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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. július 29-én 16:30 órakor 

megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 

 

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

 

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

képviselők /4 fő/ 

 

Tanácskozási joggal az ülésen végig: dr. Balogh László jegyző, Vigh Ádám 

településfejlesztési referens, Szelestey László pályázati referens 

 

Meghívott vendégek: - 

 

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 4 fő jelen 

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

megnyitja. 

 

Vlasich Krisztián polgármester javaslatot tesz Szarka Anikó képviselő személyében a 

jegyzőkönyv hitelesítőjére. 

 

A képviselő-testület 4 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 3 igen és 1 tartózkodó szavazattal– a következő határozatot hozta: 

 

136/2019. (07.29.) képviselő-testületi határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőjének Szarka Anikó képviselőt elfogadta. 

 

Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontokat. Elmondja, hogy az Egyebek 

napirendi pontban három pályázati témáról szeretne beszélni. Kéri a képviselő-testületet, hogy 

az Egyebek napirendi pontot a meghívóban szereplővel ellentétben 4. pontként tárgyalják.  

 

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 4 fővel határozatképes. 

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

 

137/2019. (07.29.) képviselő-testületi határozat 

 

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

napirendjét elfogadta. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Döntés Csepreg Város Önkormányzata tulajdonában álló csepregi köztemető 

üzemeltetésére megindított beszerzési eljárás eredményéről 

 

2. Döntés a szociális célú tűzifavásárlásról szóló támogatási igény benyújtásáról 

 

3. A Zártkerti Program keretében a települések zártkerti földrészleteinek 

mezőgazdasági hasznosítását segítő és az infrastrukturális háttér megteremtését 

célzó települési fejlesztések támogatásával kapcsolatos döntéshozatal 

 

4. Egyebek 

4_1. Tájékoztatás a TOP-1.2.1-16 Környezeti és társadalmi szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés című pályázat keretében elkészített 

marketingstratégiáról 

 

4_2. Döntés az Alpannonia® plusz pályázatot érintő beszerzés megindításáról 

 

4_3. Döntés a TOP-1.2.1-16 Környezeti és társadalmi szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés című pályázattal kapcsolatos tervezői beszerzés megindításáról 

 

5. Döntés a 90/2019.(04.25.) számú képviselő-testületi határozattal kapcsolatban 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

 

1. napirend 

Döntés Csepreg Város Önkormányzata tulajdonában álló csepregi köztemető 

üzemeltetésére megindított beszerzési eljárás eredményéről 

 

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

jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy a képviselő-testület korábban 

döntött az ajánlattételi felhívás kiküldéséről. Három szolgáltató lett megkeresve, de határidőig 

csak egytől érkezett érvényes ajánlat. A Vas Megyei Temetkezési Kft. éves szinten 400.000 

Ft-tal emelte a szolgáltatási díjat az öt évvel ezelőttihez képest. A szolgáltató számos olyan 

feladatot is elvégzett az elmúlt időszakban, mely a szerződésében nem szerepelt. Kéri a 

képviselő-testületet, hogy fogadják el a szolgáltató ajánlatát. 

 

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

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

 

Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a Vas Megyei Temetkezési Kft. 

ajánlatának elfogadását. 

 

A képviselő-testület 4 fővel határozatképes. 

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

 

138/2019. (07.29.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő – testülete Csepreg Város Önkormányzata 

tulajdonában álló csepregi 1129/1, 1130/2 hrsz-ú, valamint a kezelésében álló 1130/1 hrsz-ú 

köztemető üzemeltetésére megindított beszerzési eljárás kapcsán az alábbi döntést hozza:  

 

1. A legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó Vas Megyei Temetkezési Kft. (9700 

Szombathely, Ferenczy I. u. 1) 350 000 Ft + 27 % Áfa= 444 500 Ft/ Negyedév 

(1 400 000 Ft + 27 % Áfa = 1 778 000 Ft/ Év) ajánlatát választja ki, és vele 5 évig 

terjedő időszakra szerződést köt. 

2. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a 

kegyeleti közszolgáltatási szerződés aláírására. 

3. A kegyeleti közszolgáltatási szerződés pénzügyi fedezetét Csepreg Város Önkormányzata 

adott évi költségvetéséből biztosítja. 

