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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 28-án, 16:00 

órakor megtartott nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal Díszterme 

 

Jelen vannak: Horváth Zoltán polgármester, Hárominé Orbán Erika, Oláh Imre, Horváth 

Gábor, Kótai József, dr. Dénes József Attila, Domnanics Alajos képviselők /7 fő/ 

 

Tanácskozási joggal az ülésen végig: dr. Balogh László jegyző, Bakos Erzsébet pénzügyi 

osztályvezető 

 

Meghívott vendégek:  

Zétényi Irén intézményvezető Területi Gondozási Központ 

Györke Brigitta intézményvezető Egészségház 

Horváth Béláné intézményvezető Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI 

 

Lakosság részéről: 5 fő. 

 

Jegyzőkönyvvezető: Dobos Csenge Sára titkársági ügyintéző 

 

Horváth Zoltán polgármester tisztelettel köszönti a képviselő-testület tagjait és a megjelent 

csepregi polgárokat. 

 

Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 7 fő jelen van, vagyis a képviselő-testület 

7 fővel határozatképes, majd a nyílt képviselő-testületi ülést megnyitja. 

 

Horváth Zoltán polgármester javaslatot tesz Horváth Gábor képviselő személyében a 

jegyzőkönyv hitelesítőjére. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.  

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

 

      216/2019. (11.28.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőjének Horváth Gábor képviselőt 

elfogadta. 
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Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy sürgősségi indítványok érkeztek be, amikről 

szavazni kell. Elsőként az Első Vasi Éléstár Nonprofit Kft. ügyéről, továbbá a Vasivíz Zrt. 

igazgatóságába delegált személyről kell dönteni.  

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

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

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a sürgősségi indítvány elfogadását.  

 

Csepreg Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta az Első Vasi Éléstár Nonprofit 

Kft. ügyének napirendre vételét.  

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

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

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a sürgősségi indítvány elfogadását. 

 

Csepreg Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta az Vasivíz Zrt. igazgatóságába 

delegált személyről való döntés napirendre vételét.  

 

dr. Dénes József Attila képviselő szót kér Horváth Zoltán polgármestertől.  

 

Horváth Zoltán polgármester megadja a szót dr. Dénes József Attila képviselőnek.  

 

dr. Dénes József Attila képviselő napirendi módosító indítványt nyújt be, melynek szövegét 

a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező dokumentum szerinti tartalommal ismertet.  

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

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

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a napirendi módosító indítvány 

elfogadását.  

 

Csepreg Város Képviselő-testülete 2 igen, 3 nem és 2 tartózkodó szavazattal nem fogadta el a 

módosító indítvány napirendre vételét.  

 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a módosított napirendi pontokat.  

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

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

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a módosított napirend elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.  

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

 

217/2019. (11.28.) 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. Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása 

 

3. Az Önkormányzati vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

10/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

4. A 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása  

 

5. Beszámoló az adóztatás 2019. évi alakulásáról 

 

6. A Felső-Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 

módosítása 

 

7. 2020-es Városi nagyrendezvény terv jóváhagyása – első olvasat 

 

8. Döntés a települési folyékony hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos 

ajánlattételi felhívás kiírásáról 

 

9. Döntés a Csepreg 3348 hrsz. számú közterület elnevezéséről  

 

10. Tájékoztató a Ruzsahegyi út felújítására való kötelezésről  

 

11. Döntés a bélyegkiadásról Csepreg várossá avatásának 25. évfordulója alkalmából  

 

12. Széchenyi tér 26. szám alatti önkormányzati bérlakásra beérkezett pályázati 

kérelmek elbírálása  

 

13. Bizottsági kültagok megválasztása  

 

14. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi 

fordulójára beérkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés)  

 

15. Egyebek 
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• Döntés az Első Vasi Éléstár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagi 

üzletrészével kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról 

• Döntés VASIVÍZ Zrt. Igazgatóságába történő delegálásról 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

 

 

1. napirend 

Polgármesteri beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről és a lejárt határidejű 

határozatok teljesítéséről, az átadott hatáskörben hozott döntésekről 

 

Október 21-én Kocsis Imre Gáborral a Csepregi Sportegyesület elnökével egyeztettem az 

egyesület jövőjéről, hiszen, mint ahogyan az köztudott jelenleg veszélyben van az egyesület 

léte. Azt a tájékoztatást kaptam, hogy kezdetben rendőrségi nyomozás folyt annak okán, hogy 

több millió forinttal nem tud elszámolni az egyesület a TAO pályázatok tekintetében.  

Jelenleg az ügy ott tart, hogy már a NAV vizsgálódik. 

Szintén ezen a napon Magyarné Beér Katalin csepregi polgár keresett meg és az 

önkormányzati lakásánál felmerült problémákban kért segítséget. 

Október 22-én 10 órakor kormányhivatali felügyelet mellett megtörtént a polgármesteri 

feladatkör átadás-átvétele 

Október 23-án az 1956-os Forradalom és Szabadságharc hőseire emlékezve ünnepi 

szónokként működtem közre a városi rendezvényen.  Ezúton is köszönöm Csepreg Város 

Fúvószenekara, a Farkas Sándor Egylet Olvasóköre, és Ziembicki Erzsébet intézményvezető 

közreműködését, hogy segítették a méltó megemlékezés megtartását. 

Október 25-én az Alpannónia Plus projekt helyszínbejárásán vettem részt, ahol Horváth 

György asztalosmesterrel megtekintettük a már elkészült pihenőhelyet és az egyéb 

projektelemeket. 

Október 28-án Orosz Márió csepregi lakost fogadtam, akinek több éves lakossági 

problémáját sikerült dr. Balogh László jegyzővel közösen megoldanunk. 

Október 30-án Rozmán Lászlót a Sárvári Tankerületi Központ Igazgatóját fogadtam és 

jövőbeni közös együttműködési lehetőségekről tárgyaltunk. 

Október 30-án az Ünnepi alakuló testületi ülésen vettem részt, ezúton is még egyszer 

gratulálok a képviselő társaimnak! 

Október 31-én szabadságon voltam. 

November 3-án vasárnap a Csepregi Sportegyesület közgyűlésén voltam, ahol Kocsis Imre 

Gábor elnök bejelentette a lemondását. 
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November 6-án Bene Imrével a Bit –Ép Építőipari Kft. tulajdonosával tárgyaltam, többek 

között arról a likviditási nehézségeinkre való tekintettel fizetési haladékot kérjek a már lejárt 

számlák tekintetében. 

Szintén ezen a napon Breznovits Istvánnal a Promen pályázatíró kft. képviselőjével 

egyeztettem a folyamatban lévő pályázatainkról, majd ezt követően dr. Sudár Zsuzsannát és 

dr. Müller Andrást fogadtam. 

November 9-én Csepreg Város Mazsorett csoportjának 25 éves jubileumi minősítő műsorán 

vettem részt. Ezúton is gratulálok Reseterics Boros Evelin felkészítőnek az arany 

minősítéshez és Csepreg Város Fúvószenekarának a közreműködésben nyújtott kiváló zenei 

élményért. 

