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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. augusztus 14-én 17:00 

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, Hárominé Orbán 

Erika képviselők /4 fő/ 

 

Tanácskozási joggal az ülésen végig: dr. Balogh László jegyző, dr. Herczeg Krisztina 

aljegyző, Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezető  

 

Meghívott vendégek: Kapitány Eszter TGK intézményvezető-helyettese 

 

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: 

 

153/2019. (08.14.) 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 témáról szeretne beszélni. Az egyik az óvodai gyermekszállítás, a 

másik kettő pedig két pályázati lehetőség. 

 

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: 

 

154/2019. (08.14.) képviselő-testületi határozat 

 

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

napirendjét elfogadta. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Döntés a szociális célú tűzifavásárlásról szóló támogatási igény hiánypótlásával 

kapcsolatban 

 

2. Döntés a Helyi Választási Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak 

és póttagjainak megválasztásáról 

 

3. Egyebek 

3_1. Környező településekről bejáró gyermekek szállításában jelentkező 

nehézségekkel kapcsolatos intézményi tájékoztatás 

 

3_2. Döntés a Magyar Falu Program keretében önkormányzati tulajdonú 

utak felújítására kiírt pályázaton való részvételről 

 

3_3. Döntés a rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről 

 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

 

1. napirend 

Döntés a szociális célú tűzifavásárlásról szóló támogatási igény hiánypótlásával 

kapcsolatban 

 

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 1. 

számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy a 139/2019.(VII.29.) számú Képviselő-testületi 

határozat alapján Csepreg Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be szociális célú tűzifa 

vásárlásra. Ezzel kapcsolatosan a Magyar Államkincstár hiánypótlásra szólított fel az 

önkormányzatot. A testületnek határozatot kell hoznia arról, hogy az önkormányzat a szociális 

célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 

 

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

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

A képviselő-testület részéről hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 
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Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a hiánypótláshoz szükséges határozat 

elfogadását. 

 

A képviselő-testület 4 fővel határozatképes. 

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

 

 

155/2019. (08.14.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

„A települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás” 

tárgyában meghozott 139/2019.(VII.29.) 

Képviselő-testületi határozatát kiegészíti azzal, 

hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől az 

önkormányzat ellenszolgáltatást nem kér. 

 

Felelős: Vlasich Krisztián polgármester 

 

Határidő: 2019. szeptember 30. 

 

 

2. napirend 

Döntés a Helyi Választási Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és 

póttagjainak megválasztásáról 

 

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

jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy Csepreg Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete legutóbb 222/2014.(VIII.13.) számú határozatával döntött a helyi 

választási bizottság tagjainak, póttagjainak személyéről. Megbízatásuk lejárta miatt a 

választási eljárásról szóló törvény értelmében új helyi választási bizottsági tagokat, póttagokat 

szükséges választani. A bizottsági tagok személye az előterjesztés részét képezi. A fentieken 

túl szükséges a korábban megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok kiegészítése is, 

ugyanis az azóta eltelt időszakban többen lemondtak, továbbá a nemzetiség önkormányzati 

képviselők választására is szükséges további öt fő tag (3 választott és 2 póttag) megválasztása. 

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 helyi választási bizottsági tagok és 

póttagok személyének elfogadását. 

 

A képviselő-testület 4 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 
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156/2019. (08.14.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a Helyi Választási 

Iroda vezetőjének indítványára tekintettel – a településen működő helyi választási bizottságba 

tagként és póttagként az alábbi csepregi állampolgárokat választja meg: 

 

 Helyi Választási Bizottság Tagjainak, Póttagjainak névsora 

Név Lakcím 

Választott 

tagok 

Dóra György  

Venczli Miklósné 

Horváth Katalin 

9735 Csepreg, Ady utca 10. 

9735 Csepreg, Nádasdy utca 10. 

9735 Csepreg, Kossuth utca 53/D 

Póttagok Bindes Krisztina 

Dr. Erdősi László 

9735 Csepreg, Csokonai utca 37. 

9735 Csepreg, Bognár Ignác utca 8. 

 

 

Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri polgármesterét, hogy a 

megválasztott tagoktól az esküt vegye ki. 

 

Felelős:    Vlasich Krisztián polgármester – eskü vevésre 

     Dr. Balogh László jegyző, HVI vezető 

 

Határidő: 2019. szeptember 1. 
 

 

Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a szavazatszámláló bizottsági tagok és 

póttagok személyének elfogadását. 

 

A képviselő-testület 4 fővel határozatképes. 