 

Felelős: 

Vlasich Krisztián polgármester  

dr. Balogh László jegyző megbízásából: 

Vigh Ádám településfejlesztési referens  

 

Határidő: azonnal 

 

 

2. napirend 

Döntés a szociális célú tűzifavásárlásról szóló támogatási igény benyújtásáról 

 

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

jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy az önkormányzatnak 2019. 

augusztus 1-ig van lehetősége szociális célú tűzifavásárláshoz támogatási igényt benyújtani. 

Csepreg esetében az igényelhető mennyiség 230 erdei m3 keménylombos tűzifa. A maximális 

igényelhető támogatási összeg elnyerése esetén 292.100 Ft önerőt kell biztosítania az 

önkormányzatnak. A kiszállítást és a feldolgozást az önkormányzatnak kell biztosítani, de ezt 

még egyeztetni kell. Az előterjesztés határozati javaslatában a rendeletalkotási határidő 

október vége, de kéri, hogy ez a határidő szeptember 30-ra módosuljon. 

 

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

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

Horváth Gábor képviselő elmondja, hogy a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság a 

rendelkezésére álló keretből a tavalyi év folyamán is biztosítani tudta a szükséges önrészt, s a 

takarékos gazdálkodásnak köszönhetően várhatóan ez idén sem jelent majd gondot. 
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A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a szociális célú tűzifa pályázat 

benyújtását.  

 

A képviselő-testület 4 fővel határozatképes. 

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

 

 

139/2019. (07.29.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy Csepreg Város 

Önkormányzata támogatási igényt nyújt be 230 

erdei m3 tűzifa igénylésére. A támogatás mértéke a 

maximálisan igényelhető m3 esetén 3.910.000,- Ft 

+ ÁFA= 4.965.700,- Ft, a saját erő mértéke 

230.000,- Ft + ÁFA = 292.100,- Ft. A támogatás 

önerejét a 2019. évi költségvetés ellátottak 

pénzbeli juttatása előirányzata terhére biztosítja az 

önkormányzat. 

 

2. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

megbízza Dr. Balogh László jegyzőt, hogy 2019. 

szeptember 30-ig terjessze a képviselő-testület elé 

a 2019. évi szociális tűzifa igénylés részletes 

feltételeit szabályozó rendeletet. 

 

Felelős: Dr. Balogh László jegyző 

 

Határidő: 2019. augusztus 01. pályázat benyújtása 

2019. szeptember 30. rendelet alkotás 

 

 

3. napirend 

A Zártkerti Program keretében a települések zártkerti földrészleteinek mezőgazdasági 

hasznosítását segítő és az infrastrukturális háttér megteremtését célzó települési 

fejlesztések támogatásával kapcsolatos döntéshozatal 

 

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

jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy 2019. június 2-án jelent meg a 

2019. évi zártkerti program pályázati felhívása. Mivel a végleges pályázati felhívás eltér a 

korábbitól, ezért szükséges a korábbi döntés felülvizsgálata. A pályázati feltételek az 

előterjesztés részét képezik. A pályázat megjelenésekor két út felújítása fogalmazódott meg. 

Az egyik a Rúzsahegyi út, a másik pedig a Téglagyári út volt. Mindkét út esetében a műszaki 

leírás megtalálható az előterjesztésben. A Téglagyári útszakasz felújításánál megemlítendő, 

hogy további 100 méternyi út felületi zárása indokolt, ami hozzávetőlegesen 2 500 000 Ft 

többletköltséget eredményez, de így a zúzalékkal javított útszakasz az első keresztező 

mezőgazdasági útig megújulhat. A képviselő-testületnek döntenie kell, hogy melyik útra 
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pályázzanak, illetve arról, hogy a Téglagyári út esetében az önkormányzat vállalja-e a 

többletköltség kifizetését. 

 

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

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

dr. Balogh László jegyző jelzi, hogy a képviselő-testületnek az áprilisban hozott 87/2019. 

(04.25.) számú határozatát vissza kell vonnia, mivel az a Rúzsahegyi út teljes felújításáról 

szól. 

 

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

 

Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a pályázat benyújtását. 

 

A képviselő-testület 4 fővel határozatképes. 

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

 

140/2019. (07.29.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 87/2019.(04.25.) 

számú képviselő-testületi határozatot visszavonja. 