November 11-én Kőszegen a Járási Hivatalban tartott Védelmi Bizottsági ülésen vettem 

részt, majd ezt követően Szabó Lajos állampolgár problémájának ügyét sikerült rendeznünk 

dr. Balogh László jegyző közreműködésével. 

November 12-én Lakatos Valentint a Roma Kisebbségi Önkormányzat Elnökét fogadtam és 

tárgyaltunk a közös együttműködési lehetőségekről. 

November 13-án Baranyai Ferencet és Fickl Jürgent fogadtam a Kincsédpusztai 

vízszolgáltatás problémájának ügyében, majd dr. Balogh László jegyző társaságában 

gyárlátogatáson vettünk részt az immár 19 éves Euroboard Kft. ügyvezetőinek meghívásából. 

Ez úton is gratulálok az új fejlesztéseikhez és további sikeres üzleti éveket kívánok nekik! 

Ezt követően Bolfán Csabával az Utiro Leader Egyesület elnökével egyeztettem a jelenlegi és 

későbbi pályázati lehetőségekről, majd Ziembicki Erzsébet intézményvezetővel tárgyaltam a 

jövő évi rendezvénytervvel kapcsolatos elképzeléseimről.  Utána pedig Szele Tamást Csepreg 

Város Fúvós zenekarának elnökét fogadtam és egyeztettünk a szorosabb együttműködés 

jegyében és a jövő évi közös terveinkről. 

November 14-én rendkívüli képviselő testületi ülésen, majd a Felső Répcementi Többcélú 

Kistérségi Társulási ülésén, valamint a Répcementi Önkormányzati Társulási ülésén vettem 

részt. Előbbin elnökké utóbbin alelnökké választottak a társulás tagjai. Ezúton is köszönöm a 

bizalmat. 

November 15-én Benkő János tervezővel egyeztettem a folyamatban lévő pályázatainkkal 

kapcsolatos előkészítéseket, majd Lőrincz Attila és Stubán Tamás rendőrkapitány urakkal 

egyeztettem a további szoros együttműködésünkről. 

November 18-án Nagy Andrást és Szabó Zoltánt a Bauwerken Építőipari Kft. tulajdonosaival 

egyeztettem a folyamatban lévő kivitelezéseinkről. 

November 19-én Krizmanich Gergő közbeszerzési szakértővel tárgyaltam a következő 

időszak közbeszerzéseiről, ezt követően pedig dr. Kohuth Viktort a VASIVÍZ Zrt. 

vezérigazgatóját fogadtam. 
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November 20-án dr. Tiborcz János r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsost Vas Megye 

rendőrfőkapitányát fogadtam, majd dr. Bognár Balázzsal a Vas Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság igazgatójával egyeztettem. 

November 21-én Majthényi Lászlóval a Vas megyei közgyűlés elnökével egyeztettem a 

jövőbeni elképzeléseimről és a közös együttműködésről. 

November 22-én Sárváron az Észak-Vas Megyei települési polgármesterek ünnepi fórumán 

vettem részt Kondora István polgármester úr és Ágh Péter országgyűlési képviselő úr 

meghívására. 

November 23-án a Farkas Sándor Egylet és a borosgazdák meghívására az Erzsébet napi 

újbor bemutatón vettem részt, ezúton is gratulálok a gazdáknak. 

November 25-én az Első Vasi Éléstár Nonprofit Kft taggyűlésén vettem részt, majd A 

Területi Gondozási Központ Szent Katalin napi ünnepségén. 

November 26-án Molnár Miklós tanácsnokot fogadtam, majd a Családügyi Kulturális és 

Ifjúsági bizottsági ülésen vettem részt, melyet követően helyszínbejárásra mentem dr. Balogh 

László jegyzővel, Baranyai Andrással és Gróf Istvánnal a Fabrika Kft. képviselőivel és 

Malomkerti Sportpálya körüli beteg fenyőfák értékesítéséről tárgyaltunk. 

November 27-én Horvátzsidányban voltam Szelestey László pályázatíró kollégámmal az INE 

által szervezett megbeszélésen. 

November 28-án Horváth Róbert vállalkozóval egyeztettem a Városgazdálkodás későbbi 

telephelyével kapcsolatban. 

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

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

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a polgármesteri beszámoló elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

218/2019. (11.28.) képviselő-testületi határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

az elmúlt időszak eseményeiről szóló 

polgármesteri beszámolót elfogadja.  

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő: azonnal 
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Horváth Zoltán 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 2. számú mellékletét képezi.  

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

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

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a lejárt határidejű határozatok 

teljesítéséről, az átadott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

219/2019. (11.28.) 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. napirend 

Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot, és az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi. 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 

tárgyalta- e a napirendi pontot, illetve szeretné-e elnök úr kiegészíteni valamivel? 

 

Horváth Gábor képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a napirendet és a bizottság 

úgy döntött, hogy a képviselő-testület elé módosító indítványt terjeszt, mely a jegyzőkönyv   

4. számú mellékletét képezi.  

 

Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy kisebb formai pontosítások kerültek 

bevezetésre, a korábban hatályos SZMSZ-ben tartalmilag azonban nem változott. Négy 

módosító indítvány érkezett ehhez a napirendi ponthoz, melyekről külön szavazás lesz. Ha 

felül kell mégis vizsgálni az SZMSZ-t, akkor kéri a képviselőket, hogy tárgyalják újra. 



Csepreg Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

26/2019. 

8 

 

Tudomása van továbbá, hogy egyik bizottság sem támogatja a bizottsági kültagok 

kérdéskörét, melynek alapján a bizottságok csak képviselőkkel működnének a jövőben. 

Elfogadja a kültagok tiszteletdíjának összegének átcsoportosítását valamely civil szervezet 

részére, viszont bizottsági kültagságot társadalmi megbízatással is el lehetne látni. Az ezzel 

kapcsolatos rendelet módosítására van lehetőség. A tiszteletdíjuk összege bruttó 14.650 forint, 

úgy gondolja tehát, hogy nem a tiszteletdíj összege motiválta eddig azokat a személyeket, 

akik ezt a pozíciót látták el. Javasolja, hogy mérlegeljék a későbbiekben a kültagság 

kérdéskörét, még ha most nemleges döntés is születik róla. Jónak tartja, ha más szférában 

tevékenykedő állampolgárok is bele tudnak szólni és javaslatot is tehetnek az önkormányzati 

működésbe.  

Elmondja, hogy az előző ciklusban történtek bizonyos meggondolatlan megrendelések, ezt 

korlátozni kell. Úgy gondolja, hogy közösen kell meghozni a döntéseket, hogy racionális 

gazdálkodást tudjon folytatni Csepreg. El tudja fogadni, hogy a kötelezettségvállalási jogát 

szűkebb korlátok közé szorítsák, de ha nem működik, akkor a jövőben ki fog ez derülni. Ha a 

keret kimerül, akkor akár egy köbméter kavics megrendelése esetén is rendkívüli testületi 

ülést kell majd összehívni. Ha nem tud működni a későbbiekben ez a rendszer, kéri, hogy 

tárgyalják újra az SZMSZ ezen pontját.  

