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1/2015. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságának 2015. 

január 22-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 

- Király Árpád, bizottsági tag 

- Pócza Zsolt, bizottsági kültag 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

- dr. Varga-Lazányi Irén, jegyző 

- dr. Balogh László, aljegyző 

- Grüll Lászlóné, pénzügyi osztályvezető 

- Horváth Károlyné, pénzügyi előadó 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

- dr. Holler Attila  

 

Rabi Imre bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés 3 fővel 

határozatképes. Javaslatot tesz Pócza Zsolt bizottsági kültag személyében a jegyzőkönyv 

hitelesítőjére.  

 

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1/2015. (01.22.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága a jegyzőkönyv hitelesítőjének Pócza 

Zsolt bizottsági kültagot elfogadta. 

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző kéri napirendre venni a Csepreg Város Önkormányzata által 

fenntartott Egészségház, Művelődési Ház, valamint a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 

épületére vonatkozó, továbbá Csepreg város közigazgatási területét érintő közvilágítás 

fejlesztését célzó pályázatok előkészítésére vonatkozó előterjesztést. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes majd 

szavazásra teszi fel a napirend elfogadását, a jegyző által javasolt napirendi pont figyelembe 

vételével. 

 

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság teljes egyetértésben (3 igen szavazattal) az alábbi 

határozatot hozta: 

 

2/2015. (01.22.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága a kiküldött napirendet elfogadja oly 
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módon,hogy tárgyal még a Csepreg Város Önkormányzata 

által fenntartott Egészségház, Művelődési Ház, valamint a 

Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal épületére 

vonatkozó, továbbá Csepreg város közigazgatási területét 

érintő közvilágítás fejlesztését célzó pályázatok 

előkészítéséről. 

 

 

Az ülés napirendje: 

 

1. A Képviselő-testület Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági kültagjának 

megválasztása  

 

2. Helyi TDM szervezettel (Bük) együttműködési megállapodás megkötése  

 

3. Szűcs Józsefné (Csepreg, Széchenyi tér 25.) kérelmének elbírálása a bérlakásra 

beépített kandalló költségével kapcsolatban  

 

4. KSZK helyiségbérleti szerződések felülvizsgálata  
 

5. Menyhárt Péterné lakásának árverezésével kapcsolatban az Önkormányzat 

elővásárlási jogról való lemondása (Petőfi u. 6.)  

 

6. Önkormányzati szociális bérlakásra beérkezett pályázati kérelmek elbírálása 

(Széchenyi tér 26.)  

 

7. Nemzetiségi Önkormányzatok együttműködési megállapodásának felülvizsgálata  

 

8. Tájékoztató az NYDOP-3.1.1/A-2f-2009-0008 kódszámú projekt tekintetében a 

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség KN Kft. által lefolytatott 

helyszíni ellenőrzésről 

 

9. Döntés helyi értéktár pályázat beadásáról, a nemzeti értékek és hungarikumok 

gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és 

gondozásának támogatására  

 

10. Média szerződések (Trió Tv, Vas Népe, Répcevidék)  

 

11. Csepreg Város Önkormányzata által fenntartott Egészségház, Művelődési Ház, 

valamint a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal épületére vonatkozó, továbbá 

Csepreg város közigazgatási területét érintő közvilágítás fejlesztését célzó 

pályázatok előkészítése 

 

12. Csepreg Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése – első olvasatban  
 

 

1. napirendi pont 

 

A Képviselő-testület Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági kültagjának megválasztása  
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Rabi Imre bizottsági elnök elmondja, hogy miután korábbi jelöltje a bizottsági kültag 

posztjára nem nyerte el a bizottság tagjainak támogatását, új jelöltet kíván javasolni a 

tisztségre. Baranyai Andrással beszélt a kérdésről, elfogadta a jelölést. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel Baranyai András bizottsági kültag posztjára történő jelölése elfogadását. 

 

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság teljes egyetértésben (3 igen szavazattal) az alábbi 

határozatot hozta: 

 

3/2015. (01.22.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése és 58. § (2) 

bekezdése alapján, továbbá Csepreg Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról 

szóló 16/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 21. § a) 

pontja alapján a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 

kültagjává Baranyai Andrást válassza meg. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. január 29. 

 

18 15-kor Hárominé Orbán Erika alpolgármester az ülésre megérkezik. 

 

 

2. napirendi pont 

 

Helyi TDM szervezettel (Bük) együttműködési megállapodás megkötése  

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző ismerteti az előterjesztés tartalmát. 

 

Király Árpád bizottsági tag kérdezi, a tagdíj az előző évi idegenforgalmi adóbevétel 20 %? 

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző igennel válaszol, a tagdíj fedezete rendelkezésre áll. 

 

Pócza Zsolt bizottsági kültag kérdezi, hogy Csepreg részéről ki lesz a partner, ki lesz a 

felelős a megállapodás tartalommal megtöltéséért, esetleg lesz-e olyan személy, akinek ez 

beépül a munkakörébe. 