 

2. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi zártkerti programon továbbra 

is részt kíván venni, de a pályázat műszaki tartalmát az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Téglagyári 

út 

felújítása 

Padkanyesés, felesleges anyag elhordása 10cm vastagságig; 

Kátyuzás, burkolat vágás, bontás, aszfaltozás (AC11 jelű aszfalt); 

Útprofil kialakítás, szárazzúzalékolás (400m*4,0m); Kétrétegű 

felület zárás (400m x 4,0m); Padka készítés 0,5m szélességben (2 

x 400m); Területrendezés 

 

 

 

 

10 312 400 

 

3. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Téglagyári út további 100 méterének 

felületzárására 2 500 000 Ft többlet forrást különít el a 2019. évi költségvetés terhére. 

 

Felelős: Vlasich Krisztián polgármester  

dr. Balogh László jegyző megbízásából:  

Vigh Ádám pályázati referens 

 

Határidő: folyamatosan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Csepreg Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

18/2019. 

6 

4. napirend 

Egyebek 

 

4_1. napirend 

Tájékoztatás a TOP-1.2.1-16 Környezeti és társadalmi szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés című pályázat keretében elkészített marketingstratégiáról 

 

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

László pályázati referensnek a szóbeli előterjesztés ismertetésére. 

 

Szelestey László pályázati referens elmondja, hogy a TOP 1.2.1-16 Környezeti és 

társadalmi szempontból fenntartható turizmusfejlesztés projektnek kötelező eleme a 

marketingstratégia elkészítése. Az előzetes marketingstratégia kötött módszertani ajánlások 

alapján készült. Mivel eddig a városnak nem volt marketingstratégiája ezért, egy hosszú távú 

kitekintést is tartalmaz Csepreg város marketingtevékenységei kapcsán. Ennek 

elválaszthatatlan része az Arculati Kézikönyv, ami az atraktív megjelenés eljárásrendjét 

tartalmazza, hogy milyen módon, milyen formában jelennek meg ezek a marketing 

aktivitások. Sablonokat tartalmaz a különböző dokumentumokhoz, a megjelenési formának ad 

ajánlásokat. A marketingstratégia a projekt aktivitásai kapcsán kisebb módosításokat vezet be 

a projekttervben benyújtott marketingtervhez képest, ami egy két oldalas sablonszerű 

felsorolása a marketingaktivitásoknak, (szórólap, újság, televízió) ellenben, mint ahogyan a 

segédlet is leszögezi, a digitális, költségkímélő, innovatív módszereknek az alkalmazása teljes 

mértékben elvárható a marketingtől. A hagyományos marketing tevékenységek minimális 

csökkentésével, olyan innovatív marketingeszközök bevezetésére is sor kerülhet, mint például 

a telefonos kalandjáték, ami kiegészülve egy turisztikai szoftverré, az információs táblák az 

adott nyelvre QR kóddal történő fordításától kezdve, az általános anyanyelvű turisztikai 

információkon át a későbbiekben egyfajta szolgáltatáskereső rendszerré tud kialakulni 

magában a kibővített desztinációban. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy hagyományos 

marketing eszközök nem szerepelnek a marketingstratégiában, csupán a hangsúlyok tolódtak 

el, a digitális eszközök felé.  

A marketingstratégia iratanyaga nagyságánál fogva levelezési rendszerben nehezen küldhető 

át a képviselők részére, ezért az a képviselők részére fenntartott testületi meghajtóra kerül 

feltöltésre. 

 

Vlasich Krisztián polgármester kéri Koszorú Mihályt, hogy ismertesse, illetve 

számítógépen mutassa be a marketingstratégiához tartozó konkrét terveket, színeket, logókat. 

 

Koszorú Mihály civil kapcsolati és kommunikációs munkatárs bemutatja a 

marketingstratégiához tartozó konkrét terveket, színeket, logókat. 

 

Vlasich Krisztián polgármester elmondja, hogy még szükség van egy szlogenre, melyet 

meg kellene szavaztatni a lakossággal. A hivatal munkatársai előkészítenek 4-5 javaslatot, a 

szlogenre, melyet megküldenek a képviselők részére. Ezekre a szlogenekre vár polgármester 

véleményt vagy esetleg saját javaslatot. Megköszöni Szelestey Lászlónak és Koszorú 

Mihálynak a marketingstratégia elkészítésében végzett munkájukat. 

 

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

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

 

Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a marketingstratégia jóváhagyását. 