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta- e a napirendi pontot, illetve szeretné-e elnök asszony kiegészíteni valamivel? 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta az előterjesztést. A 

módosító indítványuk, amely a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi hasonló mint a 

másik bizottságé. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság módosító indítványa 

tekintetében, abban van eltérés, hogy a bizottsági kültagok tiszteletdíját Csepreg Város 

Vegyeskar vezetőjének szeretné felajánlani. Ami még felmerült a bizottsági ülésen, hogy 

Csepreg Város mennyire tartja Delnice testvérvárossal a kapcsolatot, ezzel kapcsolatban 

viszont nem született döntés végül.  

 

Horváth Zoltán polgármester válaszul mindkét bizottsági elnöknek elmondja, hogy a 

felmerült kérdésekben a későbbiekben akár határozati formában is tudnak dönteni, hogy az 

átcsoportosításra kerülő összegeket a megfelelő civil egyesületeknek tudják eljuttatni.  

A testvérvárosi kérdéssel kapcsolatban pedig, ha szükséges, felveszi a kapcsolatot a megfelelő 

személyekkel, sajnos több ciklusra visszamenőleg nem történtek szoros együttműködésre 

utaló jelek.  

 

Kótai József képviselő szót kér Horváth Zoltán polgármestertől.  

 

Horváth Zoltán polgármester megadja a szót Kótai József képviselőnek.  

 

Kótai József képviselő elmondja, hogy véleménye szerint nem lenne jó megszüntetni a 

bizottsági kültagságot, mivel ezzel elveszítenék a civil kontrollt, illetve támogatói munkát, 

ami minimális pénzösszeggel jár, ez az összeg nem változtatna a város költségvetésén úgy, 

hogy 2-2 embernek a munkája hozzájárulna a bizottsági és a testületi munkához. Akár a civil 

egyesületben lévő személyt is meglehetne bízni bizottsági kültagsággal, így a tiszteletdíj 

visszaforogna valamely civil egyesülethez. A másik lehetőség pedig, hogy tiszteletdíj nélkül 

is meglehetne bízni személyeket a tisztség betöltésére.  

A polgármesteri hatáskör ilyen mértékű korlátozása véleménye szerint nem célravezető. 

Személy szerint bizalmat szavaz a polgármesternek, mivel korábban is működött az, hogy a 
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polgármester testületi ülés nélkül hozott döntéseket. Nem lenne felelőtlen költekezés sem, 

hiszen a kiadásokról köteles a polgármester elszámolni a soron következő képviselő-testületi 

ülésen. A módosító indítványban szereplő 1 millió forint a későbbiekben több 

kellemetlenséget is okozhat majd.  

 

Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy véleménye szerint is elláthatnák tiszteletdíj 

nélkül is a bizottsági kültagságot.  

 

Hárominé Orbán Erika képviselő szót kér Horváth Zoltán polgármestertől.  

 

Horváth Zoltán polgármester megadja a szót Hárominé Orbán Erika képviselőnek.  

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy nem a civil szervezeteknek szánná a 

bizottsági kültagsággal járó tiszteletdíjat, hanem a valamely civil szervezet vezetőjének.  

 

Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy előző ciklusban kaptak az első félévben 

tiszteletdíjat.  

 

Hárominé Orbán Erika képviselő szót kér Horváth Zoltán polgármestertől.  

 

Horváth Zoltán polgármester megadja a szót Hárominé Orbán Erika képviselőnek.  

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy csak egy hónapig kaptak a civil 

szervezetek vezetői tiszteletdíjat.  

 

Kótai József képviselő szót kér Horváth Zoltán polgármestertől.  

 

Horváth Zoltán polgármester megadja a szót Kótai József képviselőnek.  

 

Kótai József képviselő elmondja, hogy kaphatnak tiszteletdíjat a civil szervezet vezetői, de 

ezt nem a bizottsági kültagok tiszteletdíjából kellene fedezni. Véleménye szerint a kültagi 

pozíció ettől függetlennek kellene maradnia.  

 

dr. Dénes József Attila képviselő szót kér Horváth Zoltán polgármestertől.  

 

Horváth Zoltán polgármester megadja a szót dr. Dénes József Attila képviselőnek.  

 

dr. Dénes József Attila képviselő elmondja, véleménye szerint fontos, hogy hogyan lesznek 

működőképesek a bizottságok. Átmeneti megoldásként el tudja fogadni a bizottságok 

javaslatát, hogy egyelőre ne legyenek kültagok, el tudja fogadni, noha ellenzi. Nem azért 

ellenzi, de így a 3 fős bizottságnál, már 2 fővel is megvan a határozatképesség, magyarán 2 

ember dönthet alapvető kérdésekről, ami elvileg nem probléma, csak azért jó lenne, ha minél 

szélesebb társadalmi bázison nyugodna a bizottságok döntése. Tehát, ameddig nincsenek is 

kültagok, azt gondolja, hogy a civil szervezeteket a bizottsági ülésekről értesíteni kellene a 

jövőben, meg egyáltalán a nyilvánosságot is a bizottsági ülésekről, hogy akit érdekel, vagy 

érintve érzi magát egy-egy bizottsági napirend kapcsán, mehessen el és mondhassa el a 

véleményét, akár a borosgazdáktól a mazsorettekig, nem tudja, teljesen mindegy, hogy kik. 

Tehát átmeneti megoldásként tudja elfogadni a két bizottság javaslatát.  
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Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy a módosító indítványok közül elsőként dr. 

Balogh László jegyző indítványa érkezett be, majd átadja a szót dr. Balogh László jegyzőnek.  

 

dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy adminisztratív okok miatt bent maradt a 

népszavazásra vonatkozó utalás is a rendelet-tervezetben. Ennek korrigálására szolgál a 

módosító indítvány, mely a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi. Tekintettel arra, hogy a 

helyi népszavazásra vonatkozó szabályokra önálló önkormányzati rendelet vonatkozik, ennek 

itt nincs létjogosultsága és ezért indítványozza, hogy a testület a módosított indítvány alapján 

fogadja el az SZMSZ-t.  

 

Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy a 4. indítvány dr. Dénes József Attila 

képviselő indítványa volt, majd átadja a szót dr. Dénes József Attila képviselőnek.  

