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JEGYZŐKÖNYV
Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 25-én 9:00
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, Horváth Zoltán, /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
Horváth Béláné intézményvezető Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI
Lakatos Tamásné elnök Csepreg Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Lakatár Gábor tű. alezredes kirendeltségvezető Szombathelyi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság
Pajor László tű. ezredes megyei tűzoltósági főfelügyelő
Háromi Jenő igazgató Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola
Lakosság részéről: Horváth Péter, Dr. Dénes József
Jegyzőkönyvvezető: Dobos Csenge Sára 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:
160/2019. (09.25.) képviselő-testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a
képviselő-testületi
ülés
jegyzőkönyv
hitelesítőjének Hárominé Orbán Erika képviselőt
elfogadta.
Horváth Zoltán képviselő szót kér Vlasich Krisztián Csepreg Város polgármestertől.
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Vlasich Krisztián Csepreg Város polgármestere megadja a szót Horváth Zoltán
képviselőnek.
Horváth Zoltán képviselő arról kér tájékoztatást, hogy 2019-ben történt-e kifizetés a
Csepregi Sportegyesület részére, és ha igen, akkor milyen címszóval és mekkora összegek,
minek a terhére.
Vlasich Krisztián polgármester elmondja, hogy erre a kérdésre nem tud most válaszolni, a
későbbiek folyamán fog válaszolni.
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 6 fővel határozatképes.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozta:
161/2019. (09.25.) 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. Beszámoló a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
munkájáról Előadó: Vlasich Krisztián polgármester

2018.

évi

3. Tájékoztató a Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola 2018/2019-es tanévéről
4. A Csepregi Óvoda és Bölcsőde Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény
2018/2019-es nevelési év munkájáról szóló tájékoztatójának megtárgyalása
5. Csepreg Város Önkormányzatának 2019. 1-8. hónap gazdálkodásáról szóló
pénzügyi beszámoló
6. Csepreg Város Önkormányzat 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendeletének
módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
7. TGK alapdokumentumok felülvizsgálata (SZMSZ, szakmai program, házirend)
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8. Átfogó értékelés a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
– kiegészítés
9. Közbeszerzési eljárás megindítása a Bük-Csepreg közös turisztikai attrakció
fejlesztés projekt keretében a turisztikai információs pont és Vinotéka kialakítása
kapcsán Széchenyi tér 29. alatt
10. 15 éves Gördülő Fejlesztési terv (GFT) elfogadása
11. Rendelet alkotása a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
12. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2020. évi fordulójához
13. Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat
tulajdonában levő lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 3/2017.
(II.24.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata
14. Lakás pályázat kiírás elfogadása (Deák u.8.)
15. Lakás pályázati kiírás elfogadása (Széchenyi tér 25.)
16. Lakás pályázati kiírás elfogadása (Széchenyi tér 26.)
17. Horváth Jánosné Balogh Terézia könyvkiadásának támogatása
18. Tájékoztatás ingatlan árverésről (Malomkert melletti terület – „dodzsem pálya”)
19. Előterjesztés közterület elnevezéséről Csepreg 0422/1 hrsz.
20. Németh Márk és Németh – Wágner Vivien ifjú házasok első lakáshoz jutásának
támogatási kérelme
21. Szolgálati lakások iránti kérelmek
22. 2019. évi Vas Megyei Príma Díj támogatása
23. „Haditorna verseny” támogatása
24. Egyebek
24.1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi munka- és
üléstervének módosítása
24.2. Varga Dániel képviselő interpellációjára adott válasz
24.3. Döntés TOP1.2.1-16 projekt önerővállalásával kapcsolatban
25. Dienes Béla és Dienes Eszter Andrea ifjú házasok első lakáshoz jutásának
támogatási kérelme (zárt)
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Vlasich Krisztián polgármester megköszöni az előző évek munkáját, elmondja, hogy
szeretne az összes képviselőnek emlékplakettet átadni. Hozzáteszi, hogy van olyan képviselő,
aki 3 és van olyan aki, már 5 éve tagja a képviselő-testületnek. Majd ünnepélyesen átadja az
emlékplaketteket, megköszönve a képviselő-testület tagjainak a városért végzett áldozatos
munkájukat.
Hárominé Orbán Erika alpolgármester elmondja, hogy öt éve dolgozik együtt Vlasich
Krisztián polgármesterrel kiváló munkakapcsolatban. Szívből megköszöni Csepreg városért
végzett áldozatos munkáját, majd átadja részére az emlékplakettet.
Napirendi pontok tárgyalása
1. napirendi pont
Polgármesteri beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről és a lejárt határidejű
határozatok teljesítéséről, az átadott hatáskörben hozott döntésekről
Május 30-án 14 órától a Közép-Répcementi Intézményfenntartó Társulás tanácsának ülését
vezettem le a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében, majd 14:40-től a FelsőRépcementi Többcélú Kistérségi Társulás ülésén, 15 órától a Répcementi Önkormányzati
Társulás ülésén vettem részt Bükön. Költségvetés módosítás, 2018. évi zárszámadás ügyében
hoztunk döntéseket.
17:30-tól az UTIRO Térségfejlesztő Egyesület közgyűlésén vettem részt a Csepregi Közös
Önkormányzati Hivatal dísztermében.
Június 2-án 17 órától a Taródi család meghívására a Trianoni békediktátum 99. évfordulója
alkalmával tartott megemlékezésen vettem részt a Kovács utcában. Ezúton is köszönöm a
meghívásukat, s szívből köszönöm, hogy évről-évre elkötelezetten részt vállalnak a
megemlékezés megszervezésében!
Június 3-án 12:30-tól Dr. Sudár Zsuzsanna és Dr. Müller András háziorvosokat fogadtam az
orvosi ügyelet megszervezésével kapcsolatosan.
13 órától a Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI nevelőtestületi ülésén vettem részt, ahol
Maximovics Veronika intézményvezető asszonnyal Horváth Béláné Éva megbízandó
óvodavezetőt mutattuk be az intézmény dolgozóinak.
Június 4-án 8:30-tól a Vasivíz Zrt. Igazgatósági és Felügyelőbizottsági ülésén vettem részt.
14 órától az Esély Otthon pályázat bíráló bizottságának tagjaival tartottunk meghallgatást a
kiírt pályázatok ügyében.
Június 6-án 10 órától Puskás Norbert urat, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei
Szövetségének ügyvezető elnökét fogadtam dr. Balogh László jegyző úrral a Téglagyári tó
fejlesztésével kapcsolatban.
Június 13-án 9 órától a Területi Gondozási Központ intézményvezetői állásának betöltésére
kiírt pályázat meghallgatásán vettem részt. Dr. Balogh László jegyző és Horváth Gábor
képviselő úrral, valamint Csizmaziáné Hubert Mária szakmai delegálttal. Ezúton is szívből
gratulálok Zétényi Irén intézményvezető asszony kinevezéséhez, munkájához sok sikert és jó
egészséget kívánok!
10 órakor rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottunk, ahol egy napirendben, a helyi
közművelődési rendelet megalkotásáról született döntés.
Június 15-én a Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola és AMI tanévzáró ünnepélyén
vettem részt Háromi Jenő igazgató úr meghívására. Eredményes tanévet zárhatott az általános
iskola, hiszen Farkas István 25 éves, Ludván János 30 éves szolgálatáért kapott elismerést, s
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Király Árpád 42 év elvégzett munkája eredményéért pedagógus szolgálati emlékéremben
részesült, őket köszöntöttük.
15 órától Hárominé Orbán Erika alpolgármester asszony, a dalos délután házigazdájának
meghívására a művelődési ház színháztermében megrendezett Vas Megyei Nyugdíjas
Énekkarok Találkozóján vettem részt, s hallgattam végig azt a tizenkét térségi és megyei
csapatot, akik megtisztelték rendezvényünket jelenlétükkel. Énekes torkú szépkorúak érkeztek
Bükről, Vassurányból, Szentgotthárdól, Szombathelyről, Oszkóból, Vasvárról, Répcelakról és
Sárvárról is, de Táplánszentkereszt dalos köre is színpadra lépett. Ezúton is köszönöm, hogy a
Csepregi Nyugdíjas Énekkar otthont adott a megyei vetélkedőnek. Gratulálok minden
résztvevő szervezetnek! Kívánok mindannyiuknak egészségben gazdag, boldog életet és
további sikeres szerepléseket!
16 órától Szabó Edgár és a csepregi szakosztály meghívására a IV. Csepregi Sakkversenyen
eredményhirdetésén vettem részt, melynek az Ottó Kemping adott otthont. A küzdelmes
játékban végül Néveri Tibor diadalmaskodott, s vihette haza az első helyezettnek járó kupát.
Másodikként Farkas István, harmadikként Farkas Attila végzett a megmérettetésen. Ezúton is
gratulálok a szervezőknek a sikeres rendezvényhez, s minden résztvevőnek a derekas
helytálláshoz!
Június 17-én szabadságomat töltöttem.
Június 22-én a XIV. Szebb Holnapért Kistérségi Kispályás Labdarúgó Kupanapon vettem
részt, s köszöntöttem a résztvevő csapatokat. A Holnapért Kupát az idei esztendőben
Tompaládony csapata vihette haza, ezúton is szívből gratulálok minden díjazottnak!
Június 24-28. között szabadságomat töltöttem.
Július 1-3. között szabadságomat töltöttem.
Július 4-én 13:30-kor Dr. Wächter Walter, újonnan megbízatást nyert megyei tiszti főorvos
urat fogadtam a hivatali tárgyalóteremben.
Július 5-én 8:15-kor otthonában látogattam meg az ifjú Bokán Emíliát, aki április 25-én
született 21 óra 40 perckor. A hagyományokhoz híven ajándékkal kedveskedve köszöntöttem
Krisztina és Zsolt leányát, valamint a 6 éves Nórát. A csodaszép Emília 3480 grammal és 50
centivel született szülei nagy örömére! Ezúton is gratulálok a családnak, kívánok
mindannyiuknak nagyon jó egészséget, valamint boldogságban és szeretetben gazdag,
hosszantartó életet!
10 órakor a Magyar Labdarúgó Szövetség Vas Megyei Igazgatóságán nyertes pályázatunk
keretében egy új, félautomata defibrillátor készüléket vettem át Dobány Lajos elnök úrtól.
Július 6-án 15 órakor a Szelestei Veterán Motoros Találkozó mintegy 140 résztvevőjét,
valamint Balaskó István szervező urat fogadtam a promenádon. Ezúton is köszönöm, hogy
megtisztelték Csepreg városát részvételükkel, kívánok nekik további sikereket és jó
egészséget!
Július 9-én 13 órától a III. Csepregi Palacsinta Fesztivál megrendezésével kapcsolatban
egyeztettem Dala Szabolcs biztonsági tanácsadóval, dr. Balogh László jegyző úrral és a
helyszíni megvalósítókkal a Malomkertben.
Július 10-én 17 órától a III. Csepregi Palacsinta Fesztiválon résztvevő csapatok képviselői
számára tartott egyeztetésen vettem részt.
Július 11-én 17 órakor Ágh Péter országgyűlési képviselő úrral, dr. Kohuth Viktor úrral, a
Vasivíz Zrt. vezérigazgatójával és Hárominé Orbán Erika alpolgármester, valamint Szarka
Anikó képviselő asszonyokkal tartottunk közös sajtótájékoztatót újabb nyertes pályázatunk
kapcsán. A Vasivíz Zrt.-vel közös konzorciumban közel 58 millió forint támogatásban
részesültünk, melyhez az Önkormányzat 30%-os önerőt biztosít, s 11 utca (dr. Szemes Zoltán,
a Bognár Ignác, a Deák Ferenc, a Mátyás, a Szabadság, a Petőfi, a Visi, a Jankovics Gyula, a

