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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságának 2015. 

április 10-én megtartott rendkívüli üléséről.  

 

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

Az ülés kezdete:  18 30 óra 

 

Jelen vannak:  

- Rabi Imre, bizottsági elnök 

- dr. Erdősi László, bizottsági tag 

- Király Árpád, bizottsági tag 

- Baranyai András, bizottsági kültag 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

- Hárominé Orbán Erika, alpolgármester 

-  Kovács András, képviselő 

- dr. Balogh László, aljegyző 

- Zámodics Péter, pénzügyi osztályvezető 

- Fülöp József, pályázati referens 

- Sopár Katalin, tervező 

- Zétényi Irén, Területi Gondozási Központ intézményvezetője 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

- dr. Holler Attila  

 

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

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

hitelesítőjére.  

 

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

határozatot hozta: 

 

63/2015. (04.10.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága a jegyzőkönyv hitelesítőjének dr. 

Erdősi László bizottsági tagot elfogadta. 

 

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

szavazásra teszi fel a napirend elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

 

64/2015. (04.10.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága a kiküldött napirendet elfogadja. 
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Az ülés napirendje: 

 

1. Döntés Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 

3. melléklet II. 4. ab) pont szerinti Szociális szakosított ellátást és a gyermekek 

átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása 

támogatására kiírt pályázat beadásáról. 

 

2. Döntés a 2014. évi önkormányzati választást követő időszak képviselői 

tiszteletdíjainak különbözetéről  

 

 

1. napirendi pont 

 

Döntés Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. 

melléklet II. 4. ab) pont szerinti Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti 

gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására 

kiírt pályázat beadásáról 

 

 

Fülöp József pályázati referens a pályázattal kapcsolatban elmondja, hogy 20 millió Ft-ra 

nyújtaná be a pályázatot az önkormányzat. 1 millió Ft a pályázat önereje, ez rendelkezésre áll. 

A Római Katolikus Egyházközösségnek is van tulajdonrésze az épületben, így a 

hozzájárulásuk szükséges a pályázat beadásához. Ennek akadálya nem lesz. A pályázat fő 

célja a 14 lakószobához tartozó fürdőszoba teljes körű korszerűsítése, felújítása.  

 

Rabi Imre bizottsági elnök elmondja, a Területi Gondozási Központra ráfér a felújítás. 

Jelenleg erre a célra van pályázati kiírás, meg kell ragadni a lehetőséget. Véleménye szerint 

április 15-ig hibátlan anyagot kell benyújtani, el kellene kerülni a hiánypótlást. Az 

intézményvezetőt kérdezi, mi az önerő forrása? 

 

Zétényi Irén intézményvezető elmondja, hogy az emelt szintű szolgáltatás feltétele belépési 

hozzájárulás fizetése, amely egy elkülönített lakásszámlára történik. Az összeg az intézmény 

korszerűsítésére, a lakók életkörülményeinek javítására szolgál, így igénybe vehető a 

pályázati önerő céljára. 

 

Király Árpád bizottsági tag elmondja, problémás az épületen a torony rész, hullik a vakolat, 

nem megfelelő az esővíz elvezetés stb. Érinti-e a pályázat ennek az épületrésznek a 

felújítását? 

 

Zétényi Irén intézményvezető igennel válaszol. 

 

Sopár Katalin tervező elmondja, hogy fő cél a 14 fürdőszoba felújítása lenne. Ennek 

összegét 15 790 e Ft-ban tudja megtervezni. A fennmaradó összeg nem elegendő a teljes 

épület villanyhálózatának cseréjére, korszerűsítésére. Így a maradék összegből meg lehet 

újítani a személyzeti és a külső ellátottak WC-jét, és biztosítani a földszint 

megközelíthetőségét egy új, 5 %-os lejtésű rámpa segítségével.  