 

dr. Dénes József Attila képviselő elmondja, hogy nem szeretné felolvasni a benyújtott 

módosító indítványát, mely jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi, hiszen mindenki 

megkapta az írásos előterjesztést, csak közérthetően azt próbálja elmondani, a nyilvánosság 

felé is, meg képviselő társak felé is, hogy úgy ítéli meg, hogy jelenleg rendkívül nehézkes a 

képviselői, polgármesteri stb. vagyonnyilatkozatok megtekintési rendje. Egy körülményes, 

hosszas, bürokratikus eljáráshoz van kötve, ami szerinte fölösleges. Azért fölösleges, mert 

ezek végül is nyilvános adatok, és az, hogy egy nyilvános adathoz az ember 3 másodperc alatt 

fér hozzá, vagy 3 hét alatt végül is hozzá fog férni, csak nem mindegy, hogy mennyi idő alatt, 

és ahogyan a parlamenti képviselőknek, akár a miniszterelnöknek, akár az ellenzéki pártok 

elnökeinek, bárki a parlament.hu-n ráklikkel a vagyonnyilatkozatára, megnézheti az otthoni 

számítógépen, itt viszont 3 hétig kell várni. Lehet 3 hetet várni, nem ez a probléma, de miért 

ne legyenek rugalmasak, tehát miért ne az átláthatóság felé menjenek? Tehát a lényege a 

módosító indítványának az, hogy a polgármester, illetve a képviselők vagyonnyilatkozata 

ügyfélfogadási időben a közös hivatal, hivatali helyiségében előzetes bejelentés nélkül bárki 

számára megtekinthető legyen. Azokat a város honlapján is hozzáférhetővé kell tenni.  

 

Oláh Imre képviselő szót kér Horváth Zoltán polgármestertől.  

 

Horváth Zoltán polgármester megadja a szót Oláh Imre képviselőnek.  

 

Oláh Imre képviselő elmondja, hogy a képviselőket semmilyen törvény, semmilyen indok 

nem kötelezi, hogy a vagyonnyilatkozataikat ilyen formán elérhetővé tegyék. Véleménye 

szerint az lenne a legjobb, ha önkéntes alapon lennének közzé téve a vagyonnyilatkozatok. 

Elmondja, hogy ha valaki megszeretné tekintené, megteheti, meg van rá a módja, csak azt 

nem szeretné, hogy a sok ember ízeire szedné a vagyonnyilatkozatokat.  

 

Domnánics Alajos képviselő szót kér Horváth Zoltán polgármestertől.  

 

Horváth Zoltán polgármester megadja a szót Domnánics Alajos képviselőnek.  

 

Domnánics Alajos képviselő elmondja, hogy tiszteletdíjak tekintetében semmi kifogása az 

ellen, hogy a tiszteletdíjak mértékét, nagyságát nyilvánosságra hozzák, mivel előtte ő sem volt 

tisztában azzal, hogy egy önkormányzati képviselő milyen tiszteletdíjat kap, és ezzel sok 

állampolgár nincs tisztában. Az viszont, hogy ő, mint vállalkozó milyen vagyonnal 

rendelkezik, annak semmi köze az önkormányzati munkához. Aki akar, betekintést kaphat a 

törvényes keretek között.  
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Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

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

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel dr. Balogh László jegyző módosító 

indítványának elfogadását.  

 

Csepreg Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a módosító indítványt.  

 

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

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

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel Családügyi, Kulturális és Ifjúsági 

Bizottság elnökének módosító indítványának elfogadását, amely a rendelet tervezet 21.§-át 

érinti, s mely a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi. 

 

Csepreg Város Képviselő-testülete 4 igen és 3 nem szavazattal elfogadta a módosító 

indítványt.  

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

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

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel Családügyi, Kulturális és Ifjúsági 

Bizottság elnökének módosító indítványának elfogadását, amely a rendelet tervezet 31.§. 1. 

bek. b.-át érinti, s mely a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi. 

 

Csepreg Város Képviselő-testülete 5 igen és 2 nem szavazattal elfogadta a módosító 

indítványt.  

 

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

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

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel Családügyi, Kulturális és Ifjúsági 

Bizottság elnökének módosító indítványának elfogadását, amely a rendelet tervezet 31.§. 1. 

bek. e.-át érinti, s mely a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.  

 

Csepreg Város Képviselő-testülete 4 igen és 3 nem szavazattal elfogadta a módosító 

indítványt.  
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Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy nem teszi fel szavazásra a Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottság elnökének módosító indítványát, mert az megegyezik a Családügyi, 

Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnökének módosító indítványával.  

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

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

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel dr. Dénes József Attila képviselő 

módosító indítványának elfogadását, mely a rendelet tervezet 35.§.-át érinti, s mely a 

jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi. 

 

Csepreg Város Képviselő-testülete 1 igen és 4 nem és 2 tartózkodó szavazattal nem fogadta el 

a módosító indítványt.  

 

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

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

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a módosításokkal együtt a rendelet 

elfogadását.  

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 5 igen és 2 nem szavazattal– a következő határozatot hozta: 

 

 

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2019 (XI. 28.) önkormányzati rendelete 

Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi. 

 

 

 

Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy így a 13. napirendi pont így okafogyottá vált, 

ennek levételéről szavazni kell.  

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

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

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a módosított napirend elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.  

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 
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220/2019. (11.28.) 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. Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása 

 

3. Az Önkormányzati vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

10/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

4. A 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása  

 

5. Beszámoló az adóztatás 2019. évi alakulásáról 

 

6. A Felső-Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 

módosítása 

 

7. 2020-es Városi nagyrendezvény terv jóváhagyása – első olvasat 

 

8. Döntés a települési folyékony hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos 

ajánlattételi felhívás kiírásáról 

 

9. Döntés a Csepreg 3348 hrsz. számú közterület elnevezéséről  

 

10. Tájékoztató a Ruzsahegyi út felújítására való kötelezésről  

 

11. Döntés a bélyegkiadásról Csepreg várossá avatásának 25. évfordulója alkalmából  

 

12. Széchenyi tér 26. szám alatti önkormányzati bérlakásra beérkezett pályázati 

kérelmek elbírálása  

 

13. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi 

fordulójára beérkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés)  

 

14. Egyebek 

 

14.1.Döntés az Első Vasi Éléstár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagi 

üzletrészével kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról 

14.2.Döntés VASIVÍZ Zrt. Igazgatóságába történő delegálásról 
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3. napirend 

Az Önkormányzati vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2012. 

(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot, és az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi. 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta- e a napirendi pontot, illetve szeretné-e elnök asszony kiegészíteni valamivel? 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a napirendi pontot, 

és elfogadásra javasolták.  

 

dr. Balogh László jegyző szót kér Horváth Zoltán polgármestertől.  

 

Horváth Zoltán polgármester megadja a szót dr. Balogh László jegyzőnek.  

 

dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy a képviselő-testületi ülés előtt kiosztásra került 4 

táblázat, az egyik vagyonelem rossz helyre lett besorolva, de pontosítva lett. Kéri, hogy ezzel 

a tartalommal fogadják el a rendeletet.  

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

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

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a rendelet elfogadását.  

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2019.(XI.29.) rendelete 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzati vagyonáról és 

a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi. 

 

 

 

4. napirend 

A 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása  

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot, és az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 11. számú mellékletét képezi. 
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Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta- e a napirendi pontot, illetve szeretné-e elnök asszony kiegészíteni valamivel? 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a napirendi pontot, 

és elfogadásra javasolták.  

 

Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy pozitív változás lehet és megkönnyíti a 

hivatal munkáját a későbbiekben a leltározási és selejtezési tevékenység, hiszen ez az utóbbi 

időszakban nem volt rendszerezett, erre most nagyobb tekintetet fordítanak majd.  

