő tetőüveggel és paddal 

ellátott modern utasvárót alakítunk ki.  

A Rákóczi utca páros oldalán, az Ady utcában és a Kőszegi utcában térköves peront építünk 

saját erőből, valamint minden megújított buszmegállóba új szemetesedényt helyezünk ki. 

Kincsédpuszta Szombathely felé vezető buszmegállójában egy felújított buszváró kerül 

kihelyezésre. Az utasvárókat saját, önkormányzati költségvetési forrásból 3.302.000 Forint 

felhasználásával szereztük be, s helyezzük el. 

Május 21-én megkezdődött a városi térfigyelő kamerarendszer kiépítése, mely fejlesztés a 

következő helyszíneket érinti:  
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• Hunyadi utca - Széchenyi tér sarkán lévő épület, 1 db PTZ kamera 

• Temető, 2 db fix kamera 

• Általános iskola épülete, 2 db fix kamera 

• Játszótér és sportpark, 3 db fix kamera 

• Malomkerti rendezvénytér, 2 db fix kamera 

• Malomkerti Sportlétesítmény, 2 db fix kamera 

 

A kamerák beszerzéséről 4.560.997 Ft értékben döntöttünk, saját költségvetési forrásból. 

Május 29-én befejeződött a Területi Gondozási Központ épületegyütteséhez tartozó Szent 

Katalin kápolna tornyának renoválása. A felújítási munkákra, a csepregi alsóváros ékkövének 

megújítására önkormányzati költségvetési forrásból 3.079.165 Ft értékben adtunk megbízást 

alpin technikával dolgozó kivitelezőnek. 

Szintén május 29-én megkezdődött a Malomkerti Sportlétesítmény körüli új kerítés 

kialakítása. A régi betonpalánkok elbontását követően új, rendezett és esztétikus megjelenésű 

kerítést építünk saját költségvetési forrás terhére, 8.546.691 Ft értékben.” 

 

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 6 fővel határozatképes. 

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

 

106/2019. (05.29.) 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. 

 

Varga Dániel képviselő kérdezi, hogy a jelenleg kiépítés alatt álló kamerarendszer kamerái a 

városban hol kerülnek kiépítésre és milyen látószöggel? 
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Vlasich Krisztián polgármester válaszában elmondja, hogy a temetőnél, az iskolánál, a 

játszótéren, a Malomkertben, a Művelődési Háznál és a Széchenyi tér 16. számú épületnél 

lesznek felszerelve. A kamerákat úgy helyezik el, hogy a lehető legnagyobb, legszélesebb 

területet lássák be. 

 

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 6 fővel határozatképes. 

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

 

 

107/2019. (05.29.) 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 

 

 

2. napirendi pont 

Turisztikai infrastruktúra kialakításához kapcsolódó közbeszerzési eljárás ajánlatainak 

értékelése az Alpannonia Plus Program keretében 

 

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

jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. Kiegészítésként elmondja, hogy egy helyi 

vállalkozás tette a legjobb ajánlatot. Ajánlatuk a kiírásnak is megfelel. Ismerik a céget, 

többször dolgozott az önkormányzat már velük és eddig mindig elégedettek voltak a 

munkájukkal.  

 

Vlasich Krisztián polgármester kérdezi, hogy Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta- e a napirendi pontot.  

 

Szarka Anikó képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a napirendi pontot, és 

javasolták az ajánlat elfogadását. 

 

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

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

A képviselő-testület részéről hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 
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Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a BAUWERK-N ÉPITŐIPARI KFT 

ajánlatának elfogadását. 

 

A képviselő-testület 6 fővel határozatképes. 

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

 

108/2019. (05.29.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Döntéshozó a Turisztikai 

infrastruktúra kialakítása az Alpannonia Plus Program keretében tárgyú közbeszerzési eljárás 

vonatkozásában a bíráló bizottság javaslata alapján  

1. A BAUWERK-N ÉPITŐIPARI KFT. (9735 CSEPREG, BOGNÁR IGNÁC UTCA 40.) 

ajánlattevő ajánlatának érvényességét megállapítja. 

