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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. augusztus 6-án 8:50 

órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak: Vlasich Krisztián polgármester, Hárominé Orbán Erika, Szarka Anikó, Oláh 

Imre, Horváth Gábor, Horváth Zoltán, Varga Dániel képviselők /7 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 7 fő jelen 

van, a képviselő-testület 7 fővel határozatképes, majd a képviselő-testületi ülést 

megnyitja. 

 

Vlasich Krisztián polgármester javaslatot tesz Hárominé Orbán Erika képviselő 

személyében a jegyzőkönyv hitelesítőjére. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

145/2019. (08.06.) 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 napirend elfogadását. 
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A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

146/2019. (08.06.) képviselő-testületi határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a képviselő-testületi ülés napirendjét elfogadta. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Kitüntető díjak adományozása 

 

2. Egyebek 

 

 

Vlasich Krisztián polgármester javaslatot tesz zárt ülés elrendelésére.  

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

147/2019. (08.06.) képviselő-testületi határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy döntött, hogy zárt ülést rendel el.   

 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

 

1. napirend 

Kitüntető díjak adományozása 

 

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: 

 

148/2019. (08. 06.) számú határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a 10/2018. (V. 29.) sz. 

rendelete alapján Csepreg Város Szolgálatáért 

Díjat egészségügyi tagozatban Dr. Müller 

András részére adományozza. 

 

Felelős: Vlasich Krisztián polgármester 

 

Határidő: Csepregi 2019. évi augusztusi 

rendezvények – átadásra 

 

 



Csepreg Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

19/2019. 

3 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

 

149/2019. (08. 06.) számú határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a 10/2018. (V. 29.) sz. 

rendelete alapján Csepreg Város Szolgálatáért 

Díjat védelmi és rendészeti tagozatban Lágler 

József részére adományozza. 

 

Felelős: Vlasich Krisztián polgármester 

 

Határidő: Csepregi 2019. évi augusztusi 

rendezvények – átadásra 

 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

150/2019. (08. 06.) számú határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a 10/2018. (V. 29.) sz. 

rendelete alapján Csepreg Város Szolgálatáért 

Díjat sport tagozatban Eredics Vilmos részére 

adományozza. 

 

Felelős: Vlasich Krisztián polgármester 

 

Határidő: Csepregi 2019. évi augusztusi 

rendezvények – átadásra 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

151/2019. (08. 06.) számú határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a 10/2018. (V. 29.) sz. 

rendelete alapján Csepreg Város Szolgálatáért 

Díjat kulturális tagozatban Kemény Lászlóné 

részére adományozza. 

 

Felelős: Vlasich Krisztián polgármester 

 

Határidő: Csepregi 2019. évi augusztusi 

rendezvények – átadásra 
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A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

152/2019. (08. 06.) számú határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a 10/2018. (V. 29.) sz. 

rendelete alapján Csepreg Város Szolgálatáért 

Díjat kulturális tagozatban Kemény László 

részére adományozza. 

 

Felelős: Vlasich Krisztián polgármester 

 

Határidő: Csepregi 2019. évi augusztusi 

rendezvények – átadásra 

 

 

Varga Dániel képviselő szót kér Vlasich Krisztián polgármestertől.  

 

Vlasich Krisztián polgármester megadja a szót Varga Dániel képviselőnek.  

 

Varga Dániel képviselő elmondja, hogy két kérdést szeretne feltenni, egy témában pedig 

interpellálni. Érdeklődött, hogy Csepreg Város Hivatalának vezetője, illetve a választási iroda 

elnöke dr. Balogh László jegyző, nem érzi-e aggályosnak, hogy Csepreg város hivatalos 

Facebook oldala nyíltan kampányol egy polgármester jelölt mellett, mi a véleménye erről, 

illetve nem gondolja-e, hogy a városnak, mint településnek és a hivatalnak ki kellene 

maradnia az ehhez hasonló politikai jellegű ügyekből.  

Polgármestertől kérdezte továbbá, hogy a Kínába való utazás, amelyre ősszel kerül sor, ott mi 

a látogatás fő célja, milyen településeket érintenek az utazás során, igaz -e a látogatás híre, kik 

mennek a város részéről Kínába, mikor, továbbá milyen pénzből teszik ezt.  

Az interpelláció pedig, hogy Koszorú Mihály a hivatal munkatársa milyen munkakörben 

dolgozik, Csepreg Város Hivatalánál, illetve Önkormányzatánál, mik a pontos feladatai, kinek 

dolgozik közvetlenül és mennyi a bérezése. Erre írásban kér tájékoztatást.  

 

dr. Balogh László jegyző szót kér Vlasich Krisztián polgármestertől.  

 

Vlasich Krisztián polgármester megadja a szót dr. Balogh László jegyzőnek.  

 

dr. Balogh László jegyző tájékoztatja Varga Dániel képviselőt, hogy ő a helyi választási iroda 

vezetője nem az elnöke. Elmondja, hogy sem a Csepreg Város Önkormányzatnak, illetve a 

Csepregi Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó informatikai és biztonsági szabályzat, 

továbbá sem a Szervezeti Működési Szabályzat nem rendelkezett arról, hogy a városnak 

bármilyen közösségi média felületen lennie kellene vagy van hivatalos oldala, így személy 

szerint sincs tudomása, hogy van-e a városnak hivatalos Facebook oldala.  

 

Vlasich Krisztián polgármester elmondja, hogy nincs részletes információja visszahívásra a 

kínaiak részéről, ezért nem tud a kérdésre válaszolni.  

 

Horváth Zoltán képviselő szót kér Vlasich Krisztián polgármestertől.  
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Vlasich Krisztián polgármester megadja a szót Horváth Zoltán képviselőnek.  

 

Horváth Zoltán képviselő érdeklődik, hogy a Szociális Szövetkezettel kapcsolatosan 

tájékoztatást kaphat-e, végeznek-e valamilyen tevékenységet jelenleg. Érdeklődik, hogy az 

Esély Otthon pályázatra érkeztek –e már pályázók.  

 

Vlasich Krisztián polgármester elmondja, hogy már beérkeztek a pályázatok, illetve döntés 

is született már, tájékoztatja a képviselőt, hogy a Szociális Szövetkezettel kapcsolatosan 

forduljon a szövetkezet elnökéhez részletes információért, hiszen Ő is így tud csak tenni.  

 

 

Egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 

 

 

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

9:00 órakor berekesztette. 

 

Kelt, mint az első oldalon 

 

 

 

Vlasich Krisztián   dr. Balogh László 

     polgármester    jegyző 

 

 

 

Hárominé Orbán Erika  

jegyzőkönyv hitelesítő 