5

Csepreg Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
22/2019.

Rákóczi és a Kőszegi utca, a Széchenyi tér) szennyvízvezetékeinek rekonstrukciójára biztosít
forrást.
Július 12-én délelőtt Bartók utcai otthonukban köszöntöttem a 65 éves jubileumi házassági
évfordulójukat ünneplő Maróthi Lászlót és kedves feleségét, Teréziát. Ezúton is szívből
gratulálok a jubileumi ünnephez, kívánok jó egészséget és további boldog, szeretetteljes
éveket!
17:30-kor a kínai Guangxi tartomány küldöttjeit, Qiao Jian delegációját köszöntöttük
Hárominé Orbán Erika alpolgármester asszonnyal a Hivatal dísztermében. A delegáció tagjai
helyi gazdasági és turisztikai szereplőkből álltak, akik nyitottak a helyben rendelkezésre álló
lehetőségek előtt. Nyitottak az új helyek, így Csepreg iránt is, örömmel ismerkedtek városunk
természeti adottságaival, a helytörténeti múzeum kincseivel és a helyi bortermesztéssel is.
Ezúton is köszönöm, hogy elfogadták meghívásomat és megtisztelték városunkat!
Július 13-án a III. Csepregi Palacsinta Fesztiválon vettem részt, melyen a csapatok nagyon
színvonalas munkával, igazán kitettek magukért, jó hangulatban telt a rendezvény. Szeretnék
köszönetet mondani minden település, szervezet csapat vezetőjének és minden egyes
tagjának, hiszen nélkületek nem jöhetett volna létre egy ilyen sikeres rendezvény Csepreg
városában!
Július 14-én pakráci horvát-magyar barátainkat, a Josip Fa vezetésével érkező Pakráci
Magyarok Közösségét kalauzoltuk Csepreg városában Hárominé Orbán Erika apolgármester
és Kissné Krály Mária nemzetiségi elnök asszonyokkal. A Jankovics gróf féle
Nagyboldogasszony kápolnát és a Bene-hegyet tekintettük meg, majd Horváth Gábor
bizottsági elnök úr családi pincészetének kiválóságait kóstolhatták meg a horvátországi
magyarok a Csepregi Borbarát Hölgyek Egyesület tagjainak kedvességével és
vendégszeretetével ,,fűszerezve". Ezúton is szívből köszönöm, hogy Csepregen
vendégeskedtek!
Július 16-án 9 órakor Vági Zsolt néhai közfoglalkoztatott munkatársunk végső nyugalomra
helyezésén vettem részt a csepregi temetőben. A temetés költségeit Csepreg Város
Önkormányzata vállalta.
Július 23-án 10 órakor a Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóságán tartott egyeztető
megbeszélésen vettem részt dr. Balogh László jegyző úrral és Szelestey László pályázati
referenssel a folyamatban lévő TOP pályázatokkal kapcsolatosan.
Július 29-én 16:30-kor rendkívüli képviselő-testületi ülésen született döntés a köztemetőt
érintő üzemeltetési beszerzés eljárás eredményéről, a szociális célú tűzifatámogatásról szóló
pályázatról, s Zártkerti Programban való részvételről, valamint határozatot hoztunk a
90/2019.(04.25.) számú képviselő-testületi határozattal kapcsolatban.
Július 31-én 9 órakor Halper Klárát fogadtam hivatali irodámban, aki egy új kezdeményezés
ügyében keresett meg.
Augusztus 5-én 9 órakor Vígh Ádám településfejlesztési referenssel és Szilvágyi Zoltán
kivitelezővel a Malomkertben elkészült új kerítés helyszíni műszaki bejárásán vettem részt.
10:30-kor Kolozsi Pétert, a VIA-PONTIS Kft ügyvezetőjét fogadtam Dr. Balogh László
jegyző úrral a városon áthaladó főút és a Répce feletti híd felújításával kapcsolatos
részletekről egyeztettünk.
Augusztus 6-án 8:45-kor rendkívüli képviselő-testületi ülésen döntöttünk a kitüntető díjak
adományozásáról.
Augusztus 7-én 10 órakor Hárominé Orbán Erika, Szarka Anikó, Horváth Gábor és Oláh
Imre képviselő-társaimmal átadtuk a Cherry traktor mögé függesztett grédert. Az 1 397 000
forint értékben beszerzett új Bohr Shark típusú munkagép nagyban megkönnyíti a mellékutak
karbantartását. Az átadást követően munkára is fogtuk a városgazdálkodási géppark új
eszközét, mellyel több külterületi és belterületi útszakasz javításra került.
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11:30 a Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére önkormányzati támogatásként
beszerezett, melegvizes magasnyomású mosóberendezést adtunk át képviselő-társaimmal a
Deák utcai tűzoltó-létesítmény előtt, megköszönve a csepregi lánglovagok nagyra becsült
munkáját!
12:00-kor Képviselő-társaimmal félautomata defibrillátort adtunk át az Egészségház dolgozói
részére, melyet laikusok is könnyen használhatnak egy esetleges életmentés esetén. Az
újraélesztő eszköz automatikusan érzékeli a beavatkozás szükségességét, s egyértelmű
utasítást ad a segélynyújtónak. Ezt követően a készülék szükség esetén az Egészségházban
lesz elérhető!
Augusztus 13-án 10 órakor Meszlen község polgármesterét, Őri Zoltán urat fogadtam, a
meszleni gyermekek csepregi óvodához való csatlakozásával kapcsolatban.
Augusztus 13-án 12:15-kor a hagyományokhoz híven otthonában, ajándékokkal kedveskedve
köszöntöttem Regina és Péter első gyermekét, Dávid Lucát. A gyönyörű kislány május 24-én
22 óra 15 perckor 3950 grammal és 54 centiméterrel látta meg a napvilágot, a kislány
érkezését a család nagy örömmel és boldogan fogadta. Ezúton is szeretnék gratulálni a
szülőknek, kívánok mindannyiuknak nagyon jó egészséget, valamint hosszú, boldog,
szeretetteljes életet!
Augusztus 14-én 17 órától rendkívüli képviselő-testületi ülésre került sor, ahol a szociális
célú tűzifavásárlásról szóló pályázat hiánypótlásával kapcsolatban és a HVB és az SZSZB
tagjainak megválasztásáról döntöttünk.
Augusztus 18-án Mária mennybevételére emlékezve több százan gyűltünk össze csepregi
Boldogasszony kápolnánál augusztus 18-án vasárnap, ahol együtt hallhattuk Bognár István, a
győri szeminárium lelki-igazgatójának prédikációját! Jó megtapasztalni, hogy sokunknak
fontos a vallásos hagyományaink tisztelete, tradícióink megtartása!
A Répcementi Napok – Csepregi Búcsú programsorozatának keretében Ágh Péter
országgyűlési képviselő úrral, Hárominé Orbán Erika alpolgármester asszonnyal, Szarka
Anikó, Horváth Gábor és Oláh Imre képviselő-társaimmal ünnepélyesen is átadtuk az új
közösségi és rendezvényteret, s köszöntöttük a díjazott csepregi polgárokat. Kitüntető díjban
részesültek:
Kemény László és Kemény Lászlóné, Csepreg Város Szolgálatáért Díj, kulturális tagozat
Eredics Vilmos, Csepreg Város Szolgálatáért Díj, sport tagozat
Lágler József, Csepreg Város Szolgálatáért Díj, védelmi és rendészeti tagozat
dr.Müller András, Csepreg Város Szolgálatáért Díj, egészségügyi tagozat
Polgármesteri elismerések:
dr.Herczeg Krisztina, Lukács Csenge Tifani, Zétényi Irén, Vígh Ádám
Augusztus 21-től 23-ig szabadságomat töltöttem.
Augusztus 29-én 11 órakor Közép-Répcementi Intézményfenntartó Társulás Tanácsának
ülését vezettem le, ahol napirenden volt az óvodavezető kinevezése, a Meszlen Község
Önkormányzatával kötött feladat ellátási megállapodás, valamint tájékoztatást adtunk a
gyermekek szállítmányozásáról.
15 órakor Szele Tamást, Csepreg Város Fúvószenekar Egyesület elnökét fogadtam az új
egyesületi ruhák és a szüreti rendezvény tárgyában.
Augusztus 30-án délután Horváth József és Horváth Gábor borosgazdák kezdeményezésére,
meghívására egy régi hagyományt megelevenítő hegybejáráson vettem részt a közelmúltban.
A hivatalt, szakmai szervezeteket, és helyi szőlőbirtokosokat összefogó rendezvény célja a
csepregi hegy mindennapjainak megismertetése, s a hegy szemléje volt.
Ezúton is köszönöm a baráti meghívást, s a tartalmas, jó programot! Folytassuk együtt tovább
a közös munkát!
