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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságának 2015. 

március 19-én megtartott rendes nyílt üléséről.  

 

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

Az ülés kezdete:  18 00 óra 

 

Jelen vannak:  

- Rabi Imre, bizottsági elnök 

- dr. Erdősi László, bizottsági tag 

- Király Árpád, bizottsági tag 

- Baranyai András, bizottsági kültag 

- Pócza Zsolt, bizottsági kültag 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

- dr. Varga-Lazányi Irén, jegyző 

- Zámodics Péter, pénzügyi osztályvezető 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

- dr. Holler Attila  

 

Rabi Imre bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés 5 fővel 

határozatképes. Javaslatot tesz Baranyai András bizottsági kültag személyében a jegyzőkönyv 

hitelesítőjére.  

 

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozta: 

 

47/2015. (03.19.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága a jegyzőkönyv hitelesítőjének 

Baranyai András bizottsági kültagot elfogadta. 

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző kéri napirendre venni zárt ülés keretében 

földtulajdonszerzéssel kapcsolatos kifogások elbírálását a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 68. § (5) bekezdése alapján. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 5 fővel határozatképes majd 

szavazásra teszi fel a napirend elfogadását, azzal, hogy a jegyző által javasolt napirendi pontot 

a bizottság zárt ülésen tárgyalja, amelyről külön jegyzőkönyv készül. 

 

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság teljes egyetértésben (5 igen szavazattal) az alábbi 

határozatot hozta: 

 

48/2015. (03.19.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága a kiküldött napirendet elfogadja  
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Az ülés napirendje: 

 

1. 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása 

 

2. Önkormányzati szociális bérlakásra vonatkozó pályázati kiírás elfogadása 

(Széchenyi tér 16.) 

 

3. Költségelven bérbe adható önkormányzati bérlakásra beérkezett pályázati 

kérelem elbírálása (Kossuth u. 1.) 

 

4. Költségelven bérbe adott önkormányzati bérlakással kapcsolatos kérelem 

megtárgyalása (Kossuth u. 1.) 

 

5. 2015. évi civil pályázat kiírása 

 

6. Csepreg város gazdasági programja 

 

1. napirendi pont 

 

2015. évi közbeszerzési terv elfogadása 

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző elmondja, törvény kötelezi az önkormányzatokat, hogy 

adott évre tervezett közbeszerzéseikről éves összesített közbeszerzési tervet készítsenek 

minden költségvetési év elején, legkésőbb március 31-ig. A terv az intézmények 

bevonásával készült, év közben bármikor módosítható. Kéri annak elfogadását. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 5 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a 2015. évi közbeszerzési terv elfogadását az előterjesztett tartalommal.  

 

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 

 

49/2015. (03.19.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33.§ - a 

alapján az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által Csepreg 

Város Önkormányzat 2015. évben lefolytatandó 

közbeszerzési eljárások éves tervét, az előterjesztés 

melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá. 

Bízza meg a polgármestert, hogy az esetlegesen 

közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket, beruházásokat 

kísérje figyelemmel. 

Kérje fel a polgármestert, hogy intézkedjen a terv 

megjelentetéséről a város hivatalos honlapján. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. március 26. 
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2. napirendi pont 

 

Önkormányzati szociális bérlakásra vonatkozó pályázati kiírás elfogadása (Széchenyi 

tér 16.) 

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző elmondja, a jelenlegi bérlő jelezte, nem kíván a 

továbbiakban élni a bérleti jogával. Amennyiben a testület elfogadja a pályázati felhívást az 

arra érkező pályázatok közül az áprilisi ülésen dönthet az új bérlő személyéről. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 5 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a pályázati kiírás elfogadását az előterjesztett formában.  

 

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 

 

50/2015. (03.19.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a 9735 

Csepreg, Széchenyi tér 16. szám alatti önkormányzati 

tulajdonban lévő 60 m2 alapterületű, komfortos, szociális 

alapon bérbe adható bérlakásra vonatkozó pályázati kiírást 

az előterjesztésnek megfelelően fogadja el.  

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. március 26. 

 

3. napirendi pont 

 

Költségelven bérbe adható önkormányzati bérlakásra beérkezett pályázati kérelem 

elbírálása (Kossuth u. 1.) 

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző elmondja, a jelenlegi bérlő jelezte, nem kíván a 

továbbiakban élni a bérleti jogával. Egy kérelem érkezett a hivatalba, a kérelmező megfelel a 

lakás bérletéhez szükséges feltételeknek, közalkalmazottként tevékenykedik a városban. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 5 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a pályázati kérelem alapján a lakás odaítélését.  

 

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 

 

51/2015. (03.19.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a 9735 

Csepreg, Kossuth u. 1. szám alatti önkormányzati 

tulajdonban lévő 101 m2 alapterületű, összkomfortos, 

költségelven bérbe adható bérlakást Klugné Györke 

Brigitta kérelmező részére 2015. április 1-től, Csepreg 



Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 

4/2015. 

 5 

Város Egészségházánál fennálló közalkalmazotti 

munkaviszonya időtartamára adja bérbe.  

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. március 26. 

 

4. napirendi pont 

 

Költségelven bérbe adott önkormányzati bérlakással kapcsolatos kérelem 

megtárgyalása (Kossuth u. 1.) 

 

Rabi Imre bizottsági elnök véleménye szerint a kérelemben írtak alapján indokolt, hogy 

csak március 1-től terhelje a bérlőt a lakbérfizetési kötelezettség. Kérdezi, készült-e átadás-

átvételi jegyzőkönyv a lakásról. 

