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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságának a 

Humánpolitikai Bizottsággal közösen 2015. április 2-án megtartott együttes üléséről.  

 

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

Az ülés kezdete:  18 30 óra 

 

Jelen vannak:  

 

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság képviseletében: 

- Rabi Imre, bizottsági elnök 

- dr. Erdősi László, bizottsági tag 

- Király Árpád, bizottsági tag 

- Pócza Zsolt, bizottsági kültag 

 

Humánpolitikai Bizottság képviseletében: 

- Kovács András, bizottsági elnök 

- Király Árpád, bizottsági tag 

- Ziembicki Erzsébet, bizottsági tag 

- Enzsöl László, bizottsági kültag 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

 - Hárominé Orbán Erika, alpolgármester 

- dr. Balogh László, aljegyző 

 

Meghívottak: 

- dr. Dénes József 

- Sági Fernc 

- Varga Dániel 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

- dr. Holler Attila  

 

Rabi Imre bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Elmondja, a másik bizottsági elnökkel 

történt megegyezés alapján az ülést ő vezeti le. Megállapítja, hogy az ülés 4 fővel 

határozatképes. Javaslatot tesz Király Árpád bizottsági tag személyében a jegyzőkönyv 

hitelesítőjére.  

 

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

határozatot hozta: 

 

60/2015. (04.02.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága a jegyzőkönyv hitelesítőjének Király 

Árpád bizottsági tagot elfogadta. 

 

 

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

szavazásra teszi fel a napirend elfogadását. 
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A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság teljes egyetértésben (4 igen szavazattal) az alábbi 

határozatot hozta: 

 

61/2015. (04.02.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága a kiküldött napirendet elfogadja. 

 

 

 

Az ülés napirendje: 

 

1. Közös álláspont kialakítása a Csepregi Helytörténeti Gyűjteménnyel kapcsolatban 

 

 

1. napirendi pont 

 

Rabi Imre bizottsági elnök elmondja, a múzeum eszmei értéke kétségtelen, a 

megmentéséhez, további működtetéshez viszont pénzre, forrásra van szükség. Főképp a 

nemrég elhunyt Wellner Lőrinc tanár úr érdeme a múzeum kialakítása, működtetése. 2012 óta 

többször került a bizottság és a testület elé a gyűjtemény ügye, most, a várossá avatás 20 éves 

évfordulóján újra előtérbe került a kérdés megnyugtató tisztázása. Az együttes ülésre 

meghívásra került három külső szakértő, akik az intézményvezető asszonnyal segíthetnek a 

megoldáskeresésben. 

 

Kovács András bizottsági elnök elmondja, fajsúlyos kérdésről van szó. 2012 óta valóban 

többször előkerült a kérdés. A városjubileum mellett azért is fontos lépni, hogy minél előbb 

megkezdődhessen a szakmai munka az intézményben.  

 

dr. Erdősi László bizottsági tag kérdezi, hol vannak jelenleg elhelyezve az Eperjessy Dóra 

által felajánlott bútorok? 

 

Király Árpád bizottsági tag elmondja, a volt okmányiroda helyiségében vannak 

ideiglenesen. 

 

dr. Erdősi László bizottsági tag elmondja, a működési engedély visszavonásra került. Így az 

épület tulajdonképpen raktárként funkcionál. Pénz nélkül a működési engedélyt 

visszaszerezni nem lehet. Kérdés, van-e értelme? Belépőt szedni érdemes-e, lenne-e 

érdeklődés a gyűjtemény iránt? Megfontolandó, hogy a városgazdálkodás vegye át az 

intézménnyel kapcsolatos mindennapos feladatokat (pl. takarítás stb.) 

 

Ziembicki Erzsébet bizottsági tag elmondja, noha 2012-ben volt döntés, hogy a múzeumot a 

Művelődési Házba integrálják, de ez a döntés nem lett átvezetve a Művelődési Ház alapító 

okiratába. Forrást mindenképp kell rendelni a feladathoz. Pályázatok csak olyan 

intézményekre vannak, amelyeknek van működési engedélye. Véleménye szerint az 

önkormányzatnak kötelessége gondozni a gyűjteményt. A helyben járás oka részben Wellner 

tanár úr tisztelete, akivel sokszor nem volt zökkenőmentes az együttműködés.  A megyei 

múzeum igazgatójával folytatott megbeszélés nyomán az a véleménye, hogy leltározást 

mindenképp kell végezni. A leltározás eredményének ismeretében lehet felújítási, 

működtetési programot összeállítani. A jubileumi események idejére, augusztura a megnyitást 
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nem tartja megvalósíthatónak. Véleménye szerint a tárgyakat elmozdítani sem kellene 

jelenlegi helyükről. A környékbeli múzeumoknál van példa modern, interaktív 

bemutatótermekre, erre városunkban nincs esély. De az biztos, hogy a működtetéshez forrásra 

van szükség, és nem elegendő egy kulturális közfoglalkoztatott alkalmazása.  