2. Megállapítja az eljárás eredményességét. 

3. Az eljárás nyerteseként a 

BAUWERK-N ÉPITŐIPARI KFT. (9735 CSEPREG, BOGNÁR IGNÁC UTCA 40.) 

ajánlattevőt nevezi meg, mivel ajánlati elemei összességében a legkedvezőbbek. 

 

Felelős: Vlasich Krisztián polgármester 

dr. Balogh László jegyző 

 

Határidő: azonnal – összegezés megküldésére 

legkésőbb 2019. július 12. - szerződéskötésre 

 

 

3. napirendi pont 

Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi 

költségvetéséről szóló 2/2018. (III.01.) 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 jegyzőkönyv 3. számú 

mellékletét képezi. Elmondja, hogy a zárszámadás elfogadása előtt szükség van egy 

rendeletmódosításra, mivel az utolsó módosítás után még történtek pénzmozgások, 

előirányzat változások, s ezeket rendbe kell tenni, hogy a jelenlegi való állapotot tükrözzék.  

 

Vlasich Krisztián polgármester kérdezi, hogy Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta- e a napirendi pontot.  

 

Szarka Anikó képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a napirendi pontot, és 

elfogadásra javasolták a rendeletmódosítást. 

 

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 módosító rendelet elfogadását. 
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A képviselő-testület 6 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 6 igen szavazattal– a következő rendeletet alkotta: 

 

 Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testületének 

7/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete 

 az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 

 2/2018. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi. 

 

 

4. napirendi pont 

Beszámoló Csepreg Város Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról, a zárszámadás 

elfogadása 

 

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

Erzsébet pénzügyi osztályvezetőnek az előterjesztés ismertetésére. 

Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezető ismerteti az előterjesztést, mely a jegyzőkönyv 5. 

számú mellékletét képezi. Kiegészítésként elmondja, hogy a zárszámadási jelentés már 

elfogadott állapotban van a Magyar Államkincstárnál. 

 

Vlasich Krisztián polgármester kérdezi, hogy Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta- e a napirendi pontot.  

 

Szarka Anikó képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a napirendi pontot, és 

javasolták a zárszámadási rendelet elfogadását. 

 

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 zárszámadási rendelt elfogadását. 

 

A képviselő-testület 6 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 6 igen szavazattal– a következő rendeletet alkotta: 

 

Csepreg Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

8/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról 

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi. 
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5. napirendi pont 

Beszámoló a 2018. évi belső ellenőri tevékenységről 

 

Vlasich Krisztián polgármester köszönti Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrt, majd 

megköszöni a részletes beszámolót és a szakember egész éves szakmai munkáját.  

 

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

jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi. Kiegészítésként elmondja, hogy az önkormányzat 

mindig alapos és részletes jelentést kap a belső ellenőrtől, mely tartalmazza az önkormányzat 

gazdálkodásával kapcsolatos megállapításokat és javaslatokat. Az önkormányzat ezen 

javaslatok mentén végzi a hibák, kisebb hiányosságok javítását.  

 

Vlasich Krisztián polgármester átadja a szót Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrnek. 

 

Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőr elmondja, hogy az előterjesztés és a jelentés 

tartalmaz minden információt, kiegészítést nem kíván tenni hozzá. A szükséges egyeztetések 

a pénzügyi osztályvezetővel megtörténtek. 

 

Vlasich Krisztián polgármester kérdezi, hogy Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta- e a napirendi pontot.  

 

Szarka Anikó képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a napirendi pontot, és 

javasolják a belső ellenőrzési jelentés elfogadását. Örül neki, hogy csak kisebb jelentőségű 

hibák vannak, melyeket javítani kell. A bizottsági ülésen a felmerült kérdéseket tisztázták. 

 

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 belső ellenőrzési jelentés elfogadását. 

 

A képviselő-testület 6 fővel határozatképes. 

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

 

109/2019. (05.29.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy Csepreg Város 

Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési 

jelentését az előterjesztett formában elfogadja. A 

2018. évi belső ellenőrzési jelentés a határozat 

mellékletét képezi. 