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Szeptember 2-án 8 órától Háromi Jenő igazgató úr meghívására a Dr. Csepregi Horváth
János Általános Iskola és AMI tanévnyitó ünnepélyén vettem részt.
Szeptember 4-én 10 órától a Dömötör Csaba miniszterhelyettes és Lezsák Sándor alelnök úr
köszöntő gondolatai után vehettem át a Családbarát Önkormányzat díjat az Országház
Vadásztermében. Kardosné Gyurkó Katalin elnök asszony szerint az önkormányzatok és a
helyi közösségek közti kölcsönös bizalomnak köszönhetően születnek meg a családbarát
intézkedések.
Köszönjük a megtisztelő elismerést, hiszen ahol a családok jól érzik magukat, ott nem csak
jelen, hanem jövő is van! Makra József, Ópusztaszer polgármesterének köszönöm a
barátságát, a két település közötti bimbózó kapcsolat tartalmas lehetőségeket tartogat mindkét
fél számára. Dolgozunk tovább, hajrá Csepreg!
Szeptember 6-én 18 órakor Kőszegen, az Alpannonia plus program keretében megrendezésre
kerülő faültetésen vettem részt, ahol Csepreg Város Önkormányzata nevében egy
szelídgesztenye cserjét ültettem el a projektben résztvevő települések vezetőivel egyetemben
a Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpontnál.
Szeptember 7-én az IV. Családi Napon vettem részt. Egy közösség együtt erősebb, mint
bármi más, éppen ezért jó érzés tenni a közösségért, egymásért - ez az elhivatottság hívta
életre a Családi Napot, melyet idén már negyedik alkalommal rendeztünk meg a
Malomkertben. Gulyással, palacsintával, sörrel és málnaszörppel, élményjátékokkal valamint
színpadi programokkal készültünk mindenkinek. Csepreg ifjú szülötteinek tiszteletére a város
fáját is elültettük a játszótéren, Isten éltesse a csepregi családokat!
Szeptember 11-én 9 órától a Vasivíz Zrt. felügyelőbizottsági ülésén vettem részt.
Szeptember 13-án 8 órától a téli rezsicsökkentésben korábban nem érintett háztartások
tüzelőanyag támogatásának kiszállításában segédkeztem.
Szeptember 14-15-én szentmisével, daruvári ginkgo biloba fa ültetésével vette kezdetét a
hétvégi nemzetiségi nap, amelyhez Szlovákia, Ausztria, Horvátország mellett a
magyarországi horvátok is csatlakoztak. Kissné Krály Mária elnök asszony vezetésével
Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Balogh Jánosné Horváth Terézia
íróasszony új művét is bemutatta a közönség előtt, aki a Jankovics földesurak életét vetette
papírra. Vasárnap Kissné Krály Mária nemzetiségi elnök asszonnyal és Josip Faval, a Pakráci
Magyarok Közösségének vezetőjével hármas együttműködési megállapodásban rögzítettük a
gyümölcsöző baráti kapcsolatot, a jövő lehetőségeinek érdekében! A délelőtt hátralévő
részében Peresznyén a Dumovits-ház gyűjteményét tekintettük meg, s ebéddel búcsúztunk
pakráci barátainktól.
Ezúton is köszönöm a meghívást, gratulálok a kiváló szervezéshez.
Szeptember 17-én 14:30-tól Répcementi Társulási ülésen vettem részt Bükön.
Szeptember 18-án 14:30-kor a hagyományokhoz híven otthonában, ajándékokkal
kedveskedve köszöntöttem Marcella és László gyönyörű gyermekét Szlávits Szávát. A
csodaszép kislány július 18-án 8 óra 41 perckor született, 2730 grammal és 47 centiméterrel.
Ezúton is gratulálok az ifjú szülőknek, s kívánok az egész családnak nagyon jó egészséget,
valamint hosszú, boldog és szeretetteljes életet! Isten hozott ifjú csepregi polgár!
15 órától otthonában látogattam meg a Bartalos családot, s a hagyományokhoz híven
pelenkatortával kedveskedve köszöntöttem az ifjú csepregi polgárt. A csodaszép Nimród
július 16-án 19 óra 5 perckor született édesanyja és édesapja, Babett és Márió, valamint
testvére Noel nagy örömére.
A szerető család negyedik tagja 3370 grammal és 52 centivel látta meg a napvilágot. Ezúton
is kívánok nekik hosszú, boldog, egészségben és szeretetben gazdag életet!
Szeptember 19-én 9:30-tól otthonában köszöntöttem a csodaszép Szeles Hunort, aki 3520
grammal és 52 centivel született július 3-án hajnali 3 óra 30 perckor. A hagyományokhoz
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híven, mint minden újszülöttet a család legfiatalabb tagját és a testvéreket, Laurát és Dávidot
ajándékkal kedveskedve köszöntöttem. Ezúton is szívből gratulálok a szülőknek, Juditnak és
Lajosnak! Kívánok az egész családnak nagyon jó egészséget és hosszú, boldog, szeretetteljes
életet!
10:00-kor a hagyományokhoz híven otthonában, ajándékokkal kedveskedve köszöntöttem
Veronika és Szilárd első gyermekét Maximovics Csongort. A csodaszép kisfiú július 16-án 18
órakor született, 2900 grammal és 49 centiméterrel. Ezúton is gratulálok az ifjú szülőknek, s
kívánok az egész családnak nagyon jó egészséget, valamint hosszú, boldog és szeretetteljes
életet! Nagyon szépen köszönöm a kedves, baráti fogadtatást!
17 órakor képviselőtársaimmal, a képviselőjelöltekkel a Bognár Ignác utca új szakaszának
átadóünnepségén vettem részt. A 235 méter hosszan megújult utcát a jó és tudatos
gazdálkodásnak köszönhetően saját forrásból finanszírozta Csepreg városa.
Szeptember 20-án 18 órától Orbán Balázs, a Miniszterelnökség stratégiai államtitkárával
Kőszegen egyeztettem Hárominé Orbán Erika, Szarka Anikó és Oláh Imre
képviselőtársaimmal városunk és országunk jövőjéről. Városunk további fejlődéséhez
garancia Ágh Péter képviselő úr és az Orbán Viktor miniszterelnök úr által vezetett Magyar
Kormány stratégiai partnersége. Dolgozunk tovább, hajrá Csepreg!
A találkozót követően a 40 éves Csepregi Szüret programjain vettem részt.
Szeptember 21-én 14 órától Lágler József úr felkérésére a kétlovas fogatán vettem részt a
szüreti felvonuláson.
Szeptember 22-én 18 órakor dr. Kondora Bálint megyei alelnök úr meghívására dr. Puskás
Tivadar polgármester úr és dr. Balázsy Péter úr fórumán vettem részt, ahol előadást tartott dr.
Hende Csaba országgyűlési alelnök úr és Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester
úr is.
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 30-án érkezett értesítés arról, hogy az Első Világháborús Centenáriumi
Emlékbizottság támogatandónak ítélte az 1928-ban emelt, Hudetz József kőfaragó által
készített I. világháborús emlékmű felújítására beadott pályázatunkat 1.460.500 Ft értékben.
Ezúton is köszönjük a támogatást!
Szintén május 30-án érkezett a támogatói döntés, hogy az Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes
Államtitkársága a helyi klímastratégiák kidolgozására írt pályázatunkat 7.451.000 Forint
összegben támogatásra érdemesnek ítélte meg. Ezúton is köszönjük a támogatást!
Június 11-én megkezdődött az Árpád utca terra-mix technológiával történő felújítása, ahol
Magyar Kormány támogatásával az utca teljes egésze megújul, új és megerősített alapot,
valamint aszfaltburkolatot kap. Ugyanezen a napon kezdődött meg a Bognár Ignác utca
végének felújítása is, mely az önkormányzat saját költségvetésének terhére kap új alapot és
aszfaltburkolatot. Így a ciklus 10. és 11. utcájában is megkezdtük, s azóta már be is fejeztük a
munkát. Dolgozunk tovább, hajrá Csepreg!
Június 13-án befejeződött az egységes városarculatot képviselő új buszvárok telepítése. A
Rákóczi utca páros oldalán, valamint a másik két helyszínen térköves peront alakítottunk ki, s
mind a négy helyszínt elláttuk új, esztétikus hulladékgyűjtő edénnyel is a szebb utcakép
érdekében. Önkormányzati saját költségvetés terhére négy modern, biztonsági üveges, paddal
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ellátott buszvárót építettünk 3 302 000 Ft értékben, a Rákóczi, az Ady és a Kőszegi utcákban.
