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VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 

 

2015. február 20-án megtartott nyílt ülésének 

 

JEGYZŐKÖNYVE 

 

 
Határozatok: 

 

22/2015. (02.20.) számú határozat Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása 

  

23/2015. (02.20.) számú határozat Napirendi pontok elfogadása 

  

24/2015. (02.20.) számú határozat Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI tájékoztatója elfogadása az 

 intézmény 2014/2015. nevelési év I. félévéről 

 

25/2015. (02.20.) számú határozat Ivóvízhálózat műszaki felülvizsgálata és az ólomvezeték 

 cseréje forráshiány miatt későbbi megvalósítás 

  

26/2015. (02.20.) számú határozat Szociális rendelet tervezet elfogadása 

 

27/2015. (02.20.) számú határozat 2014. évi civil beszámolók elfogadása 

 

28/2015. (02.20.) számú határozat CSSE támogatási szerződés módosítás elfogadása 

 

29/2015. (02.20.) számú határozat Körforgalom jogi státusz rendezése 

 

30/2015. (02.20.) számú határozat Körforgalom jogi státusz rendezése 

 

31/2015. (02.20.) számú határozat Körforgalom jogi státusz rendezése 

 

32/2015. (02.20.) számú határozat Helyi TDM szervezettel együttműködési megállapodás 

 

33/2015. (02.20.) számú határozat Stabilitási tv. alapján határozat elfogadása 

 

34/2015. (02.20.) számú határozat Költségvetési rendelet tervezet elfogadása 

 

35/2015. (02.20.) számú határozat Delegálásról szóló határozat visszavonása 

 

36/2015. (02.20.) számú határozat Delegálásról szóló határozat visszavonása 

 

37/2015. (02.20.) számú határozat Delegálás elfogadása 
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38/2015. (02.20.) számú határozat Delegálás elfogadása 

 

39/2015. (02.20.) számú határozat Területfejlesztési koncepció, tervezési program  

 elfogadása 

 

40/2015. (02.20.) számú határozat Integrált településfejlesztési stratégia elfogadása 

  

41/2015. (02.20.) számú határozat Megismerési nyilatkozat (településrendezési terv, 

 településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési 

 stratégia 
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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságának 2015. 

február 20-án megtartott rendes nyílt üléséről.  

 

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

Az ülés kezdete:  8 10 óra 

 

Jelen vannak:  

- Rabi Imre, bizottsági elnök 

- dr. Erdősi László, bizottsági tag 

- Pócza Zsolt, bizottsági kültag 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

- dr. Varga-Lazányi Irén, jegyző 

- Horváth Károlyné, pénzügyi előadó 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

- dr. Holler Attila  

 

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

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

hitelesítőjére.  

 

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

határozatot hozta: 

 

22/2015. (02.20.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága a jegyzőkönyv hitelesítőjének dr. 

Erdősi László bizottsági tagot elfogadta. 

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző kéri napirendre venni a Csepreg város településrendezési 

eszközeinek kidolgozása című előterjesztést, amelyhez anyag sajnos csak az ülés előtti napon 

érkezett, ezért az előterjesztés csak az ülésen került kiosztásra. Kéri napirendre venni a 

delegálást Csepreg város székhellyel működő köznevelési intézmények intézményi 

tanácsaiba, illetve zárt ülésen való tárgyalását javasolja a földtulajdonszerzéssel kapcsolatos 

kifogások elbírálása a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 

törvény 68. § (5) bekezdése alapján című előterjesztésnek. Kéri  napirendre venni a gazdasági 

program megalkotását, valamint kéri a városi nagyrendezvény terv jóváhagyása, várossá 

avatás 20 éves jubileumának előkészítése című előterjesztés levételét a napirendről, mivel a 

Hivatal nem kapott anyagot az előterjesztéshez. 

 

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

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

figyelembe vételével. 