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

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

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a belső ellenőrzési terv elfogadását.  

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

221/2019. (11.28.) képviselő-testületi határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a 2020. évre vonatkozó 

mellékelt belső ellenőrzési tervet az 

előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

               dr. Balogh László jegyző 

   Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezető 

Határidő: azonnal 

 

5. napirend 

Beszámoló az adóztatás 2019. évi alakulásáról 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot, és az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 12. számú mellékletét képezi. 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta- e a napirendi pontot, illetve szeretné-e elnök asszony kiegészíteni valamivel? 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a napirendi pontot. 

Pozitívan értékelték az adóosztályon dolgozók munkáját, minden tekintetben a teljesülés jóval 

100% fölött volt, kivéve a talajterhelési díjnál. Megköszönik az adóosztályon dolgozók 

munkáját és elfogadásra javasolták a napirendi pontot.  

 



Csepreg Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

26/2019. 

16 

 

Horváth Zoltán polgármester megköszöni a hivatal és dr. Balogh László jegyző munkáját, 

hiszen a tervezetthez képest több mint 32 millió forint plusz folyt be a városi kasszába. 

Elmondja, hogy a többlet bevétel ellenére is még mindig rossz anyagi helyzetben van a város.  

 

dr. Balogh László jegyző szót kér Horváth Zoltán polgármestertől.  

 

Horváth Zoltán polgármester megadja a szót dr. Balogh László jegyzőnek.  

 

dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy valóban sok munkát és energiát fordítottak ebben 

az évben is az adóztatás kérdésére. A helyi adó az, ami az egyik fő bevétele a városnak, ebből 

tudja magát fenntartani az ország és a települések is. Az adózói fegyelem tekintetében is 

javuló tendencia mutatkozik, a helyi adók többségében visszaforgatásra kerülnek a városban. 

Nagy hangsúlyt fektettek ebben az évben a kintlévőségek behajtására, az elmúlt időszakban ez 

sajnos nagy problémát okozott. Ebben is folyamatosan csökkenő tendencia figyelhető meg. 

Volt, hogy bírósági peres úton kellett érvényesíteni az önkormányzat részéről az 

adóköveteléseket, ami több évig húzódott, első és másodfokon is pozitív ítélet született az 

önkormányzat javára. 161 millió forint adóbevétel realizálódott ebben az évben, a tervezett 

129.400.000 forint volt. Az iparűzési adónál több mint 18 millió forinttal emelkedett idén az 

adóbevétel az előző évhez képest. Leszűrhető az, hogy a Csepregen működő vállalkozások 

nyereségesen tudnak működni. Elmondja, hogy a vállalkozások részéről még mindig nem 

tesznek eleget annak, hogy elektronikusan nyújtsák be törvényi előírás szerint a kellő 

dokumentumokat. Véleménye szerint egy jól összefogott, jól áttekinthető beszámoló került 

benyújtásra.  

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

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

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását.  

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

222/2019. (11.28.) képviselő-testületi határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2019. évi adóhatósági munkáról készült 

beszámolót elfogadja. 

Felelős: Dr. Balogh László jegyző 

Határidő: azonnal 
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6. napirend 

A Felső-Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 

módosítása 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot, és az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 13. számú mellékletét képezi. 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta- e a napirendi pontot, illetve szeretné-e elnök asszony kiegészíteni valamivel? 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a napirendi pontot, 

és elfogadásra javasolták.  
 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

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

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a megállapodás módosítását és egységes 

szerkezetbe elfogadását.  

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

223/2019. (11.28.) képviselő-testületi határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy elfogadja a Felső-

Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítását, 

valamint az egységes szerkezetbe foglalt 

szövegét. A megállapodás módosítása, és 

egységes szerkezetbe foglalt szövege a 

jegyzőkönyv 14. és 15. számú mellélketét képezi. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

Határidő: törzskönyvi bejegyzés napja – 

hatálybalépésre 

 

7. napirend 

2020-es Városi nagyrendezvény terv jóváhagyása – első olvasat 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot, és az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 16. számú mellékletét képezi. 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 

tárgyalta- e a napirendi pontot, illetve szeretné-e elnök úr kiegészíteni valamivel? 
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Horváth Gábor képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a napirendi pontot. 

Megköszöni polgármester úrnak és Ziembicki Erzsébet Igazgató Asszonynak, hogy részt vett 

a bizottsági ülésen. Elmondja, hogy egyes civil szervezetek már leadták az aktuális 

programtervet a következő évre. Örülnek, hogy a város továbbra is szeretné megtartani a 

nagyrendezvényeit, ehhez viszont további egyeztetés szükséges. Elmondja, hogy igazgató 

asszony a decemberi testületi ülésre szeretné a végleges tervet benyújtani. 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta- e a napirendi pontot, illetve szeretné-e elnök asszony kiegészíteni valamivel? 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a napirendi pontot. 

Az első olvasatban vannak még kisebb elírások, pontosításra váró dolgok.  

 

Horváth Zoltán polgármester megköszöni az észrevételeket. Elmondja, hogy az eddig 

megteremtett kulturális értékeket, melyeket eddig nagyon szépen útnak indultak Csepregen, 

szeretné, ha tovább működnének.   

 

dr. Dénes József Attila képviselő szót kér Horváth Zoltán polgármestertől.  

 

Horváth Zoltán polgármester megadja a szót dr. Dénes József Attila képviselőnek.  

 

dr. Dénes József Attila képviselő elmondja, hogy konkréten nem a rendezvény terv, hanem 

az előkészítés folyamata kapcsán jegyzi meg, hogy kitalálták már a hatékony szervezését, 

előkészítését mindenféle folyamatnak. Nem ítéli hatékonynak, hogy ugyanazt a témát két 

bizottság is tárgyalja és utána a testület is. Tehát ezt a valahogyan egymásra épülő folyamatot 

a jövőben másképpen kellene megszervezni. Ezzel nem szerette volna egyik bizottságot sem 

bántani, csak nem racionális így szervezni.  

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

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

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a rendezvényterv első olvasatának 

elfogadását.  

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

 

224/2019. (11.28.) képviselő-testületi határozat 

1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Csepreg Város 2020. évi 

rendezvénytervének első olvasatát megtárgyalta. 

2. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Petőfi Sándor Művelődési- 

Sportház és Könyvtár igazgatóját, hogy a végleges rendezvénytervet a 2019. decemberi 

rendes testületi ülésre a szakbizottságon keresztül terjessze a képviselő-testület elé. 
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Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

   Ziembicki Erzsébet intézményvezető  

Határidő: folyamatos – megvalósításra  

 

8. napirend 

Döntés a települési folyékony hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos ajánlattételi 

felhívás kiírásáról 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot, és az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 17. számú mellékletét képezi. 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta- e a napirendi pontot, illetve szeretné-e elnök asszony kiegészíteni valamivel? 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a napirendi pontot. 