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző véleménye szerint a fő felelős a polgármester lesz, aki a 

megállapodást aláírja. Az adott konkrét feladatokat pedig ő fogja az ügyintézők felé 

továbbítani. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a helyi TDM szervezettel (Bük) együttműködési megállapodás megkötése 

elfogadását. 
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A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság teljes egyetértésben (3 igen szavazattal) az alábbi 

határozatot hozta: 

 

4/2015. (01.22.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a vegyen 

részt a Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület 

(BBKTE) turisztikai és marketing stratégiai programjában 

ezért az erről szóló együttműködési megállapodást hagyja 

jóvá. 

 A Képviselő-testület hatalmazza fel Vlasich Krisztián 

polgármestert az Együttműködési Megállapodás 

aláírására, amely a határozat mellékletét képezi. 

A Képviselő-testület az Együttműködési megállapodásban 

szereplő szolgáltatás díját a 2015. évre a 2014. évi 

idegenforgalmi adó 20%-ában, azaz 291 914 Ft + ÁFA 

összegében határozza meg, melyet BBKTE által kiállított 

számla alapján fizet meg. 

A szolgáltatási díj fedezetét a 2015. évi költségvetés 

terhére biztosítsa. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. január 29. 

 

3. napirendi pont 

 

Szűcs Józsefné (Csepreg, Széchenyi tér 25.) kérelmének elbírálása a bérlakásra 

beépített kandalló költségével kapcsolatban  

 

Király Árpád bizottsági tag elmondja, hogy a kandalló bekötése az ő polgármesteri 

ciklusa alatt történt. A kandallót természetesen nem tudta megvásárolni az önkormányzat, 

egyrészt anyagi helyzete miatt, másrészt, mivel szociális bérlakásról lévén szó, ahogy az 

előterjesztésben is szerepel, a bérlő kötelessége volt a kályha pótlása. Annyit tudott 

felajánlani a lakónak, hogy a bérleti szerződés megszűnése esetén a kályhát magával viheti. 

 

 dr. Varga-Lazányi Irén jegyző elmondja, ha a lakó a kályhát magával viszi, akkor az 

önkormányzatnak kell gondoskodnia a fűtés biztosításáról, amennyiben újból bérbe adja az 

ingatlant. Jelenlegi bérlő is fűtésre alkalmas állapotban kapta bérbe az ingatlant. Gesztust 

persze tehet az önkormányzat a kandalló tulajdonba adásával, de ez esetben új lakó 

beköltözése esetén fenti kötelezettsége fennáll. A kandallót kifizetni semmiképp nem tudja 

az önkormányzat, mivel a számla a bérlő nevére szól. A tulajdonba adáshoz megállapodást 

kell kötni a bérlővel.  

 

Rabi Imre bizottsági elnök véleménye szerint a fűtést olcsóbban is meg lehetett volna 

oldani, mondjuk egy vaskályhával.  

 



Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 

1/2015. 

 

 5 

Király Árpád bizottsági tag elmondja, konzultált a bérlővel a kandallóvásárlás előtt. 

Szakemberek véleménye szerint a bérleményben levő cserépkályhát mindenképp újra kellett 

volna rakni, a lebontása indokolt volt.  

 

Pócza Zsolt bizottsági kültag az előterjesztésben szereplő komfortfokozat változtatásról és 

az ebből következő lakbéremelésről kérdez. 

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző elmondja, hogy az előző bérlő szerződését megvizsgálva, aki 

egyébként kérelmező édesanyja volt, megállapításra került, hogy az ő bérleti szerződése 

komfortos lakásra vonatkozott. A jelenleg folyamatban levő, az önkormányzat teljes bérlakás 

állományára kiterjedő átfogó felülvizsgálat alapján a lakás jelenleg is komfortos fokozatba 

sorolható. A lakásbérleti szerződés mégis félkomfortos lakás vonatkozásában köttetett. A 

módosításhoz a lakásrendelet módosítása szükséges, erre vonatkozóan tartalmaz 

felhatalmazást a határozati javaslat. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel az előterjesztés B) jelű határozati javaslatának elfogadását. 

 

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság teljes egyetértésben (3 igen szavazattal) az alábbi 

határozatot hozta: 

 

5/2015. (01.22.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, mondja ki, hogy a 

Csepreg, Széchenyi tér 25. szám alatti található 34 m2 

alapterületű szociális körülmények alapján bérbe adott 

önkormányzati lakásban a bérlő, Szűcs Józsefné 

kötelezettsége volt a kályha pótlása a bérleti szerződés, 

Csepreg Város Önkormányzat 19/2009. (XII.15.) rendelete 

és  az 1993. évi LXXVIII. tv. a lakások és helyiségek 

bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról alapján. 

Csepreg Város Önkormányzata járuljon hozzá, hogy a 

bérlő a bérleti jogviszony megszűnését követően a vásárolt 

kandallót elvihesse a bérleményből. Erre vonatkozóan a 

felek kössenek írásbeli megállapodást. 

Kérje a Hivatalt, kezdeményezze a rendelet módosítását, 

oly módon, hogy a szerződésben szereplő lakás jövőbeli 

komfortfokozata komfortos legyen. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. január 29. 