 

Pócza Zsolt bizottsági kültag kérdezi, a leltározás hozzávetőlegesen milyen költséggel 

járna? 

 

dr. Dénes József felvázolja, hogy az 1997. évi CXL. tv. alapján az önkormányzat előtt 

milyen lehetőségek állnak. A múzeumi jogállás elérése nem reális cél, ahhoz több szakember 

foglalkoztatására, önálló intézménykénti működésre lenne szükség. A maradék lehetőségek, 

közérdekű muzeális kiállítóhely, ill. gyűjtemény. A kiállítóhely egy lezárt gyűjteményt jelent, 

míg a gyűjtemény esetén a további bővítés lehetősége biztosított. Megjegyzi, noha a múzeum 

az előterjesztett anyag szerint is csak 1988-ban kapott működési engedélyt, már 1977-ben 

megnyílt az érdeklődők előtt. Ő személy szerint a gyűjtemény státusz felé mozdulna el, 

véleménye szerint ne zárjuk le a tárlatot, van még mit gyűjteni, hiszen ma már a 80-as évek is 

tekinthető múltnak. Figyelmeztet, hogy pályázati lehetőségek csak a működési engedély 

birtokában nyílnak meg. A működési engedély megszerzéséhez teljesíthető feltételeknek kell 

megfelelni. Első lépés mindenképp az lenne, hogy egy muzeológiai tapasztalattal rendelkező 

szakember vegye át a gyűjteményt tételesen, kialakítva ezzel egy kezdő állapotot. Következő 

lépés lenne a látogathatóság biztosítása. Mivel nem önálló intézmény lenne, hozzá kellene 

rendelni egy már működő intézményhez, ami véleménye szerint a Művelődési Ház lehetne. A 

technikai működtetést a Művelődési Ház biztosíthatná, a szakmai működtetés további döntést 

igényelne.  

 

Rabi Imre bizottsági elnök elmondja, a működési engedélyt vissza kell szerezni. Egyetért, 

hogy a Művelődési Ház legyen a felelős intézmény. A szakmai kérdések megválaszolására, a 

leltár elvégzésére pedig Dénes József lenne a megfelelő szakember.  

 

Ziembicki Erzsébet bizottsági tag véleménye szerint szükség volna szakmai segítségre, akár 

az említett megyei múzeum igazgatójától, Csapláros Andreától. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök elmondja, természetesen a leltár elkészítésére több ajánlat 

bekérésére lenne szükség.  

 

Kovács András bizottsági elnök konkrét számokat javasol. A leltár céljára 500 e Ft körüli 

összeget javasol elkülöníteni, az egyéb költségeket is figyelembe véve, erre az évre összesen 1 

millió Ft-ot. Meg kell vizsgálni, a költségvetésből honnan kerüljön ez az összeg 

átcsoportosításra.  

 

dr. Erdősi László bizottsági tag véleménye szerint nézzük meg mekkora összeg kell a 

leltározásra, és első körben csak ezt az összeget csoportosítsa át a testület egy 

rendeletmódosítás keretében. 

 

Ziembicki Erzsébet bizottsági tag elmondja, hiteles leltárra van szükség. Az 

intézményvezető pontosan tudja, miért tartozik felelősséggel.  

 

Rabi Imre bizottsági elnök kérdezi, a működési engedélyt milyen időtartamra kaphatja a 

gyűjtemény? 
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dr. Dénes József elmondja, határozatlan időre, de ez módosítható. Megjegyzi továbbá, 

véleménye szerint a leltárt olyan személynek kellene végeznie, aki utána tovább foglalkozik a 

leltározott anyaggal.  

 

dr. Erdősi László bizottsági tag véleménye szerint évi 6-7 millió Ft biztos kell a 

működtetésre. Ennyi kell ahhoz, hogy az engedély feltételéül szabott nyitvatartási időt 

biztosítsa az intézmény. 