 

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

határozatot hozta: 
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23/2015. (02.20.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága a kiküldött napirendet elfogadja oly 

módon, hogy tárgyal még a Csepreg város 

településrendezési eszközeinek kidolgozásáról, a Csepreg 

város székhellyel működő köznevelési intézmények 

intézményi tanácsaiba történő delegálásról, a gazdasági 

program megalkotásáról, zárt ülésen tárgyalja a 

földtulajdonszerzéssel kapcsolatos kifogások elbírálását a 

mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. 

évi CXXII. törvény 68. § (5) bekezdése alapján, illetve 

leveszi napirendjéről a városi nagyrendezvény terv 

jóváhagyását, várossá avatás 20 éves jubileumának 

előkészítését. 

 

 

Az ülés napirendje: 

 

1. A Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI tájékoztatója az intézmény 2014/2015. 

nevelési év I. félévéről 

 

2. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális 

ellátásokról szóló rendeletének megalkotása  

 

3. Civil szervezetek 2014. évi támogatási szerződés elszámolásának ellenőrzése, 2015. 

évi pályázati kiírás 

 

4. A csepregi körforgalom jogi státuszának rendezése 

 

5. Helyi TDM szervezettel (Bük) együttműködési megállapodás megkötése 

 

6. Költségvetési évet követő három év várható bevételei és adósságot keletkezető 

ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről szóló stabilitási 

határozat 

 

7. Csepreg Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása 

 

8. Delegálás Csepreg város székhellyel működő köznevelési intézmények intézményi 

tanácsaiba 

 

9. Csepreg város településrendezési eszközeinek kidolgozása, ennek keretében: 

> 1. A településszerkezeti tervet megalapozó településfejlesztési koncepció és 

tervezési program elfogadása 

> 2. Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadása 

> 3. Beérkezett vélemények és tervezői javaslat és elfogadása 

 

10. Gazdasági program megalkotása 
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1. napirendi pont 

 

A Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI tájékoztatója az intézmény 2014/2015. nevelési év I. 

félévéről 

 

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

szavazásra teszi fel a Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI tájékoztatója elfogadását az 

intézmény 2014/2015. nevelési év I. félévéről. 

 

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

határozatot hozta: 

 

24/2015. (02.20.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Csepregi 

Óvoda és Bölcsőde Közös Igazgatású Köznevelési 

Intézmény 2014/2015. nevelési év I. félévi munkájáról 

szóló tájékoztatóját fogadja el.  

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. február 26. 

 

 

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

szavazásra teszi fel, annak kérelmezését a Közép – Répcementi Intézményfenntartó 

Társulástól, hogy a belső ivóvízhálózat műszaki felülvizsgálata és az ólomvezeték cseréje 

forráshiány miatt később kerüljön megvalósításra. 

 

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

határozatot hozta: 

 

25/2015. (02.20.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy Csepreg 

Város Önkormányzat képviselő – testülete kérje a Közép – 

Répcementi Intézményfenntartó Társulást, a Csepregi 

Óvoda és Bölcsőde Közös Igazgatású Köznevelési 

Intézmény belső ivóvízhálózat műszaki felülvizsgálata és 

az ólomvezeték cseréje forráshiány miatt később kerüljön 

megvalósításra. Addig az intézmény az ÁNTSZ előírásai 

szerint járjon el.   

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. február 26. 
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2. napirendi pont 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról 

szóló rendeletének megalkotása  

 

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

szavazásra teszi fel az egyes szociális ellátásokról szóló rendelet tervezet elfogadását az 

előterjesztett formában.  

 

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

határozatot hozta: 

 

26/2015. (02.20.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az egyes 

szociális ellátásokról szóló rendeletet alkossa meg az 

előterjesztésnek megfelelő formában. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. február 26. 

 

 

3. napirendi pont 

 

Civil szervezetek 2014. évi támogatási szerződés elszámolásának ellenőrzése, 2015. évi 

pályázati kiírás 

 

Rabi Imre bizottsági elnök elmondja, hogy az előterjesztés alapján a civil szervezetek eleget 

tettek a beszámolási kötelezettségüknek, ki szöveges indoklással is, ki csak táblázatos 

formában. 

