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15/2014. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságának 2014. 

december 11-én megtartott rendes nyílt üléséről.  

 

Az ülés helye: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal, emelet, nagyterem 

Az ülés kezdete:  18 10 óra 

 

Jelen vannak:  

- Rabi Imre, bizottsági elnök 

- dr. Erdősi László, bizottsági tag 

- Király Árpád, bizottsági tag 

- Pócza Zsolt, bizottsági kültag 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

- Hárominé Orbán Erika, alpolgármester 

- dr. Varga-Lazányi Irén, jegyző 

- Grüll Lászlóné, pénzügyi osztályvezető 

- Tóth György, műszaki ügyintéző 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

- dr. Holler Attila  

 

Rabi Imre bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés 4 fővel 

határozatképes. Javaslatot tesz dr. Erdősi László bizottsági tag személyében a jegyzőkönyv 

hitelesítőjére.  

 

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 

 

243/2014. (12.11.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága a jegyzőkönyv hitelesítőjének dr. 

Erdősi László bizottsági tagot elfogadta. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök elmondja, szeretné első napirendi pontként tárgyalni a bizottsági 

kültagról szóló döntést, ezen kívül tárgyalni kellene a bizottságnak a közfeladatok ellátása, 

szakember ellátás javítása érdekében bérbe adható lakásra (Kossuth u. 1.) beérkezett 

kérelmekről, a Felső- Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás - közutak felújításával 

kapcsolatos kezdeményezésének támogatásáról, a településrendezési tervben foglalt térségi 

közlekedési kapcsolatok fejlesztési javaslatairól ill. a 2015. évi belső ellenőrzési terv 

elfogadásáról. Kéri a napirend elfogadását a fenti módosításokkal. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 4 fővel határozatképes majd 

szavazásra teszi fel a napirend elfogadását, a fenti témák figyelembe vételével. 

 

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság teljes egyetértésben (4 igen szavazattal) az alábbi 

határozatot hozta: 
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244/2014. (12.11.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága a kiküldött napirendet úgy fogadja el, 

hogy tárgyal még a bizottsági kültag személyéről, a 

közfeladatok ellátása, szakember ellátás javítása 

érdekében bérbe adható lakásra (Kossuth u. 1.) beérkezett 

kérelmekről, a Felső- Répcementi Többcélú Kistérségi 

Társulás - közutak felújításával kapcsolatos 

kezdeményezésének támogatásáról, a településrendezési 

tervben foglalt térségi közlekedési kapcsolatok fejlesztési 

javaslatairól ill. a 2015. évi belső ellenőrzési terv 

elfogadásáról. 

 

 

Az ülés napirendje: 

 

1. Bizottsági kültag megválasztása 

 

2. Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról szóló beszámoló 

megtárgyalása   

 

3. Beszámoló az önkormányzati adóhatóság munkájáról 

 

4. A Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás és a 

Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

 

5. A 2015. évi munka – és ülésterv megtárgyalása 

 

6. A Répcementi Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása 

 

7. Zsira, Csepreg, Horvátzsidány, Kiszsidány és Ólmod Települések Szennyvíz-

beruházási Önkormányzati Társulása társulási megállapodásának módosítása 

 

8. Önkormányzati szociális bérlakásra vonatkozó pályázati kiírás elfogadása 

(Széchenyi tér 26.) 

 

9. Közfeladatok ellátása, szakember ellátás javítása érdekében bérbe adható lakásra 

beérkezett kérelmek elbírálása (Kossuth u. 1.) 

 

10. Felső- Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás - közutak felújításával 

kapcsolatos kezdeményezésének támogatása 

 

11. Településrendezési tervben foglalt térségi közlekedési kapcsolatok fejlesztési 

javaslatai 

 

12. 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
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1. napirendi pont 

 

Bizottsági kültag megválasztása 

 

Rabi Imre bizottsági elnök nem szeretné szaporítani a szót, ahogy az elmúlt bizottsági 

ülésen, most is javasolja Horváth Zsoltot a bizottság kültagjának megválasztani. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 4 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel Horváth Zsolt jelölésének elfogadását a Városfejlesztési és Pénzügyi 

Bizottság kültagjának posztjára. 