A munka következő fázisában a Promenád váróit bővítjük oldalsó szélfogókkal, s
Kincsédpuszta megállója felújított buszvárót kap majd.
Június 24-én kezdődött meg a Malomkerti Sportlétesítmény új vagyonvédelmi kerítésének
kiépítése. Az öntözőrendszer, a villanyvilágítás és kamerarendszer kiépítése után most újabb
fejlesztést valósítottunk meg saját beruházásban, s újabb is követi!
Augusztus 9-én megkezdődött Petőfi és a Kőszegi utca közös járdájának felújítása. Pócza
János, csepregi polgár közmeghallgatáson megfogalmazott kérésének megfelelően, a két utca
sarkán építettünk új járdaburkolatot a régi, elhanyagolt járdafelület helyett. Városépítő
szövetségünk út- és járdafelújítási programjának újabb ütemeként közel száz méteren
alakítottunk ki betonos járdát.
Augusztus 26-án értesültünk arról, hogy a Magyar Kormány támogatásának köszönhetően
újabb támogatást nyert Csepreg városa. A szociális célú tüzelőanyag pályázaton 2,8 millió
forint értékben nyertünk forrást 130 köbméter tűzifa vásárlására.
Szeptember 2-án befejeződött a város második Ovi-sport pályájának telepítése, 4,5 millió
forint önkormányzati önerővel építettünk új műfüves létesítményt a Malomkertben.
Szeptember 3-án érkezett a pozitív döntés arról, hogy Magyarország Kormánya a Visi utca
útburkolatának felújítására benyújtott pályázatunkat 15.000.000 Ft értékben támogatja.
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:
162/2019. (09.25.) 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.
A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
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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:
163/2019. (09.25.) 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
Beszámoló a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi munkájáról
Előadó: Vlasich Krisztián polgármester
Vlasich Krisztián polgármester köszönti a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
részéről megjelenteket, majd ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztést, mely a
jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. Szeretettel köszönti a Szombathelyi Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság részéről megjelenteket. Megköszöni, hogy ilyen részletes és jól
összeszedett szakmai beszámolót készítettek el. A mindennapok során elvégzett szakmai
munkát és a kiváló együttműködést megköszöni, melyet a települési mentőcsoporttal, mind
pedig a hatósági ügyekben való együttműködés során tanúsítottak, majd átadja a szót Lakatár
Gábor tűzoltó alezredes kirendeltség vezetőnek.
Lakatár Gábor tűoltó alezredes kirendeltség vezető elmondja, hogy a beszámoló hosszasan
taglalja a tűzoltóság munkáját. Megköszöni a települési mentőcsoport, a Csepregi Tűzoltóság
és a csepregi önkéntes tűzoltóság munkáját és támogatottságukat. A tűzesetek csökkenő
tendenciát mutatnak már a 2018-as évtől, és ez a tendencia folytatódott az idei évben is.
Hozzáteszi, sok viharkár is keletkezett az idei évben a heves viharok miatt. A szabadtéri
tűzesetek csökkentése miatt tettek hatósági lépéseket, többek közt az égetés szabályozására.
Az ORFK igazgatósága pályázatot, tudatosító programot indított „Ne gyújts, gyűjts
szelektíven!” néven, melyet a csepregi intézményekben is hirdetni próbáltak. Fontos, hogy
már a most felnövő generáció is tudatosabb legyen ilyen téren, ott kell megtanulniuk a tudatos
tevékenységet, hogy hogy lehet tűzmentes tevékenység nélkül élni. Elmondja, hogy volt egy
erdőtűz a környéken, Acsád, illetve a csepregi erdőrészen, mely megmutatta, hogy a talaj
továbbra sem csapadékdús. Érezhetően kevesebbek az elektromos berendezések okozta
tűzesetek, köszönhetően a tűzjelző berendezések darabszámának növekedésének, illetve a
téves jelzések csökkenése is megfigyelhető. Elmondja, hogy a települési mentőcsoport
pályázaton nyert ruházatra, eszközökre, felszerelésekre pénzt. Örül, hogy az önkéntesek
hatékonyan fel tudnak lépni, ha szükség van rájuk. Elmondja, hogy Csepreget szerencsére
elkerüli a veszélyes áruszállítás, ennek ellenére természetesen heti több alkalommal
ellenőrzik. Ebből kifolyólag történt baleset nem volt a tavalyi évben sem. Megköszöni a
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Csepregi Fúvószenekarnak a tavalyi és az idei Büki TFA Hungary nemzetközi
tűzoltóversenyen vállalt szereplésüket. Hozzáteszi, hogy jövőre is Bükön kerül megrendezésre
a TFA Hungary. Megköszöni a polgármesternek, a képviselő-testületnek a tevékenységét.
Elmondja, hogy az idei évben is voltak pályázatok, a csepregi tűzoltók 2 pályázata is sikeres
volt, közel 5 millió forintot nyertek el. Eszközbeszerzésre, illetve ruházatra fogják ezt az
összeget fordítani. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Szombathelyi Tűzoltó Laktanya
50 millió forintos beruházásból fog megújulni. Elektronikus felújítás lesz, hogy megfelelő
riasztási rendszer legyen, továbbá kapufelújítás lesz. Elmondja, hogy a későbbiekben is
szívesen válaszol akár szóban, akár írásban a felmerülő kérdésekre.
Vlasich Krisztián polgármester kérdezi, hogy Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
tárgyalta- e a napirendi pontot?
Szarka Anikó képviselő tudja, hogy a „Ne gyújts, gyűjts szelektíven!” kampány az
iskolában, óvodában volt hirdetve, hogy a felnövő generációt szemléletváltásra ösztönözze.
Véleménye szerint érdemes lenne több helyen hirdetni ezt, hiszen az idősebb generációnak
is változtatnia kellene és a fiatalabbak az ő példájukat látják. Csepregen több háztartásban is
elégetik az összes szemetet, ezért folyamatos füst van a városban. Szórólapon tájékoztatni
lehetne a lakosságot a többi lehetőségről, hiszen van lehetőség Csepregen a szelektív
hulladékgyűjtésre. Elmondja, hogy a bizottság elfogadta a beszámolót.
Vlasich Krisztián polgármester szívből gratulál az elért eredményekhez és a sikeres
pályázatokhoz. Megköszöni a beszámolót és a szóbeli kiegészítést, valamint az elmúlt
időszak kiemelkedő szakmai együttműködését.
Vlasich Krisztián polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az
elhangzottakkal kapcsolatban.
A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 6 igen szavazattal– a következő határozatot hozta:
164/2019. (09.25.) képviselő-testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy a Szombathelyi Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság 2018. évre vonatkozó
beszámolóját tudomásul veszi és egyúttal
megköszöni a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi munkáját.
Felelős: Vlasich Krisztián polgármester
Határidő: azonnal
Vlasich Krisztián polgármester javaslatot tesz a napirend újbóli módosítására mivel az
iskola igazgatója még nem érkezett meg az ülésre. Szavazásra teszi fel a módosított napirend
elfogadását.
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A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 6 igen szavazattal– a következő határozatot hozta:
165/2019. (09.25.) képviselő-testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testületi ülés módosított
napirendjét elfogadta.
1. Polgármesteri beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről és a lejárt határidejű
határozatok teljesítéséről, az átadott hatáskörben hozott döntésekről
2. Beszámoló a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
munkájáról Előadó: Vlasich Krisztián polgármester