 

18 30-kor Vlasich Krisztián polgármester, Kökösy Sándorné a Csepregi Óvoda és Bölcsőde 

KIKI intézményvezetője, Horváth Istvánné a Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI gazdasági 

vezetője, Klugné Györke Brigitta az Egészségház intézményvezetője és Zétényi Irén a 

Területi Gondozási Központ intézményvezetője az ülésre megérkezik. 
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4. napirendi pont 

 

KSZK helyiségbérleti szerződések felülvizsgálata  

 

Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy a Farkas Sándor Egylet bérleti díja az 

önköltségszámítás figyelembe vételével közel duplájára nőne, így lehet, lemondanak a 

további bérletről.  

 

Vlasich Krisztián polgármester elmondja, hogy a KSZK épületében az egyesületek, civil 

szervezetek bérleti díja egységesen van kezelve, az önköltség számítási szabályzat alapján. Az 

eltérések abból adódnak, hogy eltérő alapterületű helyiségeket bérelnek a szervezetek. 

Amennyiben a bizottság és a testület úgy dönt, hogy nem kell kifizetni a 19 500 Ft-os bérleti 

díjat, mondja meg, honnan pótolja a fenti bevételt, vagy milyen kiadást csökkent, mert az 

épület működtetéséhez hozzá kell tenni azt az összeget. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök megjegyzi, ha a Farkas Sándor Egylet is elhagyja a bérleményt 

kétszer akkora bevétel kiesést kell pótolni.  

 

Vlasich Krisztián polgármester elmondja, hogy az egy új helyzetet eredményez, de ezt 

kezelni csak akkor kell, ha az egylet bejelenti távozási szándékát. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök véleménye szerint megoldás lehet, hogy a Vegyeskar a 

mostanáig fizetett bérleti díjat a Művelődési Háznak fizeti meg. Ekkor nem kell kiadást 

csökkenteni más soron. 

 

Hárominé Orbán Erika alpolgármester megjegyzi, hogy nem egyszerű dolog manapság 

énekkart működtetni, egy énekkar nehezen eladható, menedzselhető a mai világban. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel annak elfogadását, hogy a Farkas Sándor Egylet a jövőben 19.500 Ft 

bérleti díjat fizessen. 

 

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 1 igen szavazattal és 2 nem szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

6/2015. (01.22.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Csepreg, 

Széchenyi tér 29. szám földszintjén található 60 m2 

alapterületű északi fekvésű termet 2015. február 1-től ne 

19.500 Ft/hó bérleti díj megfizetése ellenében adja bérbe a 

Farkas Sándor Egylet részére.  

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. január 29. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel annak elfogadását, hogy a Farkas Sándor Egylet a jövőben 9.900 Ft bérleti 

díjat fizessen. 
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A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal és 1 nem szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

7/2015. (01.22.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Csepreg, 

Széchenyi tér 29. szám földszintjén található 60 m2 

alapterületű északi fekvésű termet 2015. február 1-től 

határozatlan időre bérbe adja a Farkas Sándor Egylet 

részére 9.900 Ft/hó bérleti díj megfizetése ellenében, 

azzal, hogy a szerződő felek az új bérleti szerződés 

keretében rendelkeznek a 2013. szeptember 13-án 

megkötött szerződés közös megegyezéssel történő 

megszüntetéséről.  

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. január 29. 

 

Vlasich Krisztián polgármester ebben az esetben kéri, a bizottság döntsön arról is, hogy az 

így kieső bevétel helyére milyen egyéb bevételt, ill. kiadáscsökkentést tervez, hogy a 

költségvetés hiánya ne emelkedjen tovább. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel annak elfogadását, hogy a fenti határozat elfogadása nyomán keletekző 

bevétel kiesés a Művelődési Ház költségvetésébe épüljön be. 

 

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 1 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozta: 

 

8/2015. (01.22.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága nem javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a 7/2015. 

(01.22.) számú bizottsági határozat nyomán keletkező 

bevétel kiesés összegével csökkenjen a Művelődési Ház 

költségvetése. A kérdést a képviselő-testület hatáskörébe 

utalja. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. január 29. 

 

Pócza Zsolt bizottsági kültag elmondja, nem lát biztosítékot, hogy a Művelődési Háznál 

megjelenik az elmaradó bevétel. A legtisztább, leghelyesebb megoldás az lenne, ha a Farkas 

Sándor Egylet fizetné az önköltségszámítás alapján meghatározott 19.500 Ft-ot.  

 

Rabi Imre bizottsági elnök ismét megjegyzi, ha a Farkas Sándor Egylet is felmondja a 

bérleti szerződést, a bevétel kiesés megduplázódik. 
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Vlasich Krisztián polgármester egyetért Pócza Zsolt bizottsági kültaggal. Nem mondaná fel 

a bérleti szerződést a Vegyeskar sem, ha ott is kellene bérleti díjat fizetni, ahol ezután 

próbálnak. A jelenlegi helyzetben a Művelődési Háznak is érdeke lenne minden lehetőséget 

megragadni a bevétel növelésre. Példaként említi a Közös Hivatalt, ahol cégek tartanak 

munkaerő toborzást úgy, hogy a teremért egyszeri bérleti díjat kér a hivatal. 