.  

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal és 2 nem szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

245/2014. (12.11.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága nem javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének Horváth Zsolt 

jelölését a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 

kültagjának posztjára. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2014. december 18. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök elmondja, mivel a jelölt nem kapott támogatást, nem szeretné 

vezetni az ülést, ezt a feladatot átengedné másnak. Kérdezi, erre van-e lehetőség. 

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző elmondja, hogy amennyiben jelen van, vezetnie kell az ülést. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök ebben az esetben vállalja az ülés további vezetését. 

 

dr. Erdősi László bizottsági tag elmondja az elnöknek, hogy támogatta elnökké választását, 

de nem ért egyet Horváth Zsolt személyével a bizottsági kültag posztjára továbbra sem. 

Véleménye szerint, mivel a választáson indult nevezett úr, és a képviselő-testületbe nem 

került be, ez azt jelenti, a választók nem szeretnék, hogy ő részt vállaljon a csepregi 

közéletben, akár bizottsági kültagként. Ezért nem tudja támogatni a jelölést.  

 

 

2. napirendi pont 

 

Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról szóló beszámoló 

megtárgyalása   

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző elmondja az előterjesztéshez kapcsolódóan, hogy a 

hivatalban a képzettségi arány jó, sok a diplomás, nyelvvizsgával rendelkező munkatárs. A 

beszámolóval kapcsolatban várja az esetleges kérdéseket.  

 

Pócza Zsolt bizottsági kültag látja, voltak elutasított pályázatok. Ennek okáról érdeklődne. 
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dr. Varga-Lazányi Irén jegyző elmondja,hogy a Zsirával közös szennyvízelvezetés és 

tisztítás megvalósítása tárgyú pályázat forráshiány miatt lett elutasítva, lehetőség van a 

pályázat újbóli benyújtására.  

 

Pócza Zsolt bizottsági kültag az óvodafejlesztési pályázat elutasításának okáról kér 

információt. 

 

Grüll Lászlóné pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy a belügyminisztérium által kiírt 

pályázat infrastruktúra fejlesztésre vonatkozott. A pályázat sokrétű volt, sok mindenre lehetett 

pályázni a keretében, a forrás viszont alacsony volt. A megyében mindössze egy nyertes 

pályázat volt.  

 

Pócza Zsolt bizottsági kültag kérdezi, voltak-e olyan pályázati kiírások, amelyeken 

lehetőség lett volna indulni, de az önkormányzat nem élt a lehetőséggel. Látja pl., hogy a 

sokkal kisebb Tormásliget 6,5 M Ft pályázati pénzhez jutott. 

 

Grüll Lászlóné pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy Tormásliget, a többi kis 

önkormányzathoz hasonlóan azért kapta a nevezett összeget, mivel őket nem érintette az 

önkormányzati adósságkonszolidáció, amely Csepreget igen. Erre az összegre kvázi pályázni 

sem kellett, jogszabály alapján jutottak a forráshoz az önkormányzatok. 

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző elmondja, hogy egyébként ahol lehetőség volt pályázat 

benyújtására, ott az önkormányzat ezt meg is tette. Elmondja továbbá, hogy a pályázati 

referens a hivatalban nem csak a pályázati lehetőségek figyelésével foglalkozik, feladata a 

nyertes pályázatok megvalósításában részvétel, és a pályázatok utógondozása is.  

 

Király Árpád bizottsági tag megjegyzi, hogy a napirendi pont a hivatal beszámolójáról szól, 

nem célszerű idehozni az önkormányzati pályázatokat, amelyekből sok sikeres volt az idén. 