 

Felelős: Vlasich Krisztián, polgármester 

 

Határidő: azonnal 
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6. napirendi pont 

Csepreg Város Önkormányzat a helyi közművelődésről szóló önkormányzati 

rendeletének megalkotása (első olvasat) 

 

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

jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi. Megköszöni dr. Herczeg Krisztina aljegyzőnek a 

rendelettervezet elkészítésében végzett munkáját. Kiegészítésként elmondja, hogy jelenleg a 

rendelettervezetet csak véleményezni kell.  

 

Vlasich Krisztián polgármester kérdezi, hogy a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 

tárgyalta- e a napirendi pontot? 

 

Horváth Gábor képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta az előterjesztést, és 

elfogadták a rendelettervezetet a jelenlegi formájában. Megköszöni dr. Herczeg Krisztina 

aljegyző mindenre kiterjedő munkáját, melyet a rendelettervezet megalkotásához hozzá tett. 

Elmondja, hogy a helyi civil szervezeteket is szeretnék bevonni a véleményezési szakaszba, 

így szükség van egy civil fórum létrehozására. 

 

Vlasich Krisztián polgármester kérdezi, hogy Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta- e a napirendi pontot?  

 

Szarka Anikó képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a napirendi pontot, és 

javaslatot tettek a rendelet tervezet 5§. 4 bekezdésének módosítására. Úgy gondolja, hogy a 

pénzügyi támogatásra vonatkozó rész ne kötelezettségként jelenjen meg az önkormányzat 

felé a rendeletben, hanem lehetőségként. A mindenkori költségvetés határozza meg, hogy 

milyen formában tudják támogatni a civil szervezeteket. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő szót kér Vlasich Krisztián polgármestertől. 

 

Vlasich Krisztián polgármester megadja a szót képviselőnek. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő kéri, hogy a civil egyesületek támogatása mellett jobban 

figyeljenek oda a szervezetek vezetőinek támogatására is, hiszen ők a mindennapjaikból 

szakítanak időt és energiát, hogy ezeket a csoportokat vezessék, fenntartsák. 

 

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

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

Dr. Herczeg Krisztina aljegyző kiegészítésként elmondja, hogy a civil fórumot 2019. június 

7-ig kell megszervezni, mivel, egy az önkormányzatnál lévő pályázat mérföldköve a 

rendeletalkotásra június 15-i dátumot jelöl meg. 

 

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

 

Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezet elfogadását a 

módosított formában. 
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A képviselő-testület 6 fővel határozatképes. 

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

 

110/2019. (05.29.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi közművelődésről szóló 

önkormányzati rendelet tervezetének első olvasatát megismerte, a rendelet tervezet 5§. 

4. bekezdését a következőképpen módosítja: 

 

„Az Önkormányzat az éves költségvetési rendeletében - a mindenkori költségvetési 

lehetőségei függvényében - biztosíthatja azt a pénzügyi keretet, amellyel a civil 

szervezetek kulturális tevékenységét támogatja.” 

 

2. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi közművelődésről szóló 

önkormányzati rendelet tervezetének első olvasatát előzetes véleményezés céljából - a 

települési nemzetiségi önkormányzatok részére megküldi.  

 

3. Felkéri továbbá a Hivatalt, hogy szervezzen fórumot a városban működő 

közművelődési civil szervezetek- és művelődő közösségek vezetőinek, a helyi 

közművelődést támogató gazdasági vállalkozások képviselőjének részvételével - az 

Önkormányzat közművelődési feladatellátásával kapcsolatos észrevételek, javaslatok 

megfogalmazása céljából.  
 