2018.

évi

3. A Csepregi Óvoda és Bölcsőde Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény
2018/2019-es nevelési év munkájáról szóló tájékoztatójának megtárgyalása
4. Csepreg Város Önkormányzatának 2019. 1-8. hónap gazdálkodásáról szóló
pénzügyi beszámoló
5. Csepreg Város Önkormányzat 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendeletének
módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
6. TGK alapdokumentumok felülvizsgálata (SZMSZ, szakmai program, házirend)
7. Átfogó értékelés a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
– kiegészítés
8. Közbeszerzési eljárás megindítása a Bük-Csepreg közös turisztikai attrakció
fejlesztés projekt keretében a turisztikai információs pont és Vinotéka kialakítása
kapcsán Széchenyi tér 29. alatt
9. 15 éves Gördülő Fejlesztési terv (GFT) elfogadása
10. Rendelet alkotása a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
11. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2020. évi fordulójához
12. Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat
tulajdonában levő lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 3/2017.
(II.24.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata
13. Lakás pályázat kiírás elfogadása (Deák u.8.)
14. Lakás pályázati kiírás elfogadása (Széchenyi tér 25.)
15. Lakás pályázati kiírás elfogadása (Széchenyi tér 26.)
16. Horváth Jánosné Balogh Terézia könyvkiadásának támogatása
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17. Tájékoztatás ingatlan árverésről (Malomkert melletti terület – „dodzsem pálya”)
18. Előterjesztés közterület elnevezéséről Csepreg 0422/1 hrsz.
19. Németh Márk és Németh – Wágner Vivien ifjú házasok első lakáshoz jutásának
támogatási kérelme
20. Szolgálati lakások iránti kérelmek
21. 2019. évi Vas Megyei Príma Díj támogatása
22. „Haditorna verseny” támogatása
23. Egyebek
23.1 . Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi munka- és
üléstervének módosítása
23.2. Varga Dániel képviselő interpellációjára adott válasz
24. Tájékoztató a Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola 2018/2019-es tanévéről
25. Dienes Béla és Dienes Eszter Andrea ifjú házasok első lakáshoz jutásának
támogatási kérelme (zárt)
26. Döntés TOP1.2.1-16 projekt önerővállalásával kapcsolatban
3. napirendi pont
A Csepregi Óvoda és Bölcsőde Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény 2018/2019-es
nevelési év munkájáról szóló tájékoztatójának megtárgyalása
Vlasich Krisztián polgármester köszönti a megjelent intézményvezetőt majd ismerteti a
napirendi pontot és az előterjesztést, mely a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.
Elmondja, hogy Maximovics Veronika intézményvezető által elkészített beszámoló nagyon
alapos és részletes, átfogó anyag. Érezhető, hogy nagyon magas szintű oktatás folyik az
intézményben, melyet ezúton is megköszön az intézmény vezetőjének és az ott dolgozó
pedagógusoknak.
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. Elmondja,
hogy az étkeztetéssel kapcsolatosan merültek fel észrevételek a bizottsági ülésen, de ez most
nem része a beszámolónak. A bizottság elfogadásra javasolta a beszámolót.
Vlasich Krisztián polgármester kérdezi, hogy a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
tárgyalta- e a napirendi pontot?
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Horváth Gábor képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a beszámolót, mely nagyon
részletes és átfogó. Érezhető, hogy nagyon magas szintű oktatás folyik az intézményben.
Megköszöni az intézményben dolgozók és az intézményvezető munkáját. A bizottság
elfogadásra javasolta a beszámolót.
Horváth Béláné intézményvezető elmondja, hogy ő 2019. szeptember 1-től vezeti az
intézményt. Áttanulmányozta a beszámolót, és véleménye szerint is nagyon részletes, átfogó
és tartalmas a beszámoló. Elmondja, hogy színvonalas pedagógiai munkát végeznek az
intézmény dolgozói. Hozzáteszi, hogy Csepregen nőtt fel, de munkahelye miatt sokáig más
városban élt, de visszatérve érzékelte a rengeteg fejlődést a városban, ezúton megköszöni a
polgármesternek az óvodára fordított fejlesztéseket. Reméli, hogy a későbbiekben is sok
fejlesztés lesz az intézményben.
Vlasich Krisztián polgármester megköszöni a kedves szavakat. Elmondja, hogy a
későbbiekre is vannak fejlesztési tervek, melyek lassan a megvalósítási szakaszhoz érnek.
Reméli, hogy az intézményben dolgozók munkakörülményei és eszköztáruk is ez által
jelentősen javulni tud. 200 millió forintra pályáztak, amit az óvoda további fejlesztésére
kívánnak fordítani, illetve új bölcsőde építésére 300 millió forintot fordítanának a pályázati
tervek szerint. Reméli a későbbiekben a tervezett elképzelések maradéktalanul meg tudnak
valósulni, melyhez még számos egyeztetés és munka szükséges.
Hárominé Orbán
polgármestertől.

Erika

képviselő

szót

kér Vlasich

Krisztián Csepreg Város

Vlasich Krisztián Csepreg Város polgármestere megadja a szót Hárominé Orbán Erika
képviselőnek.
Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy nagyon örül, hogy ilyen gyorsan ki
tudták választani a helyettesítő intézményvezető személyét. Horváth Béláné tovább tudja
biztosítani azt a komoly szakmai munkát, amelyet az elődök elkezdtek. Sok sikert, erőt és
kitartást kíván intézményvezető asszonynak.
Vlasich Krisztián polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az
elhangzottakkal kapcsolatban.
A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület 6 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 6 igen szavazattal– a következő határozatot hozta:
166/2019. (09.25.) képviselő-testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat képviselő – testülete
úgy határozott, hogy a Csepregi Óvoda és Bölcsőde
Közös
Igazgatású
Köznevelési
Intézmény
2018/2019. nevelési év munkájáról szóló
tájékoztatóját elfogadja.
Felelős: Vlasich Krisztián polgármester – közlésre
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Intézményvezető- végrehajtásra
Határidő: azonnali – közlésre
Horvát Zoltán képviselő 9:48 órakor elhagyta az üléstermet.
A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.

4. napirendi pont
Csepreg Város Önkormányzatának 2019. 1-8. hónap gazdálkodásáról szóló pénzügyi
beszámoló
Vlasich Krisztián polgármester köszönti a megjelent intézményvezetőt majd ismerteti a
napirendi pontot és az előterjesztést, mely a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.
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. Elmondja, hogy volt néhány kérdés, de arra pénzügyi
osztályvezető asszony a bizottsági ülésen már választ adott.
Vlasich Krisztián polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az
elhangzottakkal kapcsolatban.
A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal– a következő határozatot hozta:
167/2019. (09.25.) képviselő-testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2019. 1-8 hónapról
szóló pénzügyi tájékoztatót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi és
egyben felhívja valamennyi, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv vezetőjét a
költséghatékony gazdálkodás kiemelt jelentőségére és a jövőbeni nagyfokú érvényesítésére.
Felelős: Vlasich Krisztián polgármester
dr. Balogh László jegyző
Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezető
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
Csepreg Város Önkormányzat 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosítása
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztést, mely a
jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.
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 egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a rendelet elfogadását.
A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal– a következő határozatot hozta:
Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testületének
10/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.

6. napirendi pont
TGK alapdokumentumok felülvizsgálata (SZMSZ, szakmai program, házirend)
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztést, mely a
jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy a kormányhivatal illetékes szervei
ellenőrzést tartottak többször is az intézményben. Mindig, mindent rendben találtak, kisebb
hiányosságokra hívták fel a figyelmet, ezért kisebb változtatásokat, módosításokat javasoltak.
Vlasich Krisztián polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az
elhangzottakkal kapcsolatban.
A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a Területi Gondozási Központ
alapdokumentumai felülvizsgálatának elfogadását.
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A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal– a következő határozatot hozta:
168/2019. (09.25.) képviselő-testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat képviselő – testülete úgy
határozott, hogy Csepreg Város Területi Gondozási
Központjának aktualizált Szervezeti és Működési
Szabályzatát, Szakmai Programját és Házirendjét
jóváhagyja.
Felelős: Vlasich Krisztián polgármester – közlésre
Intézményvezető- végrehajtásra 2019. okt. 4.
Határidő: azonnali – közlésre
7. napirendi pont
Átfogó értékelés a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról –
kiegészítés
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd átadja a szót dr. Balogh
László jegyzőnek, aki ismerteti az előterjesztést, mely a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét
képezi.
dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy a májusi testületi ülésen fogadták el a 2018. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról szóló beszámolót. Ez a dokumentum meg lett
küldve időre az illetékes társszervek, hatóságok részére. Az előterjesztésben foglalt
kiegészítést kérte a társszerv, hogy a gyermekvédelmi jogszabályoknak teljes egészében
megfeleljen a beszámoló.
Vlasich Krisztián polgármester kérdezi, hogy Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
tárgyalta- e a napirendi pontot?
Horváth Gábor 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 egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a 2018. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról – kiegészítés elfogadását.
A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal– a következő határozatot hozta:
169/2019. (09.25.) képviselő-testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 2018. évről
szóló átfogó értékelés kiegészítését, amely a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok
ellátásáról szól. Felkéri dr. Balogh László jegyzőt, hogy az értékelést határidőre küldje meg a
Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztályához
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Felelős: Dr. Balogh László jegyző
Végrehajtásra: Horváth Károlyné referens -VMKHSZGYH küldésre
Határidő: 2019. október 26.