A képviselő-testület 4 fővel határozatképes. 

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

 

141/2019. (07.29.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a TOP-1.2.1-16 Környezeti és társadalmi 

szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című 

pályázathoz tartozó marketingstratégia 

elkészítéséről szóló tájékoztatót tudomásul vette. 

 

Felelős: Vlasich Krisztián polgármester  

dr. Balogh László jegyző megbízásából:  

Szelestey László pályázati referens 

 

Határidő: azonnal 

 

 

4_2. napirend 

Döntés az Alpannonia® plusz pályázatot érintő beszerzés megindításáról 

 

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

jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy az Alpannonia Plus Program 

keretében két beszerzési eljárás megindítása vált szükségessé. Az egyik az Attila utcai park 

tereprendezésére vonatkozik, melynek során egy kisebb sétány kerül kialakításra. Ezen sétány 

mentén kerülnek elhelyezésre a tájékoztató táblák, melyek gyártása folyamatban van, 

valamint a parkban helyezi el az INE az Alpannonia Kaput. A beszerzési eljárás során három 

gazdasági szereplő kerül felkérésre, melyek az előterjesztésben szerepelnek. Bár az eljárás 

lebonyolításához nem szükséges testületi jóváhagyás, ennek ellenéri kéri a testület 

támogatását. 

 

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

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

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

 

Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a beszerzési eljárás megindítását. 

 

A képviselő-testület 4 fővel határozatképes. 

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

 

142/2019. (07.29.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ATHU020 alpannonia® plus című 

pályázat keretében, a Csepreg Attila utcai park felújításával kapcsolatos beszerzési 

eljárás lebonyolítását jóváhagyja.  
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2. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi három gazdasági szereplőt 

kéri fel ajánlattételre, az ajánlattételi dokumentáció kiküldésével: 

 

• BIT-ÉP Építőipari és Kereskedelmi Bt. 

• Szkendó Építő és Mélyépítő Mérnöki Kft. 

• SMALL Consulting Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

 

3. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a beérkezett árajánlatok alapján, az ajánlattételi felhívásban foglaltak szerint, a 

legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozóval kösse meg az ajánlattételi dokumentáció 

részét képező vállalkozási szerződést. 

 

Felelős:  Vlasich Krisztián polgármester  

Dr. Balogh László jegyző megbízásából: 

Szelestey László, pályázati referens  

 

Határidő: azonnal 

 

 

4_3. napirend 

Döntés a TOP-1.2.1-16 Környezeti és társadalmi szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés című pályázattal kapcsolatos tervezői beszerzés megindításáról 

 

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

jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a TOP 

Turisztikai pályázat keretében szükséges a turisztikai információs pont kialakítása érdekében 

tervező beszerzése. Az információs pont és Vinotéka a KSZK épületében kerül kialakításra. 

Kéri a testületet, hogy a szükséges beszerzési eljárás lebonyolítását hagyja jóvá. 

 

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

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

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

 

Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a beszerzési eljárás megindítását. 

 

A képviselő-testület 4 fővel határozatképes. 

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

 

 

143/2019. (07.29.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.2.1-16 Társadalmi és 

környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázat keretében, a 

Közösségi Szolgáltató Központ (9735 Csepreg, Széchenyi tér 29.) épületében kialakítandó 

látogatóközpont kiviteli tervkészítésével kapcsolatos beszerzési eljárás lebonyolítását 

jóváhagyja.  
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2. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.2.1-16 Társadalmi és 

környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázattal kapcsolatban az 

alábbi három gazdasági szereplőt kéri fel ajánlattételre, az ajánlattételi dokumentáció 

kiküldésével: 

Oregon Mérnöki Iroda Kft. 

WESTBER Mérnöki Iroda Kft. 

ASZTERV Mérnöki Iroda és Asztalosipari Kft. 

3. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

beérkezett árajánlatok alapján, az ajánlattételi felhívásban foglaltak szerint, a legkedvezőbb 

árajánlatot adó vállalkozóval kösse meg az ajánlattételi dokumentáció részét képező 

vállalkozási szerződést. 

 

Felelős: Vlasich Krisztián polgármester  

Dr. Balogh László jegyző megbízásából: 

Szelestey László, pályázati referens  

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

5. napirend 

Döntés a 90/2019.(04.25.) számú képviselő-testületi határozattal kapcsolatban 

 

Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot majd átadja a szót dr. Balogh 

László jegyzőnek az előterjesztés ismertetésére, mely a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét 

képezi.  