Gondol itt a játszótér pályázatra, egyesületi pályázatokra. Elmondja továbbá, hogy az 

önkormányzatnak tűzifa támogatáshoz, közmunka programhoz is pályázatot kell benyújtania, 

ezek szintén eredményesek voltak. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 4 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról szóló 

beszámoló elfogadását. 

 

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 

246/2014. (12.11.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a Csepregi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdés f) pontja 

alapján az előterjesztésnek megfelelően. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 
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Határidő: 2014. december 18. 

3. napirendi pont 

 

Beszámoló az önkormányzati adóhatóság munkájáról 

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző elmondja a hivatal két ügyintézővel látja el az adóval 

kapcsolatos feladatokat. Az idei év többletbevétele az előző évek kintlevőségeinek 

behajtásából eredtek. A beszámolóval kapcsolatban várja az esetleges kérdéseket.  

 

Rabi Imre bizottsági elnök köszöni a sikeres, eredményes munkát, amely az adóbevétel 

növelése érdekében történt.  

 

Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 4 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel az önkormányzati adóhatóság munkájáról szóló beszámoló elfogadását. 

 

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 

 

247/2014. (12.11.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a Csepregi Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének beszámolóját az 

önkormányzati adóhatóság 2014. évi feladatainak 

teljesítéséről az előterjesztésnek megfelelően. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2014. december 18. 

 

4. napirendi pont 

 

A Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás és a 

Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző elmondja, a testület által elfogadott létszámemelés került 

átvezetésre a hivatali SZMSZ-be. Az önkormányzati tanácsadó feladatait tartalmazza a 

módosítás. Új szemléltető ábra is készült a hivatali struktúráról. A jegyzővé történt 

megválasztása nyomán változás az SZMSZ-ben továbbá, hogy az adóval kapcsolatos dolgok 

felügyelete a jegyző feladata lesz, és a majdani aljegyző felügyeli a hatósági munkát. A Közös 

Hivatalt létrehozó másik három önkormányzat már elfogadta a módosítást. 

 

dr. Erdősi László bizottsági tag kérdezi, a napirendet, nem kell-e együttes ülésen tárgyalni a 

4 képviselő-testületnek? Kérdezi továbbá aljegyző kinevezése mikorra várható? 

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző elmondja, nem szükséges az együttes ülés. Az aljegyzői 

pályázat kiírásra került, december 16. a beadási határidő, eddig nem érkezett pályázat. A 

hivatali munkában ezért is nagy a terhelés. A szociális ügyintéző állást sem sikerült még 

betölteni. A bér a törvény alapján megállapítható minimum összegekre van beállítva, nehéz 

ilyen anyagi lehetőségek mellett szakképzett tisztviselőket találni.  



Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 

15/2014. 

 

 

 6 

 

Király Árpád bizottsági tag javasolja, hogy a hivatali struktúra ábráján polgármester helyett, 

polgármesterek megjelölés szerepeljen, utalva a közös hivatalra. 

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző elmondja, hogy az ábra a munkáltatói jogosítványokat 

szemlélteti, de a polgármestereknek természetesen van utasítási joguk a hivatali dolgozók 

vonatkozásában. Az ábra módosítható a bizottsági tag által javasolt módon. 

 

Király Árpád bizottsági tag elmondja, hogy az önkormányzati tanácsó alkalmazását 

továbbra sem tudja a támogatni. Az éves béréből megvalósítható lenne a civil szervezetek 

támogatása is. 

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző kéri a bizottsági tagok, az önkormányzati tanácsadóval 

kapcsolatos kérdéseit a polgármesternek címezze, ő kötötte vele a munkáltatói szerződést, a 

jegyző csak a jogi kereteket fektette le. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 4 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló 

megállapodás és a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása elfogadását, 

azzal, hogy a hivatali struktúra ábráján polgármester helyett, „polgármesterek” megjelölés 

szerepeljen. 

 

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozta: 

 

248/2014. (12.11.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a Csepregi Közös 

Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 

2. számú módosítását az előterjesztésnek megfelelően, 

azzal a kiegészítéssel, hogy a hogy a hivatali struktúra 

ábráján polgármester helyett, „polgármesterek” megjelölés 

szerepeljen. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2014. december 18. 

