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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságának 2015. 

május 22-én megtartott rendes üléséről.  

 

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

Az ülés kezdete: 9 00 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 

- Zámodics Péter, pénzügyi osztályvezető 

- Lenkey László, képviselő-testületi és titkársági ügyintéző 

 

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: 

 

89/2015. (05.22.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága a jegyzőkönyv hitelesítőjének Pócza 

Zsolt bizottsági kültagot elfogadta. 

 

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

szavazásra teszi fel a napirend elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

 

90/2015. (05.22.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága a kiküldött napirendet elfogadja. 

 

Az ülés napirendje: 

 

1. A Kőszegi Rendőrkapitányság beszámolója a település közrendjéről 

 

2. A CSIN-talan Ifjúsági és Turisztikai Egyesület beszámolója a 2014. évi 

tevékenységről 
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3. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről szóló 2/2015. (III.3.) rendeletének módosítása 

 

4. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi 

költségvetéséről szóló 2/2014. (II.19.) rendeletének módosítása 

 

5. Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról, a zárszámadási rendelet 

elfogadása  

 

6. Beszámoló a belső ellenőri tevékenységről 

 

7. Konzorciumi megállapodás megkötése a csepregi szennyvíztisztító fejlesztésével 

kapcsolatban 

 

8. Önkormányzati szociális lakás bérleti szerződésének módosítása (Széchenyi tér 

26.) 

 

 

1. napirendi pont 

 

A Kőszegi Rendőrkapitányság beszámolója a település közrendjéről 

 

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

szavazásra teszi fel a Kőszegi Rendőrkapitányság beszámolójának elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

 

91/2015. (05.22.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Kőszegi 

Rendőrkapitányság Büki Rendőrőrsének Csepreg Város 

2014. évre vonatkozó, Csepreg Város közbiztonságának 

helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja, és egyúttal 

megköszöni a Kőszegi Rendőrkapitányság Büki 

Rendőrőrsének a 2014. évi munkáját. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. május 22. 

 

 

2. napirendi pont 

 

A CSIN-talan Ifjúsági és Turisztikai Egyesület beszámolója a 2014. évi tevékenységről 

 

Rabi Imre bizottsági elnök elmondja, az egyesület évek óta remek munkát végez, szépen 

karbantartják, hasznosítják az ingatlant. Külön köszöni Piros László elnök munkáját. 
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Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 3 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a CSIN-talan Ifjúsági és Turisztikai Egyesület beszámolójának 

elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

 

92/2015. (05.22.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy  a CSIN – 

talan Ifjúsági és Turisztikai Egyesület által működtetett  

Turistaház és Ifjúsági Szálláshely 2014. évi működéséről 

szóló beszámolót az előterjesztés szerint fogadja el. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. május 22. 

 

 

3. napirendi pont 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről szóló 2/2015. (III.3.) rendeletének módosítása 

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző elmondja, hogy a rendeletmódosításnak technikai okai 

vannak nagyrészt. Az államtól kapott plusz bérkiegészítések (bérkompenzáció, szociális 

ágazati pótlék) átvezetése történik meg a rendeletmódosítással. Lényegi elem, hogy az 

óvodából átkerült gazdasági vezető képviselő-testület és társulás által elfogadott 

bérelőirányzata kerül át az önkormányzati előirányzatok közé. 

 

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

szavazásra teszi fel Csepreg Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. 

(III.3.) rendeletének módosítása elfogadását az előterjesztésnek megfelelően. 

 

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

határozatot hozta: 

 

93/2015. (05.22.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, a Csepreg Város 

Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. 

(III.3.) rendelet módosítását az előterjesztésnek 

megfelelően. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. május 22. 
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4. napirendi pont 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi 

költségvetéséről szóló 2/2014. (II.19.) rendeletének módosítása 

 

Zámodics Péter pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy a 2014. évi rendeletmódosítás 

történik az államháztartási törvény előírásainak megfelelően a napirendi pontban. A részletes 

módosítás a 2014-ben bevezetett rovatrend miatt történik. Kiemeli, hogy a Területi Gondozási 

Központ az eredeti előirányzathoz képest 3 millió Ft-tal túlfinanszírozott. Ennek oka egyrészt 

az előző évek elmaradt kötelező pótlékainak kifizetése, amelyre az új intézményvezető hívta 

fel a figyelmet, másrészt a törvényi kötelezettségnek megfelelően történt új dolgozó felvétele, 

és a HACCP rendszer bevezetése kapcsán tapasztalt hiányosságok pótlása volt. Z 

intézménynek az emelt szintű lakhatás miatt keletkezett 4 millió Ft pénzmaradványa is, ez 

azonban kötött felhasználású pénzeszköz, nem lehet bármire felhasználni, így a 

túlfinanszírozás elkerülhetetlen volt.  

 

Rabi Imre bizottsági elnök kérdezi, mekkora összeg áll most rendelkezésre a város 

pénzforgalmi számláján? 

 

Zámodics Péter pénzügyi osztályvezető elmondja, a beszámoló alapján az önkormányzatnak 

119 millió Ft a 2014. évi pénzmaradványa. Ebből 25 millió Ft a Vasivíz Zrt. általi használati 

díj, 8 millió Ft a 2014-ben átutalt 2015-re vonatkozó állami normatíva előleg. Két rendkívüli 

támogatás 12, ill. 55 millió Ft, előbbi szabadabb felhasználású, mert az elszámolás már 2014-

es év terhére megtörtént, az 55 millió Ft elszámolása viszont a 2015.év első negyedéve terhére 

történt. Jelenleg 32 millió Ft felhalmozási pénzösszeg van a város számláján, várva a 

felhasználásra. 