Felelős: Vlasich Krisztián polgármester – közlésre  

Dr. Balogh László jegyző – végrehajtásra 

 

Határidő: azonnali – közlésre 

 legkésőbb 2019. június 7. végrehajtásra 

 

 

7. napirendi pont 

A Petőfi Sándor Művelődési-, Sportház és Könyvtár 2018. évi kiegészített 

beszámolójának és az intézmény 2019. évi munkatervének elfogadása 

 

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

jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy az előző testületi ülésen nem 

fogadták el az intézmény beszámolóját, kérték intézményvezetőt, hogy dolgozza át és 

egészítse ki a testület által kért adatokkal. Ezt intézményvezető részben teljesítette, de úgy 

gondolja, továbbra is vannak hiányosságok. Példaként említi a sportegyesületet, melynek 

beszámolójában nincsenek részletezve a szakágak és azok tevékenységei, eredményei. A 

közművelődés terén is hasonlóak a hiányosságok, emiatt a saját részéről a beszámolót 

továbbra sem tudja elfogadni. Az intézmény munkatervével kapcsolatban elmondja, hogy 

eddig ilyet nem kapott az önkormányzat az intézménytől, de a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően ez most elkészült. Többek között az is látható benne, hogy milyen intézményi 

igénybevételek vannak, kik használják a termeket. A munkatervvel kapcsolatos egyeztetés 

során kérte, hogy legyenek konkrétan megjelölve, hogy ki, mikor, melyik termet használja. 

Ha erről készül egy részletes kimutatás, beosztás, akkor látható, hogy mikor vannak szabad 

kapacitások, és ezeket az időpontokat az érdeklődő civileknek, vállalkozóknak fel lehet 

ajánlani, de akár családi rendezvényekre is biztosítani lehet a helyiségeket. A kimutatás 
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segítségével akár a hivatal is tájékoztatást tud nyújtani a szabad időpontokról. Ez a 

kimutatás ezidáig még nem készült el. 

 

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 kiegészített beszámolót és 

a munkatervet, látták benn a javításokat, az új információkat, így a bizottság elfogadásra 

javasolta. A munkatervvel kapcsolatban elmondja, hogy jónak találja az időbeosztásról 

készülő táblázatot, mert így átláthatóbb lesz az intézmény működése. 

 

Vlasich Krisztián polgármester kérdezi, hogy Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta- e a napirendi pontot? 

 

Szarka Anikó képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a napirendi pontot, de 

megoszlottak a vélemények. A bizottsági ülésen jelen volt az intézményvezető is, akinek fel 

tehették kérdéseiket. Pozitívumként értékeli, hogy a beszámoló szöveges része kibővítésre 

került, a korábbiban sok volt a statisztikai összegzés magyarázat nélkül. A kiegészített 

beszámolóból kiderül, hogy a nyitvatartási idő változása miatt SZMSZ-t is módosítani kell. 

Egyetért polgármesterrel abban, hogy a sportlétesítmény beszámolója hiányos, és javasolja, – 

a művelődési ház időbeosztásához hasonlóan – hogy a malomkerti sportpályákra is készüljön 

egy időbeosztás, melyből látszik, hogy melyik korcsoport mikor használja a pályát. Ez az 

épülő műfüves pálya kihasználtsága szempontjából is jelentőséggel bír. Mivel a bizottságban 

a beszámolóval kapcsolatban megoszlottak a vélemények, így az nem került elfogadásra. 

Javasolják, a beszámoló pontosítását és a kért kimutatások elkészítését. 

 

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

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő úgy gondolja, hogy nehéz az intézményvezetőnek egy 

személyben ennyi területtel foglalkozni. Valamilyen lépést kellene tenni a helyzet javítása 

érdekében. 

 

Vlasich Krisztián polgármester jelzi, hogy a beszámoló megírásához nem kell több ember. 

Az intézményvezető tisztában van a képességeivel és a feladataival. Egyetért azzal, hogy a 

közművelődés, rendezvények szervezése területén vannak hiányosságok, mert ez látható, de 

az intézménynek több egysége van, beleértve a sportot is, így a beszámoló elkészítésekor 

erre is figyelemmel kell lenni, egységes beszámolót kell elkészíteni.  