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző elmondja, a lakás átadás-átvételekor jegyzőkönyv készült, 

amely tartalmazta a lakás tartozékait, berendezési tárgyait. A lakás korábbi bérlője az 

Önkormányzati Hivatalban dolgozó dr. Bolla Klaudia volt, aki visszaadta a lakást, miután új 

állást talált. Ő a lakás tartozékát képező konyhaszekrényre és a gáztűzhelyre nem tartott 

igényt – a sajátjait használta ezért miután kiköltözött ugyanaz a korábban ott levő 

konyhaszekrény és gáztűzhely került vissza a lakásba, amely az eredeti tartozéka volt. A 

lakásban 2014. december közepén valóban elhelyezésre került ideiglenesen két személy, 

akiknek a háza tűz következtében az ünnepek előtt lakhatatlanná vált, de ők még 2014 utolsó 

napjaiban Szombathelyre távoztak egy átmeneti szállásra. Az ott maradt ingóságaikat a 

városgazdálkodás emberei az első 2015-ös munkanapon elszállították. Az új bérlő a lakás 

kulcsait január közepén vette át. 

 

Baranyai András bizottsági kültag javasolja, hogy a jegyzőkönyv mellé fotók is 

készüljenek, amelyek alapján könnyebben rögzíteni lehet az átadáskori állapotokat.  

 

Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 5 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a lakbérfizetési  kérelem alapján a bérleti szerződés módosítását. 

 

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 

52/2015. (03.19.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a 366/2014 

(XII.18.) képviselő-testületi határozatot helyezze hatályon 

kívül, és a 9735 Csepreg, Kossuth u. 1. szám alatti 

önkormányzati tulajdonban lévő 48 m2 alapterületű, 

összkomfortos, költségelven bérbe adható bérlakást 

Csizmazia Tamara kérelmező részére a 2015. március 1-

től adja bérbe.  

Hatalmazza fel Vlasich Krisztián polgármestert a 

szerződés aláírására. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: azonnal 
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5. napirendi pont 

 

2015. évi civil pályázat kiírása 

 

Rabi Imre bizottsági elnök elmondja, sajnos az eddigi évektől eltérően most csak egy kisebb 

összeg került elkülönítésre a költségvetésben a civilek támogatására, 500 e Ft. 

 

Király Árpád bizottsági tag csatlakozik az előtte szólóhoz, kevesli az összeget, ő személy 

szerint több forrást különített volna el erre a célra. A költségvetés azonban elfogadásra került, 

jelenleg erre az összegre lehet pályázni. 

 

Baranyai András bizottsági kültag szintén nagyobb összegű támogatást javasol a következő 

években elfogadni. Véleménye szerint a civil egyesületek adják a város kulturális életének 

gerincét, indokolt lenne fokozottabb támogatásuk.  

 

1830-kor Hárominé Orbán Erika alpolgármester az ülésre megérkezik. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 5 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a 2015. évi civil pályázati kiírás elfogadását.  

 

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 

 

53/2015. (03.19.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Csepreg 

város civil szervezetei által benyújtandó 2015. évi Civil 

Alap pályázati kiírását, a pályázati adatlapot és a 

Támogatási szerződés szövegét az előterjesztésnek 

megfelelően fogadja el.  

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. március 26. 

 

 

6. napirendi pont 

 

Csepreg város gazdasági programja 

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a képviselő-testületnek az alakuló ülést követően 

hat hónapon belül gazdasági programot kell alkotnia. A gazdasági program, fejlesztési terv a 

képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. 

Kiküldésre került az előző ciklusra vonatkozó gazdasági program, kiegészítve a 2014-2020-ig 

tartó időszakra szóló tágabb fejlesztési célokkal. Kéri a bizottság tagjait, tegyék meg 

javaslataikat. 

 

Pócza Zsolt bizottsági kültag jónak, összeszedettnek tartja az előterjesztést. Problémája 

annyi lenne vele, hogy a lefektetett célok megvalósulását nem látja biztosítottnak. Véleménye 
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szerint fontossági sorrendet kellene felállítani, és a sorrend alapján elöl levő projekt(ek)re 

kellene koncentrálni az erőt és az anyagi forrásokat. Legfontosabb célként a szennyvíztároló 

bővítését tartja. Amíg ez nem történik meg, nincs lehetőség további rákötésre a rendszerben, 

nincs lehetőség arra sem, hogy komoly ipari beruházás történjen a településen, növelve ezzel 

a saját bevételeket, ezáltal a város mozgásterét. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök az említett szennyvíztároló kapacitás bővítés mellett az utak 

állapotának javítását és a csapadékvíz elvezető rendszer karbantartását tartja még a 

legfontosabb megoldandó feladatnak, mivel ezek érintik a lakosságot a legnagyobb 

mértékben.  

 

dr. Erdősi László bizottsági tag véleménye szerint a jelenlegi források nem teszik lehetővé, 

hogy több fejlesztés megvalósuljon a városban. A szennyvíztároló bővítésére kellene egyedül 

koncentrálni.  

 

Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 5 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a gazdasági program elfogadását azzal, hogy a három legfontosabb 

célkitűzés a szennyvíztároló kapacitásának bővítése, az utak állapotjavítása, és a csapadékvíz 

elvezető rendszer karbantartása legyen.   

 

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 

 

54/2015. (03.19.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a gazdasági 

program elfogadását azzal, hogy a három legfontosabb 

célkitűzés a szennyvíztároló kapacitásának bővítése, az 

utak állapotjavítása, és a csapadékvíz elvezető rendszer 

karbantartása legyen.   

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. március 26. 

 

 

Egyéb tárgy nem lévén Rabi Imre bizottsági elnök 18 45-kor az ülést berekesztette. 

 

 

Csepreg, 2015. március 19. 

 

       

          Rabi Imre bizottsági elnök sk.         Baranyai András  bizottsági kültag sk. 

                   jegyzőkönyv hitelesítő 
 