 

5. napirendi pont 

 

A 2015. évi munka – és ülésterv megtárgyalása 

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző elmondja, költségvetési koncepciót és I.-III. negyedéves 

beszámolót a hatályos jogszabályok szerint nem kell készíteni. Ezért javasolja az említett 

napirendek kivételét az októberi üléstervből. Amennyiben a jogszabályalkotó ismét előírja 

fenti kötelezettségeket, amely valószínű, a munka-és üléstervben szerepléstől függetlenül el 

kell azt végeznie a hivatalnak. 

Pócza Zsolt bizottsági kültag kérdezi, a bizottságnak is lesz-e 2015. évi munka – és 

ülésterve? 
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Rabi Imre bizottsági elnök elmondja, a bizottság a testület napirendi pontjait tárgyalja fő 

szabály szerint, ahhoz igazodik. Önálló döntési jogkörrel a Humánpolitikai Bizottság 

rendelkezik. Javasolja, hogy az évenként egyszer tartandó közmeghallgatás időpontja a 

költségvetés elfogadását követően, márciusban legyen. 

 

Pócza Zsolt bizottsági kültag a 2016. évi adórendeletek megalkotását mindenképp előbbre 

hozná az éven belül. Cél, hogy az eltávozott vállalkozásokkal párbeszédet folytasson az 

önkormányzat, az esetleges visszacsábításuk érdekében. Ehhez kiindulópont lenne, ha konkrét 

2016-ra vonatkozó adórendelet birtokában indulhatna a párbeszéd. 

 

dr. Erdősi László bizottsági tag elmondja, a párbeszédnek meg kell indulnia. De a jelenlegi 

politikai helyzetben, a költségvetés előzetes mutatóinak ismerete nélkül nem lenne célszerű 

adórendelethez nyúlni. Legkorábbi időpontnak a szeptembert javasolja. 

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző elmondja, az állam hosszú távú koncepciója, hogy az 

önkormányzatok fokozottabban támaszkodjanak a helyi adóbevételeikre. A csepregi helyi adó 

bevételek végesek, várja meg a kormányzati állásfoglalást, mielőtt a 2016. évi adókról dönt a 

testület. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 4 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a 2015. évi munka – és ülésterv elfogadását, azzal a módosítással, hogy a 

közmeghallgatás időpontja március legyen, a 2016. évi adórendeletek megalkotásáról a 

szeptemberi ülésen foglalkozzon a testület, az októberi munkatervből pedig kerüljön ki a 

beszámoló Csepreg Város költségvetésének I-III. negyedévi alakulásáról és a 2016. évi 

költségvetési koncepció megtárgyalása. 

 

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 

 

249/2014. (12.11.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi munka 

– és üléstervet, azzal a módosítással, hogy a 

közmeghallgatás időpontja március legyen, a 2016. évi 

adórendeletek megalkotásáról a szeptemberi ülésen 

foglalkozzon a testület, az októberi munkatervből pedig 

kerüljön ki a beszámoló Csepreg Város költségvetésének 

I-III. negyedévi alakulásáról és a 2016. évi költségvetési 

koncepció megtárgyalása. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2014. december 18. 

 

6. napirendi pont 

 

A Répcementi Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása 
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dr. Varga-Lazányi Irén jegyző elmondja, a 6-7. napirendekről, hogy a két társulás 

vonatkozásában az előterjesztések a választások utáni személyi változásokkal kapcsolatos 

átvezetésekről szólnak. A társulási döntéseket a képviselő-testületeknek is el kell fogadnia.  

 

Rabi Imre bizottsági elnök kérdezi, a társszékhely pozícióból nem származik-e hátránya a 

városnak a pályázatok terén. 

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző ilyen hátrányról nem tud. Ez egy gesztus a két önkormányzat 

között. A Répcementi Önkormányzati Társulás székhelye Bük, társszékhelye Csepreg, a 

Felső- Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás székhelye Csepreg, társszékhelye Bük.  