– küldésre

8. napirendi pont
Közbeszerzési eljárás megindítása a Bük-Csepreg közös turisztikai attrakció fejlesztés
projekt keretében a turisztikai információs pont és Vinotéka kialakítása kapcsán
Széchenyi tér 29. alatt
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, és ismerteti az előterjesztést,
mely a jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy Bük várossal közösen
pályázott Csepreg, ebben az együttműködésben lehetősége volt Büknek 100 millió forint
támogatásra és Csepregnek is, de el kell kezdeni a szükséges előkészületeket. A
közbeszerzési eljárás és a felhívás feltételeit jóvá kell hagynia a képviselő-testületnek,
illetve annak megindításáról döntenie kell az előterjesztésben lévő tartalommal, illetve
előkészített anyaggal. Az előterjesztés részét képezi az a tervrajz, amin az átalakítás tervei
vannak. A teljes alsó szint újulna meg, a körzeti megbízotti iroda helyén egy vendéglátó
egység kerülne kialakításra, illetve egy terasz is szerepel a tervrajzon. A régi E.ON iroda
helyén egy konyhai részleg is kialakításra kerülne. Természetesen a vizesblokk is felújításra
kerülne. A beruházás közbeszerzés köteles, mivel a becsült érték meghaladja a nettó 25
millió forintot.
Szarka Anikó képviselő szót kér Vlasich Krisztián Csepreg Város polgármestertől.
Vlasich Krisztián Csepreg Város polgármestere megadja a szót Szarka Anikó
képviselőnek.
Szarka Anikó képviselő javasolja, hogy ne lexán tető kerüljön a teraszra, mert az a nyári
hónapokban túlságosan meleg lenne. Továbbá javasolja bármilyen módszerrel a galambok
távoltartását az épülettől.
Vlasich Krisztián Csepreg Város polgármestere kéri, hogy legyen az épület
galambvédelemmel ellátva, illetve ne lexán tető legyen. Kéri, hogy a következő héten legyen
egy egyeztetés erről a tervezővel.
Horváth Gábor képviselő szót kér Vlasich Krisztián Csepreg Város polgármestertől.
Vlasich Krisztián Csepreg Város polgármestere megadja a szót Horváth Gábor
képviselőnek.
Horváth Gábor képviselő javasolja, hogy egy napvitorlával is meg lehetne oldani a terasz
árnyékolását.
dr. Balogh László jegyző szót kér Vlasich Krisztián Csepreg Város polgármestertől.
Vlasich Krisztián Csepreg Város polgármestere megadja a szót dr. Balogh László
jegyzőnek.
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dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy az épület akadálymentes lesz, a tervező
elmondása alapján a terasz fém szerkezettel és üveg tetővel fog készülni.
Vlasich Krisztián polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az
elhangzottakkal kapcsolatban.
A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a Közbeszerzési eljárás megindításáról
szóló döntés elfogadását.
A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal– a következő határozatot hozta:
170/2019. (09.25.) képviselő-testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Turisztikai információs pont és
közösségi tér kialakítása a Bük-Csepreg közös turisztikai attrakciófejlesztés című és TOP1.2.1-16-VS1-2017-00004 azonosító számú pályázat keretében megindítandó közbeszerzési
eljárás ajánlattételi felhívásának feltételeit jóváhagyja és az eljárás megindításáról dönt az
előterjesztésben foglalt tartalommal, és felhatalmazza polgármesterét, hogy a közbeszerzési
eljárás megindítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Vlasich Krisztián polgármester
dr. Balogh László jegyző
Határidő: azonnal
Horváth Péter csepregi lakos szót kér Vlasich Krisztián Csepreg Város polgármestertől.
Vlasich Krisztián Csepreg Város polgármestere megadja a szót Horváth Péter csepregi
lakosnak.
Horváth Péter csepregi lakos elmondja, hogy a tegnapi napon rágalmazás érte a csepregi
romákat, mivel Horváth Zoltán polgármester-jelölt állítólag pénzt adott nekik a
szavazatukért cserébe. Ezt a kérdést Horváth Zoltán képviselőnek szerette volna feltenni, de
képviselő úr korábban távozott az ülésről.
Vlasich Krisztián polgármester elmondja, hogy nem csak a nemzetiségi önkormányzatban
szerepet vállaló roma képviselőknél és roma lakosságnál, de a csepregieknél és a
képviselőknél is negatív posztként jelent meg. Véleménye szerint tudatos lejáratást képező
dologról van szó, az ő személyét is támadja a képviselő. A tegnapi nap folyamán az
önkormányzat közlemény adott ki. Hozzáteszi, valós városépítő program és alkalmas
képviselői csapat híján kétségbe van esve, és folyamatosan bizonygatni próbálja
alkalmasságát a csepregi lakosok előtt. Véleménye szerint tudása nem elegendő egy
polgármesteri cím betöltésére. Elmondja, hogy ők a békében és a város fejlesztésében
hisznek. Végezetül felolvassa Csepreg Város Facebook oldalán megjelentetett közleményt.
„Értetlenül állunk politikai ellenfeleink vádaskodása előtt.
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Velük ellentétben a mi városépítő szövetségünk nem a politikai ellenfelek lejáratásával,
hanem Csepreg jövőjével foglalkozik. Sem időnk, sem energiánk belemenni felesleges,
céltalan háborúkba.
A város lakói békét, nyugalmat és fejlődést szeretnének, mi ezt az irányvonalat képviseljük.
Hiszünk a tisztességes kampányban, ezért sem támadunk senkit, noha folyamatosan
alaptalan vádak érnek minket. Elgondolkodtató, hogy ami most megjelent, nem tudatos
újabb lejáratása-e a jelenlegi városvezetésnek.
Ezért mindenkit, így vetélytársainkat is arra kérjük, hogy ne állítsanak valótlanságokat és
őrizzék meg a józanságukat és a tisztességüket a következő hetekben.
A személyeskedő, igaztalan eszközöket elítéljük, attól teljes mértékben elhatárolódunk,
látható azonban, hogy kik éltek folyamatosan a városvezetés ellen ezzel az eszközzel az
interneten és szórólapokon. Mi ezekre a vádakra egyszer sem reagáltunk, nem támadtuk sem
ellenfeleinket, sem a helyi vállalkozókat, sem a közéletben résztvevő személyeket, sem a
roma lakosságot. Jól lehet, tudjuk, hogy kik segítik politikai ellenfeleink céljait, mégsem
foglalkoztunk velük, hanem az előttünk álló feladatokkal, Csepreg fejlesztésével
foglalkozunk ezekben a napokban is.
A közös munka Csepreg fejlődését szolgálja, mi ebben hiszünk, ezért elutasítunk minden
széthúzást erősítő provokációt.
Dolgozunk tovább, hajrá Csepreg!”
9. napirendi pont
15 éves Gördülő Fejlesztési terv (GFT) elfogadása
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, és ismerteti az előterjesztést,
mely a jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy minden olyan fejlesztést
tartalmaz, amelyet a következő időszakban a Vasivíz Zrt. szakmailag el kíván végezni. A
pályázat alapja ez a 15 éves Gördülő Fejlesztési tervben foglalt fejlesztési elképzelések. Az
ivóvíz használati díj terhére és pályázati forrás terhére megvalósítani ezeket a fejlesztéseket.
2020-ban indul el a pályázati forrásból megvalósuló szennyvíz rekonstrukció, mely sajnos
időben várhatóan nem összeegyeztethető az ivóvízhálózat rekonstrukciójával. Az út
kivitelezést elvégezték volna a 2019. évben az érintett szakaszokon, ez azonban éppen a
megnyert pályázat miatt nem valósulhatott meg.
dr. Balogh László jegyző szót kér Vlasich Krisztián Csepreg Város polgármestertől.
Vlasich Krisztián Csepreg Város polgármestere megadja a szót dr. Balogh László
jegyzőnek.
dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy Kőszegi, Petőfi, Rákóczi és a Visi utcák
ivóvízvezeték rekonstrukcióját célzó pályázat a költségek figyelembevételével ketté osztható
az anyagi lehetőségek függvényében.
A minimális műszaki tartalom 15 millió forint, mely a bekötések cseréjének a költsége, az
50 millió forintból a teljes gerincvezeték újulna meg a bekötésekkel együtt. Ezen elvek
mentén lehetőség van a következő 2020-as évben is a pályázat benyújtására.
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Vlasich Krisztián polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az
elhangzottakkal kapcsolatban.
A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a fejlesztési tervről szóló döntés
elfogadását.
A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal– a következő határozatot hozta:
171/2019. (09.25.) képviselő-testületi határozat
1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő- testülete a határozat
melléklete szerinti tartalommal a 15 éves Gördülő Fejlesztési
Tervet, összeállítottak szerint elfogadja.
2. A Képviselő- testület jelen határozat mellékletét képező
meghatalmazást elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására.
Felelős:Vlasich Krisztián – polgármester
dr. Balogh László jegyző megbízásából:
Vigh Ádám településfejlesztési referens
Határidő: azonnal

10. napirendi pont
Rendelet alkotása a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, és ismerteti az előterjesztést,
mely a jegyzőkönyv 11. számú mellékletét képezi.
Vlasich Krisztián polgármester kérdezi, hogy a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
tárgyalta- e a napirendi pontot?
Horváth Gábor képviselő elmondja, a bizottság örül annak, hogy a bizottság jól
gazdálkodott és tudták finanszírozni a fa ide szállítását, a feldolgozás és a kiszállítás
költségeit. A bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolta a rendeletet.
Vlasich Krisztián polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az
elhangzottakkal kapcsolatban.
A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a rendelet elfogadását.
A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
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A képviselő-testület – 5 igen szavazattal– a következő határozatot hozta:
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2019. (IX.25.) Önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 12. számú mellékletét képezi.

11. napirendi pont
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020.
évi fordulójához
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, és ismerteti az előterjesztést,
mely a jegyzőkönyv 13. számú mellékletét képezi. Mivel korábban még kulturális bizottsági
elnökként évről-évre javasolta az összeg emelését, így minden évben döntés született arról,
hogy évente 50 ezer forinttal növekedjen az összeg, a javaslatnak köszönhetően lassan eléri
ez az összeg az 1 millió forintot. Így minél több helyi felsőoktatásban tanuló fiatal juthat
megfelelő mértékű anyagi segítséghez.
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 egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a pályázaton való részvételről szóló
döntés elfogadását.
A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal– a következő határozatot hozta:
172/2019. (09.25.) képviselő-testületi határozat
1.
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására létrehozott, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához.
2.
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ösztöndíjrendszer anyagi
fedezetére az önkormányzat 2020. évi költségvetésében – a korábbi bizottsági javaslatot
figyelembe véve és az elmúlt évek tendenciáját követve, a 2019. évben biztosított
önkormányzati forrást 50 ezer Ft – tal megemelve – 900 ezer forint önkormányzati támogatást
biztosít.
3.
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felsőoktatási hallgatók számára,
valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica
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Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójának Általános
Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása,
elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során
betartja az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.
4.
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. október 4-ig megjelenteti az
„A” és „B” típusú pályázati felhívását.
Felelős: Vlasich Krisztián polgármester – a Csatlakozási nyilatkozat aláírására
Dr. Balogh László jegyző a pályázati eljárás lebonyolítására
Határidő: 2019. október 2.
12. napirendi pont
Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában
levő lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati
rendeletének felülvizsgálata
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd átadja a szót dr. Balogh
László jegyzőnek, aki ismerteti az előterjesztést, mely a jegyzőkönyv 14. számú mellékletét
képezi. Elmondja, hogy többek között a Széchenyi tér 25. szám alatt lévő egyik lakás
besorolását kell szolgálati lakássá módosítani a rendeletben.
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 egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a rendelet elfogadását.
A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal– a következő határozatot hozta:
Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019. (XI.25.)
önkormányzati rendelete
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában
levő lakások és helyiségek bérletéről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 15. számú mellékletét képezi.
A rendelet az elfogadást követően haladéktalanul kihirdetésre került.
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13. napirendi pont
Lakás pályázat kiírás elfogadása (Deák u.8.)
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, és ismerteti az előterjesztést,
mely a jegyzőkönyv 16. számú mellékletét képezi.
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 egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a lakás pályázat kiírásáról szóló döntés
elfogadását.
A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal– a következő határozatot hozta
173/2019. (09.25.) képviselő-testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy a 9735 Csepreg, Deák u. 8.
szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő 53 m2
alapterületű, komfortos, piaci alapon kiutalható
bérlakásra a pályázati kiírást elfogadja.
Felelős: Vlasich Krisztián polgármester
Dr. Balogh László jegyző
Határidő: azonnal