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

 

157/2019. (08.14.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a Helyi Választási 

Iroda vezetőjének indítványára tekintettel – a településen kijelölt szavazókörökben működő 

szavazatszámláló bizottságokba tagként és póttagként az alábbi csepregi állampolgárokat 

választja meg: 

 

 Szavazatszámláló Bizottság Tagjainak, Póttagjainak névsora 

Név Lakcím 

Választott 

tagok 

Csizmazia Tamara 

Pomáziné Molnár Marián 

Szalay Gabriella 

9735 Csepreg, Kossuth utca 1. 

9735 Csepreg, Taksony utca 15. 

9735 Csepreg Csokonai utca 32. 
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Póttagok Németh Adrienn 

Brenner Dóra 

István Ágota 

Pócza Dániel 

9735 Csepreg, Rákóczi F. utca  

9735 Csepreg, Széchenyi tér 26. 

9735 Csepreg, Kőszegi utca 26. 

9735 Csepreg, Kőszegi utca 5. 

 

 

Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri polgármesterét, hogy a 

megválasztott tagoktól az esküt vegye ki. 

 

Felelős:    Vlasich Krisztián polgármester – eskü vevésre 

     Dr. Balogh László jegyző, HVI vezető 

 

Határidő: folyamatos 
 

 

3_1. napirend 

Egyebek 

Környező településekről bejáró gyermekek szállításában jelentkező nehézségekkel 

kapcsolatos intézményi tájékoztatás 

 

Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd felkéri dr. Balogh László 

jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a gyermekek szállításával kapcsolatos 

jelenlegi helyzetről. 

 

dr. Balogh László jegyző tájékoztatójában elmondja, hogy Zétényi Irén, a Területi 

Gondozási Központ intézményvezetője, több alkalommal kereste meg írásban az 

önkormányzatot azzal a problémával, hogy 2019. szeptember 1-jétől nincs alkalmas személy 

– buszsofőr – a gyermekek szállítására. Intézményvezető több buszsofőrt is megkeresett, de 

eddig senki sem vállalta a feladatot. Korábban a busz műszaki állapota sem volt megfelelő, de 

a hibákat kijavították. Ennek az összege 617.087 ft volt. Jelenleg a busz alkalmas a feladatra. 

Polgármester Úr négy javaslatot fogalmazott meg a probléma megoldására az egyeztetések 

során. Az első, hogy az önkormányzat plusz forrást biztosít költségvetés módosítással, s így 

egy új sofőr magasabb összegű bérét lehet biztosítani. A második, hogy a tankerülettel kell 

egyeztetni arról, hogy tud-e összeget, státuszt biztosítani a feladatra. A harmadik javaslat 

szerint a társult települések megoldják saját gyermekeik szállítását az intézmény keretein 

kívül. A negyedik pedig, hogy új eddig még meg nem kérdezett sofőröket kérnek fel a 

feladatra. 

 

Vlasich Krisztián polgármester hozzáteszi, hogy van egy ötödik javaslata is, mely szerint 

külső szolgáltatóktól kellene árajánlatot kérni. Ez az ajánlatkérés megtörtént. Ennek 

ismertetésére átadja a szót Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezetőnek. 

 

Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy három helyről kért ajánlatot, eddig 

kettőről jeleztek vissza. Náluk nincs kapacitás ilyen feladatra, a harmadik szolgáltató még 

nem jelzett vissza. 

 

Vlasich Krisztián polgármester kéri, hogy a tankerület és a három társult település felé is 

történjen meg a hivatalos kiértesítés a jelenlegi helyzetről.  
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Polgármester kérdezi, hogy eddig mennyi volt a sofőr bére, illetve volt-e egyeztetés a társult 

települések polgármestereivel? Fogalmaztak-e meg valamilyen javaslatot? 

 

Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezető válaszában elmondja, hogy a busz fenntartása a 

sofőr bérével együtt 2018-ban 4.614.609 Ft volt. A tankerülettől és a normatívából befolyt 

összeg összesen 4.667.447 Ft. Ehhez hozzájön még az óvodások nyári utaztatása – a sofőr 

bére -, melynek összege 204.000 Ft. Így éves szinten 151.000 Ft-tal több a kiadás, de ez a 

társult települések felé elosztásra került. 