 

Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 4 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a Répcementi Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 

módosítása elfogadását. 

 

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 

 

250/2014. (12.11.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a Répcementi 

Önkormányati Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt 

szövegét az előterjesztésnek megfelelően. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2014. december 18. 

 

 

7. napirendi pont 

 

Zsira, Csepreg, Horvátzsidány, Kiszsidány és Ólmod Települések Szennyvíz-beruházási 

Önkormányzati Társulása társulási megállapodásának módosítása 

 

Király Árpád bizottsági tag kérdezi, Zsira-e a gesztor a társulásban? 

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző elmondja, jelenleg Zsira a társulás székhelye, de a székhely 

2014. január 1-től Csepreg lenne. A társulással azonban vannak gondok, nem készültek 

jegyzőkönyvek. Zsira a Sopronhorpácsi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozik. Helyben 

nem adottak a feltételek a hatékony ügyintézéshez. Amennyiben elindul a projekt, a 

dokumentálásnak kiemelt jelentősége van. Ezért lenne célszerű átvenni a gesztorságot. 

Másrészt az eddigi gesztor lassan csepegteti az információkat, és folyamatosan derülnek ki 

olyan dolgok, amelyeknek súlyos pénzügyi vonzatai vannak. Tudomásunka jutott, hogy 

sikerdíjas megbízási szerződés van érvényben, közbeszerzési szerződések fordultak 

teljesedésbe, annak ellenére, hogy a pályázat még nem nyert. A pályázati kiírás szerint 2014. 

január 1. után keletkezett kötelezettségek számolhatók el a pályázat keretén belül, tehát a fenti 

költségek nem. Csepreg a társulási megállapodásban rögzített részarányban köteles részt 
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vállalni a kötelezettségekből. 2014. december 15-én lesz társulási ülés, ami sok kérdésre 

választ adhat.  

 

dr. Erdősi László bizottsági tag elmondja, a szennyvíztisztító kapacitása nem fog bővülni, 

csak a technológiát fejleszti a nyertes pályázat. 

 

Hárominé Orbán Erika alpolgármester 1900-kor az üléstermet elhagyta. 

 

Király Árpád bizottsági tag elmondja, a rendszer 600 m3 kezelésére van optimalizálva. Esős 

időben azonban 1700-1800 m3 vizet kellene kezelni. Ez a probléma, amit kezelni kell. A 

pályázattal a korszerűsítés valósul meg, amelynek célja az egyéb bejövő vizek (csapadék) 

kizárása a rendszerből.  

 

Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 4 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a Zsira, Csepreg, Horvátzsidány, Kiszsidány és Ólmod Települések 

Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulása társulási megállapodásának módosítása 

elfogadását. 

 

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 

 

251/2014. (12.11.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a Zsira, Csepreg, 

Horvátzsidány, Kiszsidány és Ólmod Települések 

Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulása 

Megállapodásának módosítását, valamint az egységes 

szerkezetbe foglalt szövegét az előterjesztésnek 

megfelelően. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2014. december 18. 

 

 

8. napirendi pont 

 

Önkormányzati szociális bérlakásra vonatkozó pályázati kiírás elfogadása (Széchenyi 

tér 26.) 

 

Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 4 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a Széchenyi tér 26. szám alatti önkormányzati szociális bérlakásra 

vonatkozó pályázati kiírás elfogadását. 

 

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 

 

252/2014. (12.11.) számú bizottsági határozat 
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Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a Széchenyi tér 26. 

szám alatti önkormányzati szociális bérlakásra vonatkozó 

pályázati kiírást. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2014. december 18. 

 

 

9. napirendi pont 

 

Közfeladatok ellátása, szakember ellátás javítása érdekében bérbe adható lakásra 

beérkezett kérelmek elbírálása (Kossuth u. 1.) 