 

Hárominé Orbán Erika alpolgármester megjegyzi, hogy jellemzően ugyanazok a 

személyek, családjaik működnek közre a fenti egyesületeknél. Vigyázni kell, nehogy 

megszűnjenek ezek a kulturális műhelyek az anyagiak miatt. 

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző kéri, döntsön a bizottság, a Vegyeskar Egyesületnek eltekint-

e a január havi, felmondási időre szóló bérleti díjtól? 

 

Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel annak elfogadását, hogy a Csepregi Vegyeskar Egyesület tekintetében a 

harminc napos felmondási időre járó 9.900 Ft összegű bérleti díjtól ne tekintsen el. 

 

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 

 

9/2015. (01.22.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Csepregi 

Vegyeskar Egyesület által felmondott, 2013. szeptember 

13-án kelt háromoldalú szerződés tekintetében a harminc 

napos felmondási időre járó 9.900 Ft összegű bérleti díjtól 

ne tekintsen el. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. január 29. 

 

 

5. napirendi pont 

 

Menyhárt Péterné lakásának árverezésével kapcsolatban az Önkormányzat elővásárlási 

jogról való lemondása (Petőfi u. 6.)  

 

Balogh László aljegyző ismerteti az előterjesztés tartalmát. Nem javasolja a tisztázatlan jogi 

helyzetű ingatlanon történő tulajdonszerzést, amely amúgy is jelentős felújításra szorulna. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök általánosságban támogatja az önkormányzati tulajdonszerzést, de 

a jelenlegi helyzetben ő sem gyakorolná az elővásárlás jogát. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel Menyhárt Péterné lakásának árverezésével kapcsolatban az Önkormányzat 

elővásárlási jogról való lemondása (Petőfi u. 6.) elfogadását. 

 

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság teljes egyetértésben (3 igen szavazattal) az alábbi 

határozatot hozta: 
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10/2015. (01.22.) számú bizottsági határozat 

1. Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a természetben 

9735 Csepreg Petőfi S. utca 6. szám 1. ajtószám alatti, 

1360/A/1 helyrajzi számú ingatlan tekintetében ne 

kívánjon élni a lakások és helyiségek bérletére, valamint 

az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 

1993. évi LXXVIII. törvény 85/F § (1) bekezdése szerinti 

elővásárlási jogával. 

2. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

természetben 9735 Csepreg Petőfi S. utca 6. szám 1. 

ajtószám alatti, 1360/A/2 helyrajzi számú ingatlan 

tekintetében ne kívánjon élni az ingatlan tulajdonosa által 

tett ajánlattal. 

3. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete kérje 

fel Csepreg Város polgármesterét, hogy jelen határozatáról 

tájékoztassa az ingatlan tulajdonosait. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. január 29. 

 

 

6. napirendi pont 

 

Önkormányzati szociális bérlakásra beérkezett pályázati kérelmek elbírálása (Széchenyi 

tér 26.)  

 

Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy a pályázati felhívásra egy pályázat érkezett. A 

pályázat a pályázati feltételeknek megfelel, 1 évre javasolja az ingatlant bérbe adni a 

kérelmezőnek.  

 

Vlasich Krisztián polgármester elmondja, hogy az ingatlannal kapcsolatban felmerült egy 

probléma, amelyet a bérbeadás előtt orvosolni kell. Az előző lakó áramdíj tartozása miatt a 

szolgáltató leszerelte az órát, a közüzemi szerződés megszűnt. Az új bekötés, az E.ON-nál 

regisztrált villanyszerelő által adott árajánlat alapján 156 350 Ft. A leendő bérlő vállalta a 

fenti összeg felének megfizetését, annak érdekében, hogy a lakás költözhető legyen.  

 

Rabi Imre bizottsági elnök véleménye szerint a jelenlegi bérleti díjakkal ezeket a 

költségeket az önkormányzat nem tudja kigazdálkodni. A bérleti díjakat emelni kell, a lakó 

pedig a villanyóra felszerelés teljes költségét vállalja be. 

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző elmondja, hogy megállapodás alapján a leendő lakó 

bevállalhatja a fenti költséget, de ráhárítani megállapodás nélkül nem lehet.  

 

Pócza Zsolt bizottsági kültag véleménye szerint, mivel az önkormányzat feladata a 

lakástörvény alapján a villamos hálózat biztosítása, és jelenlegi helyzetben ez akkora 

költséggel jár, amelynek megtérülése 2 660 Ft összegű havi lakbér esetében nem biztosított, a 

bizottságnak oka fogyottá kellene nyilvánítania a pályázatot.  
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Rabi Imre bizottsági elnök egyetért, akkor kapja meg egy évre a bérleti jogot a pályázó, ha 

tudja vállalni megállapodásban a villamos hálózat bekötésének költségét. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a pályázatban szereplő lakás (Széchenyi tér 26.) 1 évre történő 

odaítélésének elfogadását, amennyiben a pályázó, Horváth Péter átvállalja megállapodás 

keretében a villamos hálózat bekötésének költségét 

 

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság teljes egyetértésben (3 igen szavazattal) az alábbi 

határozatot hozta: 

 

11/2015. (01.22.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a 9735 

Csepreg, Széchenyi tér 26. szám alatti önkormányzati 

tulajdonban lévő 28 m2 alapterületű, komfort nélküli, 

szociális körülmények alapján kiutalható bérlakást 

Horváth Péter kérelmező részére 1 évre adja bérbe,  

amennyiben a pályázó, megállapodás keretében átvállalja 

a villamos hálózat bekötésének költségét 

Hatalmazza fel Vlasich Krisztián polgármestert a 

szerződés aláírására. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. január 29. 