 

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

szavazásra teszi fel Csepreg Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. 

(II.19.) rendeletének módosítása elfogadását az előterjesztésnek megfelelően. 

 

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

határozatot hozta: 

 

94/2015. (05.22.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, a Csepreg Város 

Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. 

(II.19.) rendelet módosítását az előterjesztésnek 

megfelelően. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. május 22. 

 

5. napirendi pont 

 

Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról, a zárszámadási rendelet 

elfogadása  
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Zámodics Péter pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy az államháztartási törvény 

változása nyomán az önkormányzatnak a zárszámadási rendeletét úgy kell elfogadnia, hogy 

az legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A 

zárszámadási rendelet az államkincstár által jóváhagyott 2014. évi beszámoló alapján készült. 

Kiemeli, hogy az önkormányzat 2014-ben is jelentős állami támogatásban részesült. (327 

millió Ft működési, 9,5 millió Ft felhalmozási támogatás).  

 

dr. Erdősi László bizottsági tag kérdezi, a KEOP vízminőség javító pályázat befejeződött-e? 

 

Zámodics Péter pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy május 31-én lesz a pályázat záró 

ellenőrzése. 

 

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

szavazásra teszi fel Csepreg Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése teljesítéséről szóló 

zárszámadási rendelet elfogadását 

 

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

határozatot hozta: 

 

95/2015. (05.22.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, a Csepreg Város 

Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről 

szóló zárszámadási rendeletet az előterjesztésnek 

megfelelően. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. május 22. 

 

 

6. napirendi pont 

 

Beszámoló a belső ellenőri tevékenységről 

 

Zámodics Péter pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy soron kívüli ellenőrzés a Területi 

Gondozási Központban történt. Az intézményben a tavalyi év során intézményvezető változás 

történt. Az ellenőrzés megállapította, hogy a létszám és a készlet nagysága miatt az 

intézményben minőségellenőr alkalmazása szükséges. Az ellenőrzés során feltárt 

hiányosságok pótlása nagyrészt megtörtént. 

 

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

szavazásra teszi fel a belső ellenőri tevékenységről szóló beszámoló elfogadását 

 

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

határozatot hozta: 

 

96/2015. (05.22.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

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

Város Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési jelentését 

a beterjesztett formában fogadja el. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. május 22. 

 

7. napirendi pont 

 

Konzorciumi megállapodás megkötése a csepregi szennyvíztisztító fejlesztésével 

kapcsolatban 

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző elmondja, hogy a Nemzeti Fejlesztési Programiroda vette át 

a pályázatok koordinálását. Jóval kötöttebb a forma, mint a társulás esetében, csak a 

tulajdonos önkormányzatok lehetnek részesei a pályázatnak, Zsira így kiesik. A többi 

tulajdonos település már jóváhagyta a konzorciumi megállapodást. Mozgástere az 

önkormányzatnak nem nagyon van a kérdésben, a fontos döntések meghozatalában a 

konzorcium vezetői az illetékesek, javasolja a megállapodás elfogadását.  

 

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

szavazásra teszi fel a konzorciumi megállapodás megkötése elfogadását a csepregi 

szennyvíztisztító fejlesztésével kapcsolatban. 

 

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

határozatot hozta: 

 

97/2015. (05.22.) számú bizottsági határozat 

1. Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy nyilvánítsa 

ki, a csepregi szennyvíztisztító fejlesztése érdekében jelen 

határozat melléklete szerinti Konzorciumi 

Együttműködési Megállapodást köt az NFP Nemzeti 

Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társasággal. 

2. A Képviselő testület hatalmazza fel Vlasich Krisztián 

polgármestert a mellékelt Konzorciumi Együttműködési 

Megállapodás aláírására, egyben a képviselőtestület 

hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy a projekttel 

kapcsolatos bármely releváns dokumentumot a későbbiek 

folyamán önállóan elfogadja, aláírja. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. május 22. 

 

8. napirendi pont 

 

Önkormányzati szociális lakás bérleti szerződésének módosítása (Széchenyi tér 26.) 
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Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy jelentős tartozása van a bérlőnek. Kéri, a 

testületi ülés időpontjáig a tartozás egy részét törlessze a bérlő, a maradék tartozás 

tekintetében pedig vázolja fel, milyen módon tudja a törlesztő részleteket teljesíteni. 

Amennyiben kielégítő megoldási javaslattal áll elő, javasolja a bérleti szerződés 

meghosszabbítását egy évvel. 

 

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

szavazásra teszi fel javaslata elfogadását 

 

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

határozatot hozta: 

 

98/2015. (05.22.) 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 30 m2 alapterületű, komfort nélküli, 

szociális körülmények alapján kiutalható bérlakást 

Kolompár Viktória kérelmező részére 2015. június 1-től 

további egy évre adja bérbe, amennyiben a fennálló 

tartozás törlesztéséről megállapodás születik. 

Hatalmazza fel Vlasich Krisztián polgármestert a 

szerződés aláírására. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. május 22. 

 

 

 

Egyéb tárgy nem lévén Rabi Imre bizottsági elnök 9 30-kor az ülést berekesztette. 

 

 

Csepreg, 2015. május 22. 

 

       

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

                   jegyzőkönyv hitelesítő 
 

 