 

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

 

Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a Petőfi Sándor Művelődési-, Sportház 

és Könyvtár beszámolójának elfogadását. 
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A képviselő-testület 6 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 2 igen, 2 nem, és 2 tartózkodó szavazattal– a következő határozatot 

hozta: 

111/2019. (05.29.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Csepreg Város Önkormányzata által fenntartott Petőfi 

Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár 2018. évi 

munkájáról szóló - kiegészítésekkel ellátott - 

intézményi beszámolóját nem fogadta el.  

 

Felelős: Vlasich Krisztián polgármester – közlésre és 

aláírásra 

Ziembicki Erzsébet intézményvezető – végrehajtásra 

 

Határidő: azonnali – közlésre 

2019. június 13.- végrehajtásra 

 

 

Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a Petőfi Sándor Művelődési-, Sportház 

és Könyvtár munkatervének, a javasolt kiegészítésekkel történő elfogadását. 

 

A képviselő-testület 6 fővel határozatképes. 

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

 

 

112/2019. (05.29.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Csepreg Város Önkormányzata által 

fenntartott Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár 2019. évi munkatervét a 

következő módosításokkal hagyja jóvá: 

 

• Intézményvezető küldje meg a fenntartó részére az intézmény használati rendjének 

alakulását mutató táblázatot napi bontásban, valamint az 

• Intézményvezető küldje meg a fenntartó részére a malomkerti sportlétesítmény 

labdarugó pályáinak használati beosztását napi bontásban. 

 

2. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az intézményvezetőt, hogy a 

Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár 2019. évi munkatervét az 1. pontban 

meghatározott kiegészítésekkel végső döntésre nyújtsa be a soron következő testületi 

ülésre. 

 

Felelős: Vlasich Krisztián polgármester – közlésre és aláírásra 

 Ziembicki Erzsébet intézményvezető – végrehajtásra 

 

Határidő: azonnali – közlésre 

                  2019. június 7.- végrehajtásra 
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8. napirendi pont 

Átfogó értékelés a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

 

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

jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy a beszámoló nagyon alapos és 

részletes. Látható benne az intézmények összehangolt munkája, a jelzőrendszer működése. 

Köszöni a családsegítő szolgálat munkatársainak a beszámoló elkészítésében, és az egész 

évben végzett munkájukat. 

Jelezni szeretné, hogy többször kap jelzést arról, hogy az iskolás gyerekek dohányoznak az 

utcán. Kéri a jegyzőt és a gyermekvédelmi rendszer szakembereit, hogy vizsgálják meg a 

problémát és tegyék meg a szükséges lépéseket. Hívják fel a szülők figyelmét erre a 

problémára. 

 

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 beszámolót, mely nagyon 

részletes és átfogó. A felmerülő kérdésekre megkapták a válaszokat. Örül neki, hogy a 

beszámoló jövőbeni terveket is tartalmaz. 

 

Vlasich Krisztián polgármester kérdezi, hogy Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta- e a napirendi pontot? 

 

Szarka Anikó képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a napirendi pontot, és 

elfogadásra javasolta a beszámolót. 

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

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

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

 

Bánóné Prisznyák Katalin családgondozó megköszöni a képviselő-testületnek a támogató 

együttműködésüket és segítségüket. 

 

Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a gyermekvédelmi beszámoló 

elfogadását. 

 

A képviselő-testület 6 fővel határozatképes. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Csepreg Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

13/2019. 

15 

113/2019. (05.29.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2018. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó beszámolót elfogadja és 

megköszöni a gyermekvédelem területén dolgozó szakemberek egész éves munkáját.  

 

2. Megbízza jegyzőt, hogy az értékelést határidőre küldje meg a Vas Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának. 

 

Felelős: Dr. Balogh László jegyző  

Horváth Károlyné referens - végrehajtásra 

 

Határidő: 2019. június 30. – küldésre 

 

 

Egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 

 

 

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

13:48 órakor berekesztette. 

 

 

Kelt, mint az első oldalon 

 

 

 

 

Vlasich Krisztián   dr. Balogh László 

     polgármester    jegyző 

 

 

 

 

Hárominé Orbán Erika 

jegyzőkönyv hitelesítő 
 