 

 

7. napirendi pont 

 

Nemzetiségi Önkormányzatok együttműködési megállapodásának felülvizsgálata  

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző ismerteti az előterjesztések tartalmát. Az együttműködési 

megállapodások legutóbbi felülvizsgálata során elfogadásra került, hogy minden év január 31-

ig Csepreg Város Önkormányzata döntést hoz, kívánja-e az adott költségvetési évben 

költségvetése terhére támogatni a nemzetiségi önkormányzatokat. Erről is kell most dönteni, 

az együttműködési megállapodás jóváhagyása mellett. 

 

Pócza Zsolt bizottsági kültag kérdezi, mi volt az eddigi tendencia? 

 

Grüll Lászlóné pénzügyi osztályvezető elmondja, a jelenlegi tervezet nem tartalmaz 

támogatást a nemzetiségek részére. Az utóbbi 8 évben nem tudott a város pénzbeli támogatást 

nyújtani a nemzetiségi önkormányzatoknak.  

 

Rabi Imre bizottsági elnök véleménye szerint a jelenlegi anyagi helyzetében nem engedheti 

meg a város, hogy a nemzetiségeknek támogatást nyújtson. Megállapítja, hogy az ülés 3 fővel 

határozatképes, majd szavazásra teszi fel az előterjesztések B) jelű határozati javaslatainak 

elfogadását. 
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A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság teljes egyetértésben (3 igen szavazattal) az alábbi 

határozatot hozta: 

 

12/2015. (01.22.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Csepreg 

Város Önkormányzata, a Csepregi Közös Önkormányzati 

Hivatal és Csepreg Város Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzat között létrejött együttműködési 

megállapodást a beterjesztett formában, változtatás nélkül 

fogadja el. Az együttműködési megállapodás III./1.2.1 

pontja alapján Csepreg Város Önkormányzata a horvát 

nemzetiségi önkormányzat működését a 2015. 

költségvetési évben forráshiány miatt ne támogassa. 

Hatalmazza fel Vlasich Krisztián polgármestert a 

megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. január 29. 

 

 

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság teljes egyetértésben (3 igen szavazattal) az alábbi 

határozatot hozta: 

 

13/2015. (01.22.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Csepreg 

Város Önkormányzata, a Csepregi Közös Önkormányzati 

Hivatal és Csepreg Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat között létrejött együttműködési 

megállapodást a beterjesztett formában, változtatás nélkül 

fogadja el. Az együttműködési megállapodás III./1.2.1 

pontja alapján Csepreg Város Önkormányzata a roma 

nemzetiségi önkormányzat működését a 2015. 

költségvetési évben forráshiány miatt ne támogassa. 

Hatalmazza fel Vlasich Krisztián polgármestert a 

megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. január 29. 

 

 

8. napirendi pont 

 

Tájékoztató az NYDOP-3.1.1/A-2f-2009-0008 kódszámú projekt tekintetében a Nyugat-

dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség KN Kft. által lefolytatott helyszíni 

ellenőrzésről 
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Vlasich Krisztián polgármester elmondja, hogy a Kormányablak kialakítására 13 M Ft-ot 

fordít a Kormányhivatal, és további 3,5 M Ft értékben szereli azt fel berendezésekkel. 

Csepreg városa így 16,5 M Ft értékkel gyarapodik. A megyében Csepregen nyílik meg az 5. 

Kormányablak. A szomszédos város, Bük, szintén vállalta volna a Kormányablak helyének 

biztosítását, de a politika Csepreg mellett tette le a voksát. Amikor Csepreg nem lett 

járásszékhely, politikai ígéretet kapott, hogy az Okmányiroda, ill. most a Kormányablak 

megmarad a településen. Ez az ígéret teljesült. A csepregi lakosoknak nem kell más 

településre utazniuk, ha ügyet szeretnének intézni, a Kormányablak megléte pedig a település 

értékét, rangját is növeli. Az ellenőrző szerv méltányolta a csepregi érveket, de az 

előterjesztésben jelzett minimális visszafizetési kötelezettségtől, az uniós szabályok miatt 

eltekinteni nem tudnak. Azonban ez az összeg eltörpül az előnyök mellett, amelyeket a 

Kormányablak megléte jelent a településnek és lakóinak. Az összeg a költségvetési tervbe 

szerepel.  

 

Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel az NYDOP-3.1.1/A-2f-2009-0008 kódszámú projekt tekintetében a 

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség KN Kft. által lefolytatott helyszíni 

ellenőrzésről szóló tájékoztató elfogadását. 