Lejárt a szerződés, így újból meg kell hirdetni, az ajánlattételi felhívást kötelező megtenni, az 

előterjesztést elfogadták.  

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

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

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi ajánlattételi felhívás kiírás elfogadását.  

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

225/2019. (11.28.) képviselő-testületi határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Csepreg Város Önkormányzat 

illetékességi területére, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, 

elszállításával, ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás ellátására 

vonatkozó ajánlattételi felhívást a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Az ajánlattételi felhívást az alábbi szolgáltatóknak küldi meg: 

- HEPI-HP Kft. – (9792 Bucsu, Rohonci u. 34.) 

- Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. (9730 Kőszeg, 

Kossuth L. u. 3.) 

- Szabó Norbert egyéni vállalkozó (9600 Sárvár, Cukorgyári u. 8.) 

 

Felelős:  Horváth Zoltán polgármester 

  dr. Balogh László jegyző 

 

Határidő: azonnal 
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9. napirend 

Döntés a Csepreg 3348 hrsz. számú közterület elnevezéséről  

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot, és az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 18. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy lakossági kérés miatt kell 

elnevezni az utat, hogy lakcímet lehessen létesíteni.  

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta- e a napirendi pontot, illetve szeretné-e elnök asszony kiegészíteni valamivel? 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a napirendi pontot. 

Elmondja, hogy beérkezett dr. Dénes József képviselőtől egy módosító indítvány, mely a 

jegyzőkönyv 19. számú mellékletét képezi. Úgy döntött a bizottság, támogatják a módosító 

indítványt, hogy Rothermann útnak nevezzék el azt a területet.  

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

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

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a közterület elnevezéséről szóló döntés 

elfogadását.  

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

226/2019. (11.28.) képviselő-testületi határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Csepreg 3348 helyrajzi számú közútként 

nyilvántartott közterületnek az alábbi elnevezést 

adja: 

Csepreg 3348 hrsz – Rothermann út 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

Dr. Balogh László jegyző  

Határidő: azonnal  

 

10. napirend 

Tájékoztató a Ruzsahegyi út felújítására való kötelezésről  

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot, és az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 20. számú mellékletét képezi. 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta- e a napirendi pontot, illetve szeretné-e elnök asszony kiegészíteni valamivel? 
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Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy előterjesztést nem kaptak róla, viszont 

jegyző úr tájékoztatást adott a folyamatokról. A bizottság tudomásul vette a tájékoztatást.  

 

dr. Balogh László jegyző szót kér Horváth Zoltán polgármestertől.  

 

Horváth Zoltán polgármester megadja a szót dr. Balogh László jegyzőnek.  

 

dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy tájékoztatás céljából indítványozta, hogy testület 

elé kerüljön az ügy. Mindig kiemelkedő jelentőséggel bírt a Bene-hegyi tó. Vita alakult ki a 

jelenlegi tó tulajdonos és az önkormányzat között, hogy ki tartsa rendbe gátakat. Sok panasz 

érkezett az utóbbi időben, a hódok tevékenysége miatt is rosszak a gátak állapota. A 

tulajdonos nem hajlandó részt venni a karbantartási munkálatokban. Az önkormányzat próbált 

karbantartási munkálatokat végezni egyes részeken. Kérte az illetékes katasztrófavédelmi 

hatóságot, hogy az ügy tisztázása érdekében hatósági határozatba legyen foglalva, hogy kinek 

mi a feladata. A kötelezésben foglaltak szerint a tó tulajdonosának a kötelessége a gát 

kaszálása, a töltések műszaki paramétereinek megtartása. Az önkormányzat kötelessége a 

Ruzsahegyi gáton lévő közút felszínének karbantartása. Erre 2019. december 31-ig kaptak 

haladékot. Ezt csak akkor lehet végrehajtani, ha az erodálási feladatokat elvégzik mindkét 

oldalon. Ha nem tudja a tulajdonos elvégezni a kötelezettséget, akkor az önkormányzati is 

haladékot fog kérni a katasztrófavédelemtől.  

 

Lágler József (lakosság részéről) elmondja, hogy ő 10 éve felvette a kapcsolatot a tóval 

kapcsolatosan. Az akkori vezető jött ki személyesen megtekinteni a tavat, észrevétele szerint a 

tó vízszintje a megengedett felett volt közel 1 méterrel, a gátak kimosódását is nagy részt ez 

okozta. A magasabb vízszint abból adódhatott, hogy nem volt kellően kikotorva a tómeder. 

Volt, hogy magántulajdonban tett kárt a kiöntött víz magasabb vízállásnál. Ha nem tesz 

semmit a tó tulajdonosa a probléma megoldása érdekében, akkor a vízügyi hatóság leengedi a 

vizet a tóból, viszont ez eddig nem történt meg.  

 

Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy örül, hogy jogalapot sikerült teremteni, hogy 

a követeléseket a tó tulajdonosán be tudják hajtani.  

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

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

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a kötelezésről szóló döntés elfogadását.  

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

227/2019. (11.28.) képviselő-testületi határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vas Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság által kiadott, a Ruzsahegyi út felújítására való kötelezésről szóló tájékoztatást 

tudomásul vette 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 
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Dr. Balogh László jegyző megbízásából: 

Vigh Ádám településfejlesztési referens 

Határidő: azonnal  

 

11. napirend 

Döntés a bélyegkiadásról Csepreg várossá avatásának 25. évfordulója alkalmából  

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot, és az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 21. számú mellékletét képezi. 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 

tárgyalta- e a napirendi pontot, illetve szeretné-e elnök úr kiegészíteni valamivel? 

 

Horváth Gábor képviselő elmondja, sajnálja, hogy nem került be a jövő évi témalistába a 

csepregi évforduló. Személyes bélyeg kiadása pedig nagyobb anyagi terhet róna Csepreg 

városára, így a bizottság nem támogatja a bélyeg kiadását.  

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta- e a napirendi pontot, illetve szeretné-e elnök asszony kiegészíteni valamivel? 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, egyetért Horváth Gábor Bizottsági Elnök 

Úrral, és ő sem támogatja a bélyeg kiadását.  

 

Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy ő is sajnálja, hogy nem került be a 2020-as 

témalistába Csepreg, de egyet ért a bizottság, ezt a költséget most nem tudja felvállalni 

Csepreg Városa.  

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

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

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a bélyegkiadásról szóló döntés 

elfogadását.  

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

228/2019. (11.28.) képviselő-testületi határozat 

Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy döntött, hogy a Csepreg várossá 

avatásának 25. évfordulója alkalmából nem kíván 

bélyeget kiadni.  
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Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

dr. Balogh László jegyző 

Határidő: azonnal  

 

 

12. napirend  

Széchenyi tér 26. szám alatti önkormányzati bérlakásra beérkezett pályázati kérelmek 

elbírálása  

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot, és az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 22. számú mellékletét képezi. 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 

tárgyalta- e a napirendi pontot, illetve szeretné-e elnök úr kiegészíteni valamivel? 