 

Rabi Imre bizottsági elnök szerint méltányolható mind a két lakásigény, de véleménye 

szerint Horváth Csabának van egyéb lehetősége is, hogy lakhatását megoldja.  

 

Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 4 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel Horváth Csaba lakáskérelmének elbírálását a közfeladatok ellátása, 

szakember ellátás javítása érdekében bérbe adható lakásra vonatkozóan. 

 

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 1 nem szavazattal 3 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozta: 

 

253/2014. (12.11.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága nem javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a 

közfeladatok ellátása, szakember ellátás javítása 

érdekében bérbe adható lakást (Kossuth u. 1.) Horváth 

Csaba kérelmezőnek bérbe adja. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2014. december 18. 

 

 

Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 4 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel Csizmazia Tamara lakáskérelmének elbírálását a közfeladatok ellátása, 

szakember ellátás javítása érdekében bérbe adható lakásra vonatkozóan. 

 

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozta: 

 

254/2014. (12.11.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága nem javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a 

közfeladatok ellátása, szakember ellátás javítása 
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érdekében bérbe adható lakást (Kossuth u. 1.) Csizmazia 

Tamara kérelmezőnek bérbe adja. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2014. december 18. 

 

 

Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság nem 

tudott döntést hozni, az kérdést a képviselő-testület hatáskörébe utalja. 

 

10. napirendi pont 

 

Felső- Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás - közutak felújításával kapcsolatos 

kezdeményezésének támogatása 

 

Tóth György műszaki ügyintéző elmondja, hogy az előterjesztés a következő napirend 

kapcsán fogalmazódott meg. A közútkezelőnek elmondása szerint felújításra nincs pénze, 

karbantartásra sem mindig elég a forrás. Ha a 16 társult település a társulás szintjén kéri az 

említett utak felújítását, az talán nagyobb súlyt képvisel, de a közútkezelő nem bíztat a siker 

lehetőségével. 

 

dr. Erdősi László bizottsági tag javasolja, a 8624-es számú út felújítását Újkérig elvégezni, 

hogy a 84-es számú főút elérhetősége megfelelő legyen. 

 

Tóth György műszaki ügyintéző elmondja, a nevezett út Tormásliget és Újkér között már 

más megyét érint, felújítását itt nem lehet kezdeményezni. A szakaszolásnak szakmai okai 

vannak, ebbe belenyúlni nem lenne szerencsés, a határozati javaslatot az előterjesztésnek 

megfelelően kellene elfogadni. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 4 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a Felső- Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás - közutak felújításával 

kapcsolatos kezdeményezésének támogatása elfogadását. 

 

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 

 

255/2014. (12.11.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy támogassa a 

Felső- Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás 

határozatát, amiben a Társulást alkotó települések 

együttesen kezdeményezték a Vas megyében található 

8614 (Cirák-Tompaládony-Zsira), 8618 (Bük-Lócs-

Simaság), 8624 (Tormásliget-Csepreg), 8634 (Sajtoskál-

Bük) és 8642 (Sajtoskál-Nemesládony) számú, valamint a 

84. számú állami tulajdonban lévő közutak nagyterületű 

felújítását. 
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Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2014. december 18. 

 

 

11. napirendi pont 

 

Településrendezési tervben foglalt térségi közlekedési kapcsolatok fejlesztési javaslatai 

 

Tóth György műszaki ügyintéző ismerteti az előterjesztés tartalmát. A településrendezési 

tervek felülvizsgálatánál derül fény arra, hogy a tervezett M9 jelű gyorsforgalmi út tervezett 

nyomvonala nem egyezik meg a korábbi OTRT-ben és a hatályos megyei területrendezési 

tervben jelölt vonallal. Ennek feloldására kéri az előterjesztésben szereplő határozati 

javaslatok elfogdását. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 4 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel annak elfogadását, hogy Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-

testülete a szomszédos Bük városával közösen kérje, a Megyei Önkormányzat 

kezdeményezze a jelzett vonalszakasz OTRT módosítását, és a megyei rendezési tervben a 

mai vonalon történő jelölését. 