 

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság teljes egyetértésben (3 igen szavazattal) az alábbi 

határozatot hozta: 

 

14/2015. (01.22.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének az NYDOP-

3.1.1/A-2f-2009-0008 kódszámú projekt tekintetében a 

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség KN 

Kft. által lefolytatott, helyszíni ellenőrzésről szóló 

tájékoztatója tudomásul vételét. 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete kérje 

fel a csepregi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, 

hogy az esetlegesen visszafizetésre kerülő összegre 

vonatkozó fedezetet Csepreg Város Önkormányzatának 

2015. évi költségvetésébe építse be. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. január 29. 

 

 

 

9. napirendi pont 

 

Döntés helyi értéktár pályázat beadásáról, a nemzeti értékek és hungarikumok 

gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának 

támogatására  

 

Vlasich Krisztián polgármester elmondja, hogy az előző testület nem foglalkozott érdemben 

a kérdéssel, a Települési Értéktár Bizottságot nem hozta létre. Véleménye szerint ez hiba volt, 

mert így pályázati forrástól esett el a város. Első lépés lenne tehát a bizottság megalakítása, 
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mivel ez előfeltétele a pályázatokon való indulásnak. Utána konkrétan meg kell vizsgálni, mik 

azok az irányvonalak, védendő értékek, amelyek mentén a bizottság kialakítja a pályázati 

elképzeléseit. Példaként említi a Dózsa utcában található, jelenleg eladó házat, amely a város 

utolsó épülete fafaragott homlokzattal. Dönthet úgy a bizottság, testület, hogy az épület 

megóvása érdekében nyújt be pályázatot. Varga Dániel a Jobbik ifjúsági szervezetének elnöke 

is jelezte, külsősként szívesen támogatná a települési értéktár bizottság munkáját.  

 

Rabi Imre bizottsági elnök elmondja, Dénes József is jelezte segítő szándékát neki. 

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző elmondja, hogy a testületi ülésig a tisztség elfogadásáról 

szóló hozzájáruló nyilatkozatokat be kell szerezni a határozati javaslatban tagként 

megjelölendő személyektől 

 

Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a települési értéktár létrehozásáról szóló, ill. a tagok megválasztásáról, és 

SZMSZ-el  kapcsolatos határozati javaslatok elfogadását. 

 

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság teljes egyetértésben (3 igen szavazattal) az alábbi 

határozatokat hozta: 

 

15/2015. (01.22.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a nemzeti 

értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. 

törvény és a végrehajtásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) 

Korm. rendelet szerint települési értéktárat hozza létre. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. január 29. 

 

 

16/2015. (01.22.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a nemzeti 

értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. 

törvény és a végrehajtásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) 

Korm. rendelet szerint: a Települési Értéktár Bizottságot 

hozza létre, tagjainak Ziembicki Erzsébetet, Vlasich 

Krisztiánt, valamint Sági Ferencet válassza meg és kérje 

írásbeli nyilatkozatukat, a tisztség elfogadásáról. 

Települési Értéktár Bizottság elnökének bízza meg 

Vlasich Krisztián polgármestert. 

A települési értéktár megalakításával és működésével 

kapcsolatos szervezeti és működési szabályzatot fogadja 

el. 

Kérje fel a Polgármestert, hogy jelen határozatról 

értesítse a Vas Megyei Közgyűlés Elnökét. 
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Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. január 29. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, 

megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírandó pályázaton történő 

részvétel elfogadását. 

 

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság teljes egyetértésben (3 igen szavazattal) az alábbi 

határozatokat hozta: 

 

17/2015. (01.22.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a nemzeti 

értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. 

törvény a végrehajtásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) 

Korm. rendelet szerint: A nemzeti értékek és 

hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, 

megismertetésének, megőrzésének és gondozásának 

támogatására kiírandó pályázaton vegyen részt. 

Kérje fel a Települési Értéktár Bizottságot, a pályázat 

beadásának előkészítésére, a pályázat költségvetésének 

kidolgozására. 

Hatalmazza fel a Polgármestert a pályázat beadására, és 

az ahhoz szükséges nyilatkozat és egyéb dokumentumok 

aláírására. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. január 29. 

 

 

10. napirendi pont 

 

Média szerződések (Trió Tv, Vas Népe, Répcevidék)  

 

Vlasich Krisztián polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. A Vas Népe és a 

Répcevidék újság ajánlatot tett egy önálló városi lap létrehozására, terjesztésére. Kéri a tisztelt 

bizottságot az ajánlatok megtárgyalására. A Trió Tv ajánlatával kapcsolatban elmondja, hogy 

az ajánlatban szerepel annak a lehetősége, hogy a város lakói nagyobb időkeretben, helyszíni 

riportok segítségével tudnak tájékozódni a zajló fejlesztésekről, beruházásokról, civil 

szervezetek munkájáról. A szerződésben szereplő ajánlat a minimum szolgáltatásra 

vonatkozik, így a költség növelés egyértelműen arányos a szolgáltatás időkeretének és 

minőségének növekedésével. 