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző elmondja, hogy a támogatási szerződés és a támogatás 

felhasználása néhány esetben nem volt összhangban, de a támogatási szerződés módosítása 

orvosolhatja a problémát. Jogi akadálya nincs a civil beszámolók elfogadásának. 

 

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

szavazásra teszi fel a civil szervezetek 2014. évi támogatási szerződés elszámolása 

elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

 

27/2015. (02.20.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Csepreg 

város civil szervezetei által benyújtott – a 2014. évi 

támogatásról szóló - beszámolókat, elszámolásokat 

fogadja el.  
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Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. február 26. 

 

 

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

szavazásra teszi fel a Csepregi Sportegyesület támogatási szerződés módosítási kérelme 

elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

 

28/2015. (02.20.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a 3068-

2/2014. számú szerződést  - a Támogatott kérelmének 

megfelelően - az alábbiak szerint módosítsa az 

alapszerződés 5.7.  pontja alapján: 

1. A Támogatási szerződés 2.2. e) pontját az 

alábbiak szerint módosítsa:   

A támogatás elszámolási határideje 2015. június 30.   

 

2. A Támogatási szerződés I. számú módosítása 

elválaszthatatlan részét képezi a 2014. május 12– én 

megkötött 3068-2/ 2014. alap támogatási szerződésnek.  

3. Az alap támogatási szerződés többi része 

változatlan marad.  

4. Felhívja a Sportegyesület figyelmét a pályázati 

kiírásban, szerződésben foglaltak pontos betartására.  

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. február 26. 

 

 

4. napirendi pont 

 

A csepregi körforgalom jogi státuszának rendezése 

 

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

 

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

szavazásra teszi fel a körforgalom környéke jogi státuszának rendezéséhez szükséges, az 

előterjesztésben megjelölt határozati javaslatok elfogadását. 

 

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

határozatokat hozta: 

 

 

 



Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 

2/2015. 

 

 8 

29/2015. (02.20.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a 8614 és 

8624. utak kereszteződésében, 2007. évben kialakított 

körforgalmi csomópont jogi státuszának rendezése 

érdekében a 1901/27. hrsz –ú közút megjelölésű 1233 m2 

területű ingatlant térítésmentesen adja át a Magyar Állam 

tulajdonába és a NIF Zrt. kezelésébe. A Képviselő-testület 

hatalmazza meg a polgármestert, hogy a tulajdonba 

adással kapcsolatos okiratokat írja alá. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. február 26. 

 
 

30/2015. (02.20.) számú bizottsági határozat 
Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 
Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a 034/23. 
hrsz-ú ingatlan vonatkozásában fogadja el az 
Önkormányzat Dorogi Árpád közös tulajdon 
megszüntetését a 034/51. hrsz-ú közút és 034/52. hrsz-ú 
kerékpárút alrészletek tekintetében.  A Képviselő-testület 
hatalmazza meg a polgármestert, hogy az eljáráshoz 
kapcsolódó okiratokat írja alá. 
 
Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. február 26. 
 

 
31/2015. (02.20.) számú bizottsági határozat 
Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 
Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a 8614 és 
8624 ök. utak kereszteződésében, 2007. évben kialakított 
körforgalmi csomópont jogi státuszának rendezése 
érdekében a 034/51. hrsz –ú közút megjelölésű 136 m2 
területű ingatlant térítésmentesen adja át a Magyar Állam 
tulajdonába és a NIF Zrt. kezelésébe. A Képviselő-testület 
hatalmazza meg a polgármestert, hogy a tulajdonba 
adással kapcsolatos okiratokat írja alá. 
 
Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. február 26. 

 

 

5. napirendi pont 

 

Helyi TDM szervezettel (Bük) együttműködési megállapodás megkötése 

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
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Rabi Imre bizottsági elnök elmondja, hogy az együttműködés a pályázatokon való 

indulásnál jelenthet előnyt. 

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző elmondja, hogy ezen felül az együttműködés újabb 

megjelenési felületeket jelent a város számára, amelyek segíthetik a fejlesztési célok elérését. 