 

Ziembicki Erzsébet bizottsági tag soknak érzi ezt az összeget. Javasolja állásfoglalás kérését 

a minisztériumtól, melyek azok az alapkövetelmények, amelyek szükségesek a működési 

engedély megadásához? 

 

dr. Erdősi László bizottsági tag javasolja, a Művelődési Ház kérjen árajánlatokat a 

leltározásra, a hivatal pedig kérjen minisztériumi állásfoglalást. 

 

dr. Dénes József figyelmeztet, telik az idő, a januári megbeszélés óta sem történt semmi 

érdemleges. Javasolja, ahogy azon a megbeszélésen is elhangzott egy külön terem biztosítását 

a leltározás céljára, valamint esetlegesen a kiállításra nem kerülő tárgyak elhelyezésére.  

 

Pócza Zsolt bizottsági kültag véleménye szerint a működési engedély megszerzése kell 

legyen a cél. Kérdezi azonban van-e köztes állapot, ahol az állagmegóvásé a fő szerep. 

Elégséges-e, ha évente 2-3 alkalommal nyit csak ki a gyűjtemény, pl. a városi ünnepség 

idején. A heti 3-4 napi nyitva tartást nem érzi indokoltnak, nem gondolja, hogy erre igény 

mutatkozna. 

 

dr. Dénes József véleménye szerint elégséges ügyelet tartása, és csak érdeklődés esetén 

kinyitni a kiállítást.  

 

Ziembicki Erzsébet bizottsági tag elmondja, hogy az intézmény jelenlegi létszámával az 

ügyelet ellátása sem biztosítható.  

 

Varga Dániel elmondja, hogy a gyűjtemény állaga folyamatosan romlik. Tenni kell valamit, 

hogy a folyamatot megállítsuk. Leltárt kell készíteni, meg kell szerezni a működési engedélyt, 

és annak birtokában pályázati pénzek segítségével biztosítani a gyűjtemény megmaradását, 

esetlegesen további gyarapítását. 

 

Sági Ferenc elmondja, Csepregnek nagy értéke a helytörténeti gyűjtemény, amelyet 

tekinthetünk répcementi anyagnak is. Pályázati lehetőségek vannak, lesznek, úgyhogy a 

működési engedély birtokában lesz lehetőség a gyűjtemény megóvására, bővítésére. 

Véleménye szerint egy Csepreg monográfia megjelentetése is időszerű lenne. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök összegzi az elhangzott javaslatokat. Szükséges árajánlatok 

bekérése a környező múzeumoktól (Győr, Sopron, Szombathely), illetve dr. Dénes József 

helyi szakembertől a leltározási feladatok elvégzésére. Az ajánlatkérőt a Művelődési Ház 

állítsa össze, oly módon, hogy a beérkezett ajánlatokról a bizottságok, hasonlóan a 

mostanihoz, egy együttes ülés keretében tudjanak tárgyalni még az áprilisi testületi ülést 

megelőzően. A leltározásra az ajánlattevők állítsanak fel határidőt. A hivatal pedig az 

önkormányzat nevében kérjen minisztériumi állásfoglalást a működési engedély 

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

szavazásra teszi fel a fenti javaslatok elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

 

62/2015. (04.02.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy kérjen 

árajánlatokat a környező múzeumoktól (Győr, Sopron, 

Szombathely), illetve dr. Dénes József helyi szakembertől 

a helytörténeti gyűjtemény leltározási feladatainak 

elvégzésére. Az ajánlatkérőt a Művelődési Ház állítsa 

össze, oly módon, hogy a beérkezett ajánlatokról a 

bizottságok, hasonlóan a mostanihoz, egy együttes ülés 

keretében tudjanak tárgyalni még az áprilisi testületi ülést 

megelőzően. A leltározásra időtartamára az ajánlattevők 

tegyenek javaslatot. 

A hivatal az önkormányzat nevében kérjen minisztériumi 

állásfoglalást a működési engedély megszerzésének 

feltételeiről.  

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. április 30. 

 

 

Egyéb tárgy nem lévén Rabi Imre bizottsági elnök 20 15-kor az ülést berekesztette. 

 

 

Csepreg, 2015. április 2. 

 

       

          Rabi Imre bizottsági elnök sk.            Király Árpád bizottsági tag sk. 

                    jegyzőkönyv hitelesítő 
   

 