 

dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy a képviselő-testület áprilisban döntött a civil 

szervezetek támogatásáról. Az előterjesztés készítésekor és a támogatás jellegének 

meghatározásakor a jegyző nem járt el körültekintően és nem vette figyelembe a vonatkozó 

jogszabályokat, így a testület jogszabálysértő határozatot hozott. Kéri a képviselő-testületet, 

hogy módosítsa a határozatot úgy, hogy a Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület és a 

Borbarát Hölgyek Egyesülete kikerüljön a támogatottak köréből, mivel a közpénzekből 

nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény értelmében nem részesülhet támogatásban 

olyan egyesület amelyben a döntést előkészítő vagy döntésthozó személy vezető 

tisztségviselő, vagy annak közeli hozzátartozója. 

 

Vlasich Krisztián polgármester kiegészítésként elmondja, hogy Csepreg Város Gazdasági 

és Városfejlesztési Bizottsága javasolta a Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület támogatását 

is. Polgármester jelzi, hogy ismertek előtte a vonatkozó jogszabályok, de úgy gondolja, hogy 

az egyesület nagyon sokat tett már a városért, és erkölcsi szinten is járna nekik az elismerés. 

Tájékoztatja a testületet, hogy a korábbi döntés ellenére nem készült támogatási szerződés az 

egyesület és az önkormányzat között, valamint kifizetésre sem került sor. Visszautasítja Varga 

Dániel képviselő rágalmait, melyet róla és a szervezetről tett közzé az internetes közösségi 

oldalakon. Úgy gondolja, hogy választott képviselőhöz méltatlan a viselkedése, hiszen 

valótlan állításokat fogalmazott meg. 

Kéri a képviselő-testületet támogatását a módosított határozati javaslat elfogadásához. 
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Vlasich Krisztián polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

Szarka Anikó képviselő kérdezi, hogy a városban működő többi egyesületek támogatása 

milyen formában valósul meg az idei évben? 

 

dr. Balogh László jegyző válaszában elmondja, hogy a tavalyi évvel ellentétben idén 

támogatási szerződéseket kötnek a civil szervezetekkel. 

 

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

 

Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a civil szervezetek támogatását. 

 

A képviselő-testület 4 fővel határozatképes. 

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

 

144/2019. (07.29.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 90/2019.(04.25.) számú határozatát 

visszavonja. 

2. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, hogy az alábbi civil szervezetek 

részére az alábbi összegű támogatást nyújtja: 

 

Csepreg Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület  100.000 Ft 

Csepreg Város Fúvószenekara Egyesület  500.000 Ft 

Csepregi Nyugdíjas Egyesület 50.000 Ft 

Férfi Dalkör  50.000 Ft 

Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület  200.000 Ft 

Idős Lakókért Alapítvány  100.000 Ft 

Csepreg Város Mazsorett Csoport  300.000 Ft 

Répcementi Horgász Egyesület 50.000 Ft 

Csepregi Nyugdíjas Énekkar  250.000 Ft 

Csepregi Polgárőr Egyesület - Plank 50.000 Ft 

Csepregi Vegyeskar Egyesület 250.000 Ft 

Farkas Sándor Egylet 300.000 Ft 

George Sorel Alapítvány a Területi Gondozási Központ  200.000 Ft 

Mosoly Tánccsoport, Zumba Lady  50.000 Ft 

Répce Citera Barátok Köre  100.000 Ft 

Zeneiskoláért Alapítvány  100.000 Ft 

Zsuzsi Fitness Aerobic  150.000 Ft 

Aikido  50.000 Ft 

Csepregi Óvodásokért Alapítvány  100.000 Ft 

Összesen 2.950.000 Ft 
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3. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármestert a 

támogatási szerződések aláírására. 

Felelős: Vlasich Krisztián polgármester  

Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezető  

 

Határidő: azonnal – szerződések megkötésére 

 

 

Egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 

 

 

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

18:10 órakor berekesztette. 

 

 

Kelt, mint az első oldalon 

 

 

 

Vlasich Krisztián   dr. Balogh László 

     polgármester    jegyző 

 

 

 

Szarka Anikó 

jegyzőkönyv hitelesítő 

 