 

Pócza Zsolt bizottsági kültag javasolja, hogy a határozati javaslatban legyen kapcsolattartó 

megjelölve, aki felelős az együttműködéssel érintett feladatok megvalósulásáért. 

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző elmondja, hogy a polgármester a megállapodás aláírója, ő 

osztja ki az esetleges feladatokat, és végső soron aláíróként felelős az együttműködésben 

vállaltak teljesítésért. 

 

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

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

megkötés elfogadását. 

 

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

határozatokat hozta: 

 

32/2015. (02.20.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy 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 fizessen meg. 

A szolgáltatási díj fedezetét a 2015. évi költségvetés 

terhére biztosítsa. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. február 26. 

 

 

6. napirendi pont 

 

Költségvetési évet követő három év várható bevételei és adósságot keletkezető 

ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről szóló stabilitási 

határozat 
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dr. Varga-Lazányi Irén jegyző elmondja, hogy törvényi kötelezettség a stabilitási törvény 

alapján határozat megalkotása. 

 

Pócza Zsolt bizottsági kültag nem tartja szerencsésnek, hogy az önkormányzat legfőbb saját 

bevételi forrása az iparűzési adó bevétel. 

 

dr. Erdősi László bizottsági tag véleménye szerint a város intézményrendszerének nagysága 

nem arányos a fogyó népességgel. Ennek az intézményrendszernek a fenntartása okoz 

rendszeresen nehézséget a költségvetés megalkotása és végrehajtása során.  

 

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

szavazásra teszi fel a költségvetési évet követő három év várható bevételei és adósságot 

keletkezető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről szóló stabilitási 

határozat elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

 

33/2015. (02.20.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Stabilitási 

tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja alapján kiadott 

353/2011.(12.30.) Kormányrendelet szerinti a 

költségvetési évet követő három év önkormányzati saját 

bevétel várható bevételeinek összegét az alábbiakban 

állapítsa meg:  

  

2015. év  84 877 ezer Ft  

2016. év  85 000 ezer Ft 

2017. év  85 700 ezer Ft  

2018. év  86 200 ezer Ft 

 

Az adósságot keletkeztető ügyletből és 

kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek: e Ft- ban 

Futamidő kezdete: 

2015.                2016.               2017.       2018. 

12 000 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. február 26. 

 

 

7. napirendi pont 

 

Csepreg Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása 

 

Rabi Imre bizottsági elnök elmondja, hogy az előterjesztett költségvetési rendelet tervezet 

az előző testületi ülésen elfogadott keretszámokat, ill. az azóta többször egyeztetett részletes 
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adatokat tartalmazza. Megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes, majd szavazásra teszi 

fel a 2015. évi költségvetési rendelet tervezet elfogadását az előterjesztett formában. 

 

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

határozatokat hozta: 

 

 

34/2015. (02.20.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a 2015. évi 

költségvetési rendeletét az előterjesztésnek megfelelő 

tartalommal fogadja el. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. február 26. 

 

 

8. napirendi pont 

 

Delegálás Csepreg város székhellyel működő köznevelési intézmények intézményi 

tanácsaiba 

 

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

 

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

szavazásra teszi fel a Tóth Csaba delegálásáról szóló határozatok visszavonását. 

 

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

határozatokat hozta: 

 

35/2015. (02.20.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73.§(4) 

bekezdésében kapott feladatkörében eljárva a Nádasdy 

Tamás Közgazdasági, Informatikai, Műszaki 

Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban működő 

intézményi tanácsba történő – Tóth Csaba úr - delegálásról 

szóló 219/2013. 09. 26.) határozatát 2015. február 28 – i 

hatállyal vonja vissza.  

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. február 26. 

 

 

36/2015. (02.20.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 
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Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73.§(4) 

bekezdésében kapott feladatkörében eljárva a Dr. Csepregi 

Horváth János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskolában működő intézményi tanácsba történő – Tóth 

Csaba úr - delegálásról szóló 220/2013. 09. 26.) 

határozatát 2015. február 28 – i hatállyal vonja vissza.  