 

Horváth Gábor képviselő elmondja, hogy 3 pályázat érkezett. Horváth László kérelmező 

jelenleg bérelt ingatlana eladásra fog kerülni, az általa beadott kérelem megfelelt a 

feltételeknek, a bizottság az ő kérelmét támogatja.  

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta- e a napirendi pontot, illetve szeretné-e elnök asszony kiegészíteni valamivel? 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy tárgyalták a napirendet, és szintén 

Horváth László kérelmezőnek szeretnék bérbe adni a lakást 2 évre, abból kifolyólag, hogy a 

közjegyzői díjak egyre drágábbak.  

 

Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy ő is 2 évre adná bérbe az ingatlant, mivel ez 

költséghatékonyabb. Hozzáteszi, hogy komfort nélküli lakásról van szó, sem mellékhelység, 

sem vizesblokk sincs ebben a lakásban. A komfort nélküli bérlakásokat próbálják 

folyamatosan felújítani, hiszen a mai világban ez már tarthatatlan állapot.  

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

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

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a bérlakás bérbeadásáról szóló döntés 

elfogadását.  

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

229/2019. (11.28.) 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 
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nélküli, szociális körülmények alapján kiutalható bérlakást Horváth László kérelmező részére 

2 évre bérbe adja.  

Felhatalmazza Horváth Zoltán polgármestert a szerződés aláírására. 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a módosított napirend elfogadását.  

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

 

230/2019. (11.28.) 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. Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása 

 

3. Az Önkormányzati vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

10/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

4. A 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása  

 

5. Beszámoló az adóztatás 2019. évi alakulásáról 

 

6. A Felső-Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 

módosítása 

 

7. 2020-es Városi nagyrendezvény terv jóváhagyása – első olvasat 

 

8. Döntés a települési folyékony hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos 

ajánlattételi felhívás kiírásáról 

 

9. Döntés a Csepreg 3348 hrsz. számú közterület elnevezéséről  

 

10. Tájékoztató a Ruzsahegyi út felújítására való kötelezésről  

 

11. Döntés a bélyegkiadásról Csepreg várossá avatásának 25. évfordulója alkalmából  

 

12. Széchenyi tér 26. szám alatti önkormányzati bérlakásra beérkezett pályázati 

kérelmek elbírálása  
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13. Döntés az Első Vasi Éléstár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagi 

üzletrészével kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról 

 

14. Döntés VASIVÍZ Zrt. Igazgatóságába történő delegálásról 

 

15. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi 

fordulójára beérkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés)  

 

16. Egyebek 

 

 

13. napirend  

Döntés az Első Vasi Éléstár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagi üzletrészével 

kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásáról 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot, és a sürgősségi indítványt, mely 

a jegyzőkönyv 23. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy nagyon jól összefoglalásra kerül 

a most kiosztott napirendi pontban ennek a kérdésköre, majd átadja a szót dr. Balogh László 

jegyzőnek.  

dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy a nonprofit társaságnak a legutóbbi taggyűlésén 

valamennyi tag jelen volt, ahol valamennyi tag felajánlotta az üzletrészét eladásra. Tárasági 

szerződés alapján a tárasaság tagjainak elővételi joga van, erről a felajánlástól számított 15 

napon belül dönteni kell erről az elővételi jog gyakorlásáról. Jelenlegi tulajdonosok: Bolfán 

Csabának 200.000 forint, Sas Dezsőnek 200.000 forint, a Pannon Helyi Termék Nonprofit 

Kft.-nek 400.000 forint üzletrésze van. A törzstőke jelenleg csak 50%-ig került befizetésre a 

tulajdonosok részéről, így az ő üzletrészüket a befizetett összegen lehet megvásárolni. Ha 

elővásárlási joggal él az önkormányzat, akkor összesen 400.000 forint kiadást jelent, így 

100%-os tulajdonos lenne az önkormányzat. A törzstőkét ki kell egészíteni, hogy a 

jogszabályban előírt 3 millió forintra kiegészüljön, ez a jövő évi költségvetést terhelné. Azért 

lenne jó, ha az önkormányzat egyedüli tulajdonos lenne, mert jelenleg is fut 2 turisztikai 

projekt, amik az első lépések a város turisztikai fejlesztésével kapcsolatban, amit fent kell 

tartani és fejleszteni kell. Ezt viszont egy jól összefogott szervezet kell, hogy kezelje, továbbá 

nem korlátozódnának a pályázatok önkormányzati szintre, hanem akár a vállalkozói szférára 

kiírt pályázatok tekintetében is tudna pályázni, illetve több tevékenységet is tudna folytatni a 

nonprofit kft. Véleménye szerint érdemes fenntartani a továbbiakban, mint felszámolni.  

Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy ha a testület nem kíván élni az elővásárlási 

joggal, akkor jelen jogszabályi körülmények szerint amennyiben végelszámolásra kerülne a 

nonprofit kft., úgy az önkormányzat 1 millió forintja is elveszne, mert az összeg nem 

kifizethető.  

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta- e a napirendi pontot, illetve szeretné-e elnök asszony kiegészíteni valamivel? 
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Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta és elfogadásra 

javasolta a napirendet.  

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 

tárgyalta- e a napirendi pontot, illetve szeretné-e elnök úr kiegészíteni valamivel? 

 

Horváth Gábor képviselő elmondja, hogy örülne, ha az önkormányzat lenne egyben a 

tulajdonos, ezzel el lehetne indítani a két nagy futó pályázatot, ezáltal hosszas évek után 

elindulna Csepregen egy turisztikai fejlődés.  

 

Domnánics Alajos képviselő szót kér Horváth Zoltán polgármestertől.  

 

Horváth Zoltán polgármester megadja a szót Domnánics Alajos képviselőnek.  

 

Domnánics Alajos képviselő érdeklődik, hogy mennyibe kerül a nonprofit kft. fenntartása.  

 

dr. Balogh László jegyző szót kér Horváth Zoltán polgármestertől. 

 

Horváth Zoltán polgármester megadja a szót dr. Balogh László jegyzőnek.  

 

dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy természetesen beszámolási kötelezettsége van a 

nonprofit kft.-nek, nyilvánvaló, hogy 100%-os tulajdonnál nagyobb kontrollt lehet és kell 

majd gyakorolni a működés felett.   

 

Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy kereső tevékenységet nem folytatott a kft., 

csak kiadások voltak, a könyvelési díj és a számlavezetési díj. Jó lehetőség lenne a 

későbbiekben Csepregnek ez a nonprofit kft.  

 

Domnánics Alajos képviselő szót kér Horváth Zoltán polgármestertől.  

 

Horváth Zoltán polgármester megadja a szót Domnánics Alajos képviselőnek.  

 

Domnánics Alajos képviselő érdeklődik, hogy ha az önkormányzat lesz a 100%-os 

tulajdonos, akkor ki fogja tovább menedzselni a nonprofit kft.-t.  

 

dr. Balogh László jegyző szót kér Horváth Zoltán polgármestertől. 

 

Horváth Zoltán polgármester megadja a szót dr. Balogh László jegyzőnek.  