14. napirendi pont
Lakás pályázati kiírás elfogadása (Széchenyi tér 25.)
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, és ismerteti az előterjesztést,
mely a jegyzőkönyv 17. számú mellékletét képezi.
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.
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Vlasich Krisztián polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az
elhangzottakkal kapcsolatban.
A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a lakás pályázat kiírásáról szóló döntés
elfogadását.
A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal– a következő határozatot hozta:
174/2019. (09.25.) képviselő-testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy a 9735 Csepreg, Széchenyi
tér 25. szám alatti önkormányzati tulajdonban
lévő 35 m2 alapterületű, komfortos, piaci alapon
kiutalható bérlakásra a pályázati kiírást elfogadja.
Felelős: Vlasich Krisztián polgármester
Dr. Balogh László jegyző
Határidő: azonnal
15. napirendi pont
Lakás pályázati kiírás elfogadása (Széchenyi tér 26.)
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, és ismerteti az előterjesztést,
mely a jegyzőkönyv 18. számú mellékletét képezi.
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 egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a lakás pályázat kiírásáról szóló döntés
elfogadását.
A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal– a következő határozatot hozta:
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175/2019. (09.25.) képviselő-testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy a 9735 Csepreg, Széchenyi
tér 26. szám alatti önkormányzati tulajdonban
lévő 33 m2 alapterületű, komfort nélküli, szociális
alapon kiutalható bérlakásra a pályázati kiírást
elfogadja.
Felelős: Vlasich Krisztián polgármester
Dr. Balogh László jegyző
Határidő: azonnal
16. napirendi pont
Horváth Jánosné Balogh Terézia könyvkiadásának támogatása
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, és ismerteti az előterjesztést,
mely a jegyzőkönyv 19. számú mellékletét képezi.
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 egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a könyvkiadásról szóló döntés
elfogadását.
A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal– a következő határozatot hozta:
176/2019. (09.25.) képviselő-testületi határozat
1. Csepreg Város Önkormányzat képviselő – testülete
úgy határozott, hogy Balogh Jánosné dr. Horváth
Terézia magyar nyelvű, „Daruvári Jankovichok és a
hajdani csepregi uradalom” című könyvének
kiadásához 1, 5 millió Ft összeget biztosít a grafikai
szerkesztés-tördelés és a nyomdai kiadás költségeinek
fedezése érdekében.
2. Csepreg Város Önkormányzat képviselő – testülete
könyvet
önkormányzati
kiadásban
kívánja
megjelentetni.
3. Csepreg Város Önkormányzat képviselő – testülete a
kiadás költségeit a könyv kézirata várható nyomdába
kerülésére, a 2020 évi költségvetés terhére biztosítja.
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Felelős: Vlasich Krisztián polgármester – közlésre
dr. Balogh László jegyző- végrehajtásra
Határidő: azonnali – közlésre az író részére
17. napirendi pont
Tájékoztatás ingatlan árverésről (Malomkert melletti terület – „dodzsem pálya”)
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, és ismerteti az előterjesztést,
mely a jegyzőkönyv 20. számú mellékletét képezi. A jelenlegi tulajdonos adósságspirálba
került, azért került az ingatlan végrehajtás alá. A terület a város szempontjából kiemelt
jelentőségű, mivel számos önkormányzati rendezvény helyszíne. Dönteni kell arról, hogy az
önkormányzat részt vesz-e az árverésen és arról is, hogy mennyi legyen a maximum vételi
ajánlat.
dr. Herczeg Krisztina aljegyző szót kér Vlasich Krisztián Csepreg Város polgármestertől.
Vlasich Krisztián Csepreg Város polgármestere megadja a szót dr. Herczeg Krisztina
aljegyzőnek.
dr. Herczeg Krisztina aljegyző elmondja, hogy az egyik licit lejárati ideje 17 óra, tehát
valakinek figyelemmel kell követnie a liciteket. Ugyanaznap járnak le a licitek, de eltérő
időpontban.
dr. Balogh László jegyző szót kér Vlasich Krisztián Csepreg Város polgármestertől.
Vlasich Krisztián Csepreg Város polgármestere megadja a szót dr. Balogh László
jegyzőnek.
dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy a kiinduló összeg felével lehet beszállni a licitbe,
ebben az esetben 2,8 millió forinttal.
Vlasich Krisztián Csepreg Város polgármestere elmondja, hogy korábban sportbüfé volt az
ingatlanon, valószínűleg közművesített, de erről pontosítást kér. Véleménye szerint maximum
10 millió forint értékben lehet elmenni a licitnél. Kéri, hogy a licit folyamán folyamatos
egyeztetés legyen a képviselő-testület tagjaival.
Vlasich Krisztián polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az
elhangzottakkal kapcsolatban.
A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a licitálásról szóló döntés elfogadását.
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A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal– a következő határozatot hozta:
177/2019. (09.25.) képviselő-testületi határozat
1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Csepreg belterület, 541/1 hrsz-ú és 541/1/A hrsz-ú
ingatlanok árverési hirdetményét megismerte, vételi
ajánlattétellel kíván élni a következők szerint:
2.800.000 forint összeggel.
2. Csepreg Város képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy az árverésen legfeljebb 10.000.000
forint összegig vételi ajánlatot tegyen.
Felelős: Vlasich Krisztián polgármester
dr. Balogh László jegyző a végrehajtásért
Határidő: 2019. október 15. - 14:00 óra

18. napirendi pont
Előterjesztés közterület elnevezéséről Csepreg 0422/1 hrsz.
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, és ismerteti az előterjesztést,
mely a jegyzőkönyv 21. számú mellékletét képezi.
Vlasich Krisztián polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az
elhangzottakkal kapcsolatban.
A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a közterület elnevezéséről szóló döntés
elfogadását.
A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal– a következő határozatot hozta:
178/2019. (09.25.) képviselő-testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Csepreg 0422/1 helyrajzi számú közútként
nyilvántartott közterületnek az alábbi elnevezést
adja:
Csepreg 0422/1 hrsz – Alsó- Hanga út
Felelős: Vlasich Krisztián polgármester
Dr. Balogh László jegyző megbízásából:
Vigh Ádám településfejlesztési referens
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Határidő: Csepreg 04221/ hrsz.-ú ingatlan
címnyilvántartásban történő átvezetése: 2019.
október 13-át követően azonnal

19. napirendi pont
Németh Márk és Németh – Wágner Vivien ifjú házasok első lakáshoz jutásának
támogatási kérelme
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, és ismerteti az előterjesztést,
mely a jegyzőkönyv 22. számú mellékletét képezi.
Vlasich Krisztián polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az
elhangzottakkal kapcsolatban.
A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel az ifjú házasok támogatásáról szóló
döntés elfogadását.
A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal– a következő határozatot hozta:
179/2019. (09.25.) képviselő-testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Németh Márk és Németh-Wágner Vivien Csepreg,
Nádasdy utca 17. szám alatti lakosok kérelmét támogatja.
A kérelmezők részére az ifjú házasok első lakáshoz
jutásának támogatását odaítéli 200.000,- Ft összegben.
Felelős: Vlasich Krisztián polgármester
dr. Balogh László jegyző a végrehajtásért
Határidő: azonnal