 

dr. Erdősi László bizottsági tag kérdezi, hogy a 14 felújítandó fürdőszobában azért megújul-

e a villamos hálózat? 
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Sopár Katalin tervező elmondja, hogy ezekben a helyiségekben a teljes felújításnak 

természetesen része a villamos hálózat megújítása is. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök felhívja a figyelmet, hogy országosan a pályázati célra 400 millió 

Ft a keretösszeg, tehát 20, a miénkhez hasonló pályázat nyerhet az egész országban.  

18 45-kor Vlasich Krisztián polgármester az ülésre megérkezik. 

 

Kovács András képviselő kérdezi, az épület műemlék jellege nem befolyásolja-e a 

nyílászáró áthelyezést. 

 

Sopár Katalin tervező véleménye szerint a műemlék jelleg a nyílászáró cserénél nem lehet 

akadály. 

 

Kovács András képviselő kérdezi, ha a pályázat elutasításra kerül, lehetséges e a pályázattal 

érintett munkálatok szakaszos megvalósítása, ahogy a források engedik? 

 

Sopár Katalin tervező igennel válaszol. 

 

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

szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

 

65/2015. (04.10.) számú bizottsági határozat 

1. Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Területi 

Gondozási Központ Intézményére, a Magyarország 2015. 

évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 3. 

melléklet II. 4. ab) pont szerinti Szociális szakosított 

ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló 

önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása 

támogatására kiírt pályázatot nyújtsa be, a pályázati 

adatlapot és mellékelt dokumentumait fogadja el. 

2. A Képviselő – testület hatalmazza fel Vlasich 

Krisztián polgármestert – a pályázati adatlap és 

mellékletei aláírására. 

3. A pályázat beadásához és teljesítéséhez szükséges 

saját forrás a Területi Gondozási Központnál 

rendelkezésre áll, a vállalt önerőt, legfeljebb 1.052.632 Ft 

fedezetet a Területi Gondozási Központ 

pénzmaradványának terhére, saját forrásból biztosítsa. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. április 10. 

 

Sopár Katalin és Zétényi Irén 18 50-kor az ülést elhagyták. 
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2. napirendi pont 

 

Döntés a 2014. évi önkormányzati választást követő időszak képviselői tiszteletdíjainak 

különbözetéről  

 

Rabi Imre bizottsági elnök elmondja, hogy az előterjesztésben tárgyalt időszakban a 2014-es 

költségvetésben kiadásként megtervezett képviselői tiszteletdíjak nem kerültek elutalásra. 

Szeretné, ha ezt a mulasztást pótolná a hivatal. Ő személy szerint a ki nem fizetett 

tiszteletdíjat felajánlja a Farkas Sándor Egylet részére. 

 

Zámodics Péter pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy a tiszteletdíjak fedezete 

természetesen rendelkezésre áll. Forrása az elmúlt évi pénzmaradvány, amelynek felosztása 

május végén történik a zárszámadási rendelet keretében. Addig kér türelmet a folyósításra. 

 

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

szavazásra teszi fel a 215.598 Ft összegű elmaradt, 2014. évi képviselő tiszteletdíj 

kifizetésének elfogadását, amelynek forrása a 2014. évi pénzmaradvány, a folyósításra pedig a 

zárszámadási rendelet elfogadását követően kerüljön sor. 

 

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

határozatot hozta: 

 

66/2015. (04.10.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a 215.598 Ft 

összegű elmaradt, 2014. évi képviselő tiszteletdíj kerüljön 

kifizetésre a jogosultaknak, a tiszteletdíj forrása a 2014. 

évi pénzmaradvány legyen, a folyósításra pedig a 

zárszámadási rendelet elfogadását követően kerüljön sor. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. április 10. 

 

 

Egyéb tárgy nem lévén Rabi Imre bizottsági elnök 19 00-kor az ülést berekesztette. 

 

 

Csepreg, 2015. április 10. 

 

 

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

                   jegyzőkönyv hitelesítő 
 

 