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. február 26. 

 

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

szavazásra teszi fel a Hárominé Orbán Erika alpolgármester delegálásáról szóló határozati 

javaslatok elfogadását. 

 

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

határozatokat hozta: 

 

37/2015. (02.20.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73.§(4) 

bekezdésében kapott feladatkörében eljárva Hárominé 

Orbán Erika alpolgármestert   delegálja 2015. március 

1. hatállyal a Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai, 

Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban 

működő intézményi tanácsba. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. február 26. 

 

 

38/2015. (02.20.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73.§(4) 

bekezdésében kapott feladatkörében eljárva Hárominé 

Orbán Erika alpolgármestert   delegálja 2015. március 

1. hatállyal a Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskolában működő intézményi 

tanácsba. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. február 26. 
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9. napirendi pont 

 

Csepreg város településrendezési eszközeinek kidolgozása, ennek keretében: 

> 1. A településszerkezeti tervet megalapozó településfejlesztési koncepció és 

tervezési program elfogadása 

> 2. Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadása 

> 3. Beérkezett vélemények és tervezői javaslat és elfogadása 

 
 

39/2015. (02.20.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének  

1. a határozat 1. mellékletében foglaltak szerint a város 

településszerkezeti tervét megalapozó településfejlesztési 

koncepciót. 

2. a határozat 2. mellékletében foglaltak szerint a 

településszerkezeti tervet megalapozó tervezési 

programot. 
 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. február 26. 
 
 
 

40/2015. (02.20.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a határozat 1. 

mellékletében foglaltak szerint a város integrált 

településfejlesztési stratégiáját. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. február 26. 
 
 
 

41/2015. (02.20.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a 314/2012.(XI.8.) 

Korm. rendelet 39.§ (2) bekezdése alapján nyilatkozza, 

hogy ismertetésre került és megismerte a megrendelésére a 

REGIOPLAN Kft által RP.1.263-1 munkaszámon 

készített Településfejlesztési koncepció, Integrált 

településfejlesztési stratégia, Településszerkezeti terv. 

Helyi építési szabályzat és szabályozási terv 

dokumentációt, illetve az arra érkezett államigazgatási, 

önkormányzati és partnerségi véleményeket. A 

vélemények figyelembe vételéről az alábbiak szerint 

dönt: 
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A határozat mellékletét képező Véleményösszesítőben a 

Tervezői javaslat a vélemény elfogadásáról címszó alatt 

megfogalmazottakat elfogadja azzal, hogy a 

Kincsédpuszta területére vonatkozó szabályozás maradjon 

változatlan. 

A fentiek alapján és szerint a végső szakmai dokumentáció 

összeállítható. 

 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. február 26. 

 

 

10. napirendi pont 

 

Gazdasági program megalkotása 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző elmondja, hogy a 2011. évi CLXXXIX. törvény 

Magyarország helyi önkormányzatairól alapján a képviselő-testületnek gazdasági programot 

kell alkotnia. A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának 

időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. A képviselő-testület alakuló ülésén úgy 

határozott, hogy a gazdasági programot 2015. március 15-ig terjeszti a testület elé, február 20-

ig pedig a bizottság elé. Az előterjesztés tartalmazza a 2014-2020-ig tartó időszakra szóló 

tágabb fejlesztési célokat, valamint a 2011-ben elfogadott, előző ciklusra vonatkozó gazdasági 

programot. Kéri a bizottság tagjait, hogy az előterjesztés alapján dolgozzák ki saját 

javaslatukat, amely alapján a hivatal a következő márciusi bizottsági, ill. testületi ülésre elő 

tudja készíteni a gazdasági program tervezetet, elfogadásra. 

 

Egyéb tárgy nem lévén Rabi Imre bizottsági elnök 10 00-kor az ülést berekesztette. 

 

 

Csepreg, 2015. február 20. 

 

  

      

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

                   jegyzőkönyv hitelesítő 
 

 