 

Király Árpád bizottsági tag megjegyzi, hogy a 4. napirend esetében 10 e Ft-os bérleti díjon 

polemizált sokat a bizottság. Itt egy jelentősebb, 50 e Ft-os kiadásnövelésről lenne szó. Az 

egyes pályázatoknál külön, konkrétan lehetne tárgyalni a média megjelenésről. A Trió Tv-vel 

kötendő szerződést jelenlegi állapotában nem tudja támogatni. 
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Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a Trió-Média-Dunántúl Kft.-vel kötendő szerződés elfogadását. 

 

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal 1 nem szavazat mellett az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

18/2015. (01.22.) számú bizottsági határozat 

1. Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Trió-

Média-Dunántúl Kft. (székhely: 9600 Sárvár, Fekete híd u. 

5., képviseli: Varga Zsolt ügyvezető)  média szolgáltatóval 

az aktuális önkormányzati eseményekről, helyi 

programokról, a fejlesztési elképzelésekről, illetve az 

éppen folyó beruházások állapotáról szóló rendszeres 

tudósítás érdekében műsoridő vásárlására szerződést 

kössön. 

2. A Képviselő-testület a szerződést a határozat 

mellékletét képező tartalommal hagyja jóvá és hatalmazza 

fel Vlasich Krisztián polgármestert annak aláírására. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. január 29. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel az önkormányzati újság alapítására vonatkozó ajánlattételek elutasítását. 

 

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság teljes egyetértésben (3 igen szavazattal) az alábbi 

határozatot hozta: 

 

19/2015. (01.22.) számú bizottsági határozat 

1. Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy 

önkormányzati újságot ne alapítson. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. január 29. 

 

 

11. napirendi pont 

 

Csepreg Város Önkormányzata által fenntartott Egészségház, Művelődési Ház, valamint 

a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal épületére vonatkozó, továbbá Csepreg város 

közigazgatási területét érintő közvilágítás fejlesztését célzó pályázatok előkészítése 

 

dr. Balogh László aljegyző elmondja, hogy a határozati javaslat célja a pályázati 

előkészületek megkezdésére felhatalmazás. A kérdéses pályázatok várhatóan hamarosan 

kiírásra kerülnek, jellemzően rövid határidővel. Az előkészületekkel a város célja, hogy a 
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pályázatok kiírásakor azok benyújtásra kész, vagy a közeli állapotban legyenek, így is 

növelve a támogatások elnyerésének esélyét. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a pályázatok előkészítésére vonatkozó határozati javaslat elfogadását. 

 

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság teljes egyetértésben (3 igen szavazattal) az alábbi 

határozatot hozta: 

 

20/2015. (01.22.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hatalmazza fel 

Csepreg Város polgármesterét, hogy a Csepregi 

Önkormányzat tulajdonában álló Egészségház (Csepreg, 

Kossuth utca 1.), Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és 

Könyvtár (Csepreg, Széchenyi tér 31,), valamint a 

Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal (Csepreg, 

Széchenyi tér 27.) épületét érintő energetikai 

korszerűsítési pályázatok tekintetében a pályázati 

előkészítési munkálatokat megkezdje. 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

hatalmazza fel Csepreg Város polgármesterét, hogy 

Csepreg Város közigazgatási területét érintő közvilágítás 

fejlesztését érintő energetikai korszerűsítési pályázatok 

tekintetében a pályázati előkészítési munkálatokat 

megkezdje. 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete kérje 

fel Csepreg Város polgármesterét, hogy a beadásra kerülő 

pályázati dokumentációt - annak beadását megelőzően - 

jóváhagyás céljából terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. január 29. 

 

 

12. napirendi pont 

 

Csepreg Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése – első olvasatban  

 

Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy a jelenleg előterjesztett költségvetési javaslat 

meglehetősen nagy, 146 M Ft hiányt tartalmaz. Ezt a hiányt kellene valamilyen módon 

eltűntetni a bizottságnak és majd a testületnek. Elmondja, ha az előző év végén elfogadta 

volna a testület az adóemelésre vonatkozó rendeletmódosítást, most kedvezőbb lenne a 

költségvetés helyzete. Várja a javaslatokat a hiány eltűntetésére. 

 

Vlasich Krisztián polgármester a fő kérdést abban látja, hogy a működést vagy a fejlesztést 

helyezi előtérbe a testület. Az elmúlt év végén 12,9 és 55 M Ft támogatást kapott a város. Ez a 

támogatás 2015-re vonatkozik, idén nagyobb összegű támogatásra előreláthatólag nem 

számíthat az önkormányzat. A költségvetést hiánnyal nem lehet elfogadni. A költségvetési 
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kiadáscsökkentést úgy kell elvégezni, hogy az az állami támogatásokra ne legyen hatással. 

Nem lehet olyan feladatot elhagyni, amelyre állami támogatás is érkezne, mert ezzel nem 

csökken a hiány. Az adóemelés elmaradását nem érzi hibának. Ha az új testület egyből adót 

emelt volna, az alapos előkészítés nélkül történt volna. Ő amellett érvelne, hogy a fejlesztések 

induljanak be a városban. Rengeteg pályázati kiírás várható. A lakosság is igényli a 

fejlesztéseket, különösen az úthálózat, járdák kapcsán. Nem működésre kellene fordítani a 

fenti támogatásokat, hanem a működési költségek visszafogásával a fejlesztések beindítására 

kellene helyezni a hangsúlyt. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök megjegyzi, hogy adóemelés és költségvetési működési 

megszorítás között az eredményt tekintve nem lát nagy különbséget.  