 

dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy a jelenlegi vezető Bolfán Csaba, amennyiben az 

önkormányzat lesz a 100%-os tulajdonos, akkor is vállalja a vezetői feladatot. Hozzáteszi, 

hogy jelenleg is 0 forintért látja el ezt a feladatot.  

 

Horváth Zoltán 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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Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel az elővásárlási jogról szóló döntés 

elfogadását.  

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

231/2019. (11.28.) képviselő-testületi határozat 

1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, hogy mint az Első Vasi 

Éléstár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (9735 Csepreg, Széchenyi tér 29. 

(hrsz.1231), cégjegyzékszám: 18 09 112739) tagja élni kíván elővásárlási jogával és meg 

kívánja vásárolni a társaságban fennálló teljes üzletrészét 

• Bolfán Csabának (aki 1969. május 29. napján Szombathelyen, anyja neve: Ötvös 

Teréz, adóazonosító jele: 8374034270, 9730 Kőszeg, Rómer F. u. 24. szám alatti lakos), 

100.000 Ft-os 

• Sass Dezsőnek (aki 1978. május 17. napján született Körmenden, anyja neve: Újvári 

Mária, adóazonosító jele: 8406780657, 9700 Szombathely, Rohonci u. 9. 3/15. szám alatti 

lakos) 100.00-Ft-os 

• Pannon Helyi Termék Kereskedelmi, Szolgáltató és Fejlesztő Nonprofit Kft.-nek 

(9825 Oszkó, Molnár A. u. 4.,Cg.18-09-107189, adószám:13935483-2-18, képviseli: 

Zágorhidi-Czigány Ákos ügyvezető önállóan) 200.000 Ft-os  

vételáron, figyelemmel arra, hogy a tagok a törzsbetétjük 50%-át teljesítették 

pénzbefizetésként jelen határozat meghozataláig.  

 

2. A Képviselő-testületet felkéri Bolfán Csabát, az Első Vasi Éléstár Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, valamint dr. Balogh László jegyzőt az üzletrész 

tulajdonjogának átruházásához szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: dr. Balogh László jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

14. napirend  

Döntés VASIVÍZ Zrt. Igazgatóságába történő delegálásról 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot, és a sürgősségi indítványt, mely 

a jegyzőkönyv 24. számú mellékletét képezi. Elmondja, hogy évek óta szoros kapcsolat van 

Kőszeg és Csepreg között, jelenleg is Kőszeg látja el az igazgató tanácsi feladatot, és a mai 

napon döntött a kőszegi testület Huber László delegálásáról.  

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

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

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a delegált személyről szóló döntés 

elfogadását.  

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

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

 

232/2019. (11.28.) képviselő-testületi határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és 

Csatornamű Zrt. Igazgatóságába Kőszeg Város Önkormányzatával közösen Huber László 

Kőszeg, Kőszegfalvi u. 13. alatti lakos megválasztását javasolja 2020. május 30. napjáig. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Oláh Imre képviselő szót kér Horváth Zoltán polgármestertől. 

 

Horváth Zoltán polgármester megadja a szót Oláh Imre képviselőnek.  

 

Oláh Imre képviselő elmondja, hogy szeretne egy észrevételt tenni, miszerint sok esetben a 

futballpályákon este 10 órakor is teljes kivilágításban vannak. Érdeklődik, hogy ez miért van, 

lehet-e ez ellen tenni.  

Továbbá jelzi, hogy a Csepregi területi Gondozási Központban és a Petőfi Sándor 

Művelődési-Sportház és Könyvtárban nincs külön karbantartó személy, míg az általános 

iskolában és az óvodában van. Javasolja, hogy jelöljenek ki egy embert, aki hetente egy 

alkalommal elmegy az intézményekbe és elvégzi az összegyűlt feladatot. Akár az óvodában 

alkalmazott karbantartó is elláthatná ezt a feladatot.  

 

Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy ha tényleg nem szükséges, akkor ne legyenek 

felkapcsolva a futballpálya lámpái.  

 

Domnánincs Alajos képviselő szót kér Horváth Zoltán polgármestertől. 

 

Horváth Zoltán polgármester megadja a szót Domnánincs Alajos képviselőnek.  

Domnánincs Alajos képviselő hozzáteszi, hogy ő is több alkalommal észlelte, hogy késő este 

is égnek a lámpák a pályánál.  

 

Kótai József képviselő szót kér Horváth Zoltán polgármestertől. 

 

Horváth Zoltán polgármester megadja a szót Kótai József képviselőnek.  

 

Kótai József képviselő elmondja, hogy az őszi szezonnak november végén van vége. Kedd, 

szerda és péntek esténként van edzés. Este 7-9 óráig biztos van világítás, de természetesen 

utána lehet járni, hogy miért ment a pályákon a világítás. Lehet félre értés is, illetve nem 

akkor kapcsolják le a világítást, amikor vége az edzésnek, hanem míg az öltözőben 

tartózkodnak. Elmondja, hogy a centerpályán új világítás van, de nem működik mindegyik 
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lámpatest rendesen. A pályakarbantartó felvette a kapcsolatot a kivitelezővel, de valószínűleg 

érdemes lenne megkeresni őket hivatalosabb formában is.  

 

dr. Balogh László jegyző szót kér Horváth Zoltán polgármestertől. 

 

Horváth Zoltán polgármester megadja a szót dr. Balogh László jegyzőnek.  

 

dr. Balogh László jegyző megjegyzi, hogy mindenképp ki kell vizsgálni, hogy miért nem 

működik rendesen a center pályán a világítás, mivel lehet, hogy még garancia is van rájuk.  

 

Horváth Gábor képviselő szót kér Horváth Zoltán polgármestertől. 

 

Horváth Zoltán polgármester megadja a szót Horváth Gábor képviselőnek.  

 

Horváth Gábor képviselő is megjegyzi, hogy ő is észlelte, hogy a pályákon ég a világítás.  

 

Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy az elmúlt másfél hónapban ha bármi gond, 

baj volt az intézményekben, próbálta a lehető leggyorsabban megoldani azt. Ha nincs 

megfelelő szakmai tudás, akkor az önkormányzatnak ki kell hívnia szakembert.  

 

 

 

15. napirend  

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójára 

beérkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés)  

 

A napirend tárgyalása a zárt ülés jegyzőkönyvében folytatódik tovább. 

 

A zárt ülésen hozott döntés kapcsán Horváth Zoltán polgármester tájékoztatást nyújt Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójára beérkezett 

pályázatok elbírálásáról, melynek során a képviselő-testület a beérkezett 13 pályázó részére 

a 900.000 forintban meghatározott keretösszeget szétosztotta.  

 

Horváth Zoltán polgármester egyéb tárgy nem lévén megköszönte a részvételt és a 

képviselő-testület nyílt ülését 17:45 – kor berekesztette. 

 

Kelt, mint az első oldalon 

 

 

Horváth Zoltán         dr. Balogh László 

   polgármester           jegyző 

 

 

 

Horváth Gábor 

képviselő 

jegyzőkönyv hitelesítő 

 