 

dr. Balogh László jegyző tájékoztatja polgármestert, hogy beszélt mind a három társult 

település polgármesterével. Tormásliget és Lócs esetében felmerült az egyeztetés 

Iklanberénnyel, Tömörd pedig az alapítványi falubusz segítségével oldhatná meg. Kiemeli, 

hogy a kötelező felvételt biztosító óvoda esetében a települési önkormányzatnak utaztatási 

támogatást kell biztosítani a családoknak, például bérlet vásárlásával, továbbá szükség esetén 

kisérőt biztosít. Az iskola esetében a fenntartónak – jelen esetben a tankerületnek – kell 

biztosítania bejárás segítését. Az intézményfenntartó társulásnak érdeke, hogy a probléma 

megoldódjon. 

 

Vlasich Krisztián polgármester úgy gondolja, hogy a jelenlegi járható út az, hogy a társult 

települések megoldják a gyermekek szállítását. Kéri jegyzőt, hogy bármilyen fejlemény van a 

problémával kapcsolatban, arról mihamarabb tájékoztassa. 

 

dr. Balogh László jegyző jelzi, hogy a héten a társult települések polgármestereinek 

munkahelyi elfoglaltsága miatt nem lehet társulási ülést összehívni, de a jövő héten ezt 

mindenképpen megtartják. 

 

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

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

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

 

3_2. napirend 

Döntés a Magyar Falu Program keretében önkormányzati tulajdonú utak felújítására 

kiírt pályázaton való részvételről 

 

Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd felkéri dr. Balogh László 

jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

dr. Balogh László jegyző ismerteti az előterjesztést, mely a jegyzőkönyv 3. számú 

mellékletét képezi. Elmondja, hogy megnyílt a pályázati felület, s bízik benne, hogy a 

pályázat a holnapi nap folyamán benyújtásra kerülhet. A pályázatban nem volt egyértelmű a 

tervező felkérésére vonatkozó feltétel, így tisztázó kérdést tettek fel a pályázat kiírója felé. A 

választ megkapták, melyben arról tájékoztatják az önkormányzatot, hogy egy tervezői 

nyilatkozat szükséges arról, hogy nem építési engedély köteles a beruházás, illetve szükség 

van egy műszaki leírásra. A beruházás költségvetése bruttó 37 millió ft, így szükség van 

közbeszerzési eljárásra is.  

 

Vlasich Krisztián polgármester jelzi, hogy a maximálisan pályázható összeg 30 millió ft, 

így önrész vállalására is szükség van.  
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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 pályázat benyújtását és az önrész 

vállalását. 

 

A képviselő-testület 4 fővel határozatképes. 

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

 

158/2019. (08.14.) képviselő-testületi határozat 

1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a Magyar 

Falvak Program- „„Önkormányzati tulajdonú utak felújítása”” című alprogramjában, MFP-

ÖTU/2019 kódszámú pályázaton részt kíván venni. 

2. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 

szükséges pályázati dokumentumok aláírására. 

3. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges önerőt 

Csepreg Város Önkormányzat költségvetéséből biztosítja. 

 

Felelős: Vlasich Krisztián polgármester  

  Dr. Balogh László jegyző megbízásából: 

  Vigh Ádám, településfejlesztési referens  

 

Határidő: azonnal, de legkésőbb 2019. szeptember 2. (pályázat benyújtás) 

 

 

3_2. napirend 

Döntés a rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről 

 

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

jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi. Tájékoztatja a testületet, hogy az önkormányzatok 

egy évben kétszer pályázatot nyújthatnak be a működésükben jelentkező likviditási 

problémák kezelése érdekében. A pályázatot most szeptember 30-ig lehet benyújtani, ehhez 

szükséges a képviselő-testület döntése.  

 

Vlasich Krisztián polgármester kéri a képviselő-testület véleményét az elhangzottakkal 

kapcsolatban. 

 

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

 

Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a rendkívüli önkormányzati támogatás 

igénylésének benyújtását. 
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A képviselő-testület 4 fővel határozatképes. 

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

 

 

159/2019. (08. 14.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy 

határozott, hogy a 2018. évi L. tv. 3. melléklet I. 10. pont 

alapján igényt nyújt be a helyi önkormányzatok rendkívüli 

önkormányzati támogatására. 

 

Felelős: Vlasich Krisztián polgármester 

              Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezető 

 

Határidő: 2019. szeptember 30. 
 

 

 

 

 

Egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 

 

 

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

17:35 órakor berekesztette. 

 

 

Kelt, mint az első oldalon 

 

 

 

Vlasich Krisztián   dr. Balogh László 

     polgármester    jegyző 

 

 

 

Szarka Anikó 

jegyzőkönyv hitelesítő 

 