 

Grüll Lászlóné pénzügyi osztályvezető elmondja, a költségvetésben fedezetlen 

kötelezettségvállalás nem szerepelhet, minden kiadás fedezetének meg kell lennie a bevételi 

oldalon is. A jelenlegi helyzetben bevételt lehet növelni, vagy kiadást csökkenteni. A 

költségvetési rendelet megalkotása feltétele az állami támogatás időarányos utalásának. Várja 

a javaslatokat a hiány csökkentésére, és válaszol, hogy az adott csökkentés nem eredményezi 

egyúttal a bevételi oldal, az állami támogatás csökkenését is.  

 

 Rabi Imre bizottsági elnök kérdez a működőképesség megőrzéséhez kérhető támogatásról. 

 

Grüll Lászlóné pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy a feni támogatásra a költségvetési 

törvény alapján lesz lehetőség pályázni. A korábbi ÖHIKI-vel ellentétben, amely egy objektív 

mutató alapján támogatta az önkormányzatokat, ez egy lehetőség, garancia az eredményes 

pályázatra nincs.  

 

Pócza Zsolt bizottsági kültag elmondja, a kiadás minden intézménynél jelentősen 

meghaladja a bevételi oldalt. Véleménye szerint radikális lépések szükségesek a hiány 

lefaragásához. A Művelődési Ház esetleges bezárását is tudná támogatni, mivel az 

intézmények közül talán ez lenne a legkevésbé fájdalmas döntés. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök javasolja, a bizottság egyenként tekintse át az intézmények 

költségvetését. 

 

Kökösy Sándorné a Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI intézményvezetője elmondja, hogy az 

intézmény elkészítette az összehasonlítást a tavalyi költségvetéssel. Ez alapján a társult 

önkormányzatoknak 14 M Ft-tal többet kell hozzátenniük a fenntartó Közép Répcementi 

Intézményfenntartó Társulás költségvetéséhez. A többletet okozza az intézményi indoklásban 

szereplő dolgozói béremelkedés, az így megemelkedett járulékok, üst vásárlás szükségessége, 

és két nagyobb felhalmozási kiadás: konyhai eszközök vásárlása, a HACCP-ben előírtak 

alapján, ill. vízvezeték hálózat cseréje ÁNTSZ jegyzőkönyve alapján. 

 

Klugné Györke Brigitta, az Egészségház intézményvezetője elmondja, hogy az intézmény 

28 M Ft-os tervezett költségvetéséből 16 M Ft-ot fordít nem kötelező feladatinak ellátására. 

Ezek a labor, a fizikoterápia, ill. a szakrendelések. Ezekre a szolgáltatásokra azonban jelentős 

az igény a településen és a környező településen élők körében is. 

 

Zétényi Irén a Területi Gondozási Központ intézményvezetője elmondja, hogy az 

intézmény egy alkalommal már jelentősen csökkentette a 2015. évre tervezett költségvetését. 
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A jelenleg előterjesztett anyag a szakmai minimumot tartalmazza. Megjegyzi, hogy 

intézményének a legnagyobb a saját bevétele az intézmények közül.  

 

Király Árpád bizottsági tag elmondja, hogy a város a 12,9 M ill. 55 M Ft-ot működésre 

kapta, mert a működéshez hiányzott a fedezet. Az összegekkel elszámolni csak a támogatási 

igényben megjelölt működési célokra lehet. Az így felszabaduló saját bevétel alapja lehet 

ugyan a fejlesztésnek, de nem akkora összegben, amely a biztonságos működést veszélyezteti.  

 

Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a költségvetés módosítására vonatkozó javaslata elfogadását. 

 

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság teljes egyetértésben (3 igen szavazattal) az alábbi 

határozatot hozta: 

 

21/2015. (01.22.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az 

előterjesztett költségvetési tervet módosítsa oly módon, 

hogy az egyes intézmények költségvetését az alábbi  

összegekkel csökkenti: 

- Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI: - 20 M Ft 

- Területi Gondozási Központ:           - 10 M Ft 

- Művelődési Ház és Könyvtár:          - 12,5 M Ft 

- Egészségház:              - 7 M Ft 

- Közös Hivatal:             - 4,9 M Ft 

- Önkormányzat, városgazdálkodás    - 10 M Ft 

- Civil alap    - 1 M Ft 

- Csepregi Sport Egyesület   - 1,5 M Ft 

- Útfelújítás    - 80 M Ft 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. január 29. 

 

 

Egyéb tárgy nem lévén Rabi Imre bizottsági elnök 22 30-kor az ülést berekesztette. 

 

 

Csepreg, 2015. január 22. 

 

   

     

          Rabi Imre bizottsági elnök sk.         Pócza Zsolt  bizottsági kültag sk. 

                 jegyzőkönyv hitelesítő 
 