20. napirendi pont
Szolgálati lakások iránti kérelmek
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, és ismerteti az előterjesztést,
mely a jegyzőkönyv 23. számú mellékletét képezi. Horváth Ernő munkát vállalt Csepreg
Város Önkormányzatánál a városgazdálkodásnál. Jelenleg Répcelakról jár be, gyermeket is
várnak, ezért igényelt szolgálati lakást, melyet saját költségen hoznának rendbe.
Vlasich Krisztián polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az
elhangzottakkal kapcsolatban.
A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
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Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a szolgálati lakásról szóló döntés
elfogadását.
A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal– a következő határozatot hozta
180/2019. (09.25.) képviselő-testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Horváth Ernő Csepreg Város Önkormányzatának
dolgozója szolgálati lakás iránti kérelmét támogatja. A
kérelmező részére a 9735 Csepreg, Széchenyi tér 25.
szám alatti 44 m² alapterületű lakás bérleti jogát odaítéli.
Felkéri a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.
Felelős: Vlasich Krisztián polgármester
dr. Balogh László jegyző a végrehajtásért
Határidő: azonnal
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, és ismerteti az előterjesztést,
mely a jegyzőkönyv 24. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy az igénylő, Pfeiffer
Csabáné a Területi Gondozási Központ dolgozója, ahol 5 éve dolgozik. Gyermekét egyedül
neveli, a magas bérleti díjak miatt szeretne visszajönni Csepregre.
Vlasich Krisztián polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az
elhangzottakkal kapcsolatban.
A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a szolgálati lakásról szóló döntés
elfogadását.
A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal– a következő határozatot hozta:
181/2019. (09.25.) képviselő-testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Pfeiffer Csabáné (szül.: Mészáros Ibolya) a Területi
Gondozási Központ dolgozója szolgálati lakás iránti
kérelmét támogatja. A kérelmező részére a 9735
Csepreg, Kossuth u. 1. szám alatti 37 m² alapterületű
lakás bérleti jogát odaítéli.
Felkéri a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.
Felelős: Vlasich Krisztián polgármester
dr. Balogh László jegyző a végrehajtásért
Határidő: azonnal
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Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, és ismerteti az előterjesztést,
mely a jegyzőkönyv 25. számú mellékletét képezi. A kérelmező Vigh Ádám, hivatali
dolgozó. A jelenlegi kisebb méretű szolgálati lakását szeretné elcserélni a nagyobb 81 nm-es
lakásra.
Vlasich Krisztián polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az
elhangzottakkal kapcsolatban.
A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a szolgálati lakásról szóló döntés
elfogadását.
A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal– a következő határozatot hozta:
182/2019. (09.25.) képviselő-testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Vigh
Ádám a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselőjének szolgálati lakás iránti kérelmét
támogatja. A kérelmező részére a 9735 Csepreg,
Kossuth u. 1. szám alatti 81 m² alapterületű lakás bérleti
jogát odaítéli.
Felkéri a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.
Felelős: Vlasich Krisztián polgármester
dr. Balogh László jegyző a végrehajtásért
Határidő: azonnal
21. napirendi pont
2019. évi Vas Megyei Príma Díj támogatása
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, és ismerteti az előterjesztést,
mely a jegyzőkönyv 26. számú mellékletét képezi.
Vlasich Krisztián polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az
elhangzottakkal kapcsolatban.
A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a támogatásról szóló döntés elfogadását.
A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal– a következő határozatot hozta:
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183/2019. (09.25.) képviselő-testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat képviselő – testülete úgy
határozott, hogy a 2019. évi Vas Megyei Prima Díj
rendezvény lebonyolítását 30.000 Ft összeggel
támogatja.
Felelős: Vlasich Krisztián polgármester – közlésre
dr. Balogh László jegyző- végrehajtásra
Határidő: azonnali – közlésre
22. napirendi pont
„Haditorna verseny” támogatása
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, és ismerteti az előterjesztést,
mely a jegyzőkönyv 27. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy egyeztetett a vépiekkel,
és azt az információt kapta, hogy a vépi önkormányzat sem támogatja a versenyt. Így nem
javasolja a támogatást.
Vlasich Krisztián polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az
elhangzottakkal kapcsolatban.
A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a támogatásról szóló döntés elfogadását.
A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal– a következő határozatot hozta:
184/2019. (09.25.) képviselő-testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat képviselő – testülete úgy
határozott, hogy a 2019. évi Haditorna Verseny Vas
megyei fordulójának lebonyolítását nem támogatja.
Felelős: Vlasich Krisztián polgármester – közlésre
dr. Balogh László jegyző- végrehajtásra
Határidő: azonnali – közlésre

23.1. napirendi pont
Csepreg Város Önkormányzat
üléstervének módosítása

Képviselő-testületének

2019.

évi

munka-

és

Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot. Javasolja, hogy a
választásokat követően történjen meg a közmeghallgatás.
Vlasich Krisztián polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az
elhangzottakkal kapcsolatban.
A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
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Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a módosításról szóló döntés elfogadását.
A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal– a következő határozatot hozta:
185/2019. (09.25.) képviselő-testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete a
216/2018. (XII.13.) számú határozattal elfogadott
munka-és üléstervének módosítását a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
23.2. napirendi pont
Varga Dániel képviselő interpellációjára adott válasz
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, és majd az előterjesztést,
mely a jegyzőkönyv 28. számú mellékletét képezi.
Vlasich Krisztián polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az
elhangzottakkal kapcsolatban.
A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel az interpellációra adott válaszról szóló
döntés elfogadását.
A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal– a következő határozatot hozta:
186/2019. (09.25.) képviselő-testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja Varga Dániel képviselő 2019. augusztus
6-i képviselő-testületi ülésen a polgármesterhez
intézett interpellációjára adott polgármesteri
választ.
Felelős: Vlasich Krisztián, polgármester
Határidő: azonnal

24. napirend
Tájékoztató a Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola 2018/2019-es tanévéről
Vlasich Krisztián polgármester köszönti Háromi Jenő intézményvetőt. Megköszöni az
intézményvezető úr munkáját és segítségét, mellyel segítette a képviselő-testület munkáját.
Ismerteti a napirendi pontot, majd az előterjesztést, mely a jegyzőkönyv 29. számú
mellékletét képezi.
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Vlasich Krisztián polgármester kérdezi, hogy a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
tárgyalta- e a napirendi pontot?
Horváth Gábor képviselő elmondja, hogy nagyon részletes beszámolót olvashattak a
bizottság tagjai. Fontosnak tartja a jó kapcsolat tartását a jelenlegi és a későbbi időszakban
is, annak ellenére, hogy az önkormányzat nem fenntartója az intézmények. Megköszöni az
igazgató úr és a tantestület munkáját.
Háromi Jenő intézményvezető szót kér Vlasich Krisztián Csepreg Város polgármestertől.
Vlasich Krisztián Csepreg Város polgármestere megadja a szót Háromi Jenő
intézményvezetőnek.
Háromi Jenő intézményvezető elmondja, hogy 2017. óta vezeti az intézményt, azóta jó
kapcsolatot ápol az intézmény az önkormányzattal, és reméli, hogy később is megmarad ez a
jó kapcsolat. Elmondja, hogy a Sárvári Tankerülethez tartozik az intézmény, onnan kapja a
támogatásokat, és amelyik intézmény jó kapcsolatot ápol az önkormányzattal több
támogatást kap. Hozzáteszi, hogy személyi állományban történt változás, minden posztra
sikerült szakembert találni, ebből kifolyólag 100%-os a szakos ellátottság. Fontosnak tartja a
személyi feltételek mellett a tárgyi feltételeket, az utóbbi időben is javuló tendencia
figyelhető meg. A fűtés korszerűsítése, is megtörtént, ez a költségeket a későbbiekben
kevésbé terheli. Elmondja, hogy az alapfokú oktatás mellett művészeti oktatás is folyik az
intézményben, melynek egy része büki tagiskolában működik. Megköszöni a képviselőtestület és a polgármester eddigi munkáját.
Vlasich Krisztián polgármester elmondja, hogy Rozmán László igazgatóval folytatott
egyeztetés során kérte igazgató úr, hogy Bertalan Tímeával kellene egyeztetni a hirtelen jött
esőzések és beázások miatt. Hozzáteszi még, hogy megérkezett a kért árajánlat a veszélyes
kémény lebontására vonatkozóan, mely továbbítva lett Háromi Jenő igazgatónak. A
polgármester kérte, hogy igazgató úr mindkét ügyben tegye meg a szükséges intézkedéseket.
A beszámolót megköszöni, s egyben megköszöni az igazgató úr és a tantestület kiemelkedő
szakmai munkáját.
Vlasich Krisztián polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az
elhangzottakkal kapcsolatban.
A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a beszámolóról szóló döntés
elfogadását.
A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal– a következő határozatot hozta:
187/2019. (09.25.) képviselő-testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr.
Csepregi Horváth János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola jelen határozat mellékletét képező, a
2018/2019. nevelési évéről szóló tájékoztatóját tudomásul
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veszi, és egyúttal megköszöni a Dr. Csepregi Horváth János
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkatársainak
a 2018/2019-es tanévben végzett munkáját.
Felelős: Vlasich Krisztián polgármester – közlésre
Határidő: azonnali – közlésre
25. napirend
Dienes Béla és Dienes Eszter Andrea ifjú házasok első lakáshoz jutásának támogatási
kérelme (zárt)
A napirend tárgyalása a zárt ülés jegyzőkönyvében folytatódik tovább.
Vlasich Krisztián polgármester kihirdeti a zárt ülésen hozott nyilvános határozatot.
A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal– a következő határozatot hozta:
188/2019. (09.25.) képviselő-testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Dienes Béla és Dienes Eszter Andrea Csepreg, Attila utca
45. szám alatti lakosok kérelmét támogatja. A
kérelmezők részére az ifjú házasok első lakáshoz
jutásának támogatását odaítéli 200.000,- Ft összegben.
Felelős: Vlasich Krisztián polgármester
dr. Balogh László jegyző a végrehajtásért
Határidő: azonnal
26. napirend
Döntés TOP 1.2.1-16 projekt önerő vállalásával kapcsolatban
Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot, és ismerteti az előterjesztést,
mely a jegyzőkönyv 31. számú mellékletét képezi.
Vlasich Krisztián polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az
elhangzottakkal kapcsolatban.
A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el.
Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
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A képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A képviselő-testület – 5 igen szavazattal– a következő határozatot hozta
189/2019. (09.25.) képviselő-testületi határozat
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
TOP-1.2.1-16 Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés című projekt Támogatási
Szerződés módosítása kapcsán nyilatkozik, hogy az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. 75. § (4) bekezdés
a) pontja szerint, hogy a szükséges saját forrást, Csepreg
Város Önkormányzat költségvetéséből biztosítja.
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
10:07 órakor berekesztette.

Kelt, mint az első oldalon

Vlasich Krisztián
polgármester

dr. Balogh László
jegyző

Hárominé Orbán Erika
jegyzőkönyv hitelesítő
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