 

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 

 

256/2014. (12.11.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a szomszédos 

Bük városával közösen kérje, a Megyei Önkormányzat 

kezdeményezze a jelzett vonalszakasz OTRT módosítását, 

és a megyei rendezési tervben a mai vonalon történő 

jelölését. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2014. december 18. 

 

 

Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 4 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a tervezett M9 jelű gyorsforgalmi út tervezésekor gyorsforgalmú úti 

csomópont kialakításának kezdeményezését a ma hatályos megyei rendezési terven jelölt 

gyorsforgalmi út vonalán, a két város között, a 8614 jelű összekötőút keresztezésénél. 

 

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

 

257/2014. (12.11.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 
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Önkormányzat Képviselő-testületének, Csepreg és Bük 

város kérje, hogy a Megyei Önkormányzat 

kezdeményezze a tervezett M9 jelű gyorsforgalmi út 

tervezésekor gyorsforgalmú úti csomópont kialakítását a 

ma hatályos megyei rendezési terven jelölt gyorsforgalmi 

út vonalán, a két város között, a 8614 jelű összekötőút 

keresztezésénél.  

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2014. december 18. 

 

 

Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 4 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel annak elfogadását, hogy a Bük településrendezési terveiben szereplő, a 

8637 jelű Bük-Acsád országos közúttal párhuzamosra tervezett bekötőút Csepreg 

közigazgatási területére eső szakaszát rendezési terében szerepelteti. 

 

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozta: 

 

258/2014. (12.11.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, fogadja el, hogy 

Bük településrendezési terveiben szereplő, a 8637 jelű 

Bük-Acsád országos közúttal párhuzamosra tervezett 

bekötőút Csepreg közigazgatási területére eső szakaszát 

rendezési terében szerepelteti. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2014. december 18. 

 

Tóth György műszaki ügyintéző elmondja, hogy az iparvágányt a GYSEV kezeli, de a 

tulajdonjog a két üzemé. Csepreg közigazgatási területe a büki iparterület érintett részénél 

kezdődik. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 4 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő csepregi kezdeményezés elfogadását az vasúti 

iparvágány meghosszabbításáról. 

 

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 

 

259/2014. (12.11.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, vegye tudomásul, 

hogy Csepreg kezdeményezte Bük városánál, hogy 

településrendezési terveik készítésénél tegyék lehetővé, 
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hogy a Nestlé RT és a Vog Kft telephelyeit kiszolgáló 

vasúti iparvágány csepregi területre, igény esetén, az 

érintettek megegyezésével, meghosszabbítható legyen. 

Bük városa ettől nem zárkózott el. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2014. december 18. 

 

 

12. napirendi pont 

 

2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

 

Grüll Lászlóné pénzügyi osztályvezető elmondja, jogszabályi kötelezettség a következő év 

belső ellenőrzési tervének elfogadása december 31-ig. Az ellenőrzési célokat a polgármester, 

a jegyző, a pénzügyi osztályvezető és a belső ellenőr közösen határozták meg. Az 

ellenőrzöttek köre minden évben változik, igyekszik a hivatal mindig más, régebben 

ellenőrzött területet bevonni a következő évi ellenőrzésbe. A belső ellenőrzési feladatokat a 

Répcementi Önkormányzati Társuláson keresztül látjuk el. Három ellenőrzés szerepel az 

előterjesztésben, kérhetők továbbiak is, de azokhoz plusz forrást kell biztosítani. 

 

 

Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 4 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadását. 

 

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 

 

260/2014. (12.11.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének Csepreg Város 

Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervét a 

beterjesztett formában. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2014. december 18. 

 

 

Egyéb tárgy nem lévén Rabi Imre bizottsági elnök 19 50-kor az ülést berekesztette. 

 

 

Csepreg, 2014. december 11. 

 

 

       

          Rabi Imre bizottsági elnök sk.         dr. Erdősi László  bizottsági tag sk. 

                 jegyzőkönyv hitelesítő 


