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Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 

11/2015. 

 

 2 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságának 2015. 

június 18-án megtartott rendes üléséről.  

 

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

Az ülés kezdete: 8 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: 

 - Vlasich Krisztián, polgármester 

- 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 dr. Erdősi László bizottsági tag személyében a jegyzőkönyv 

hitelesítőjére.  

 

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

határozatot hozta: 

 

105/2015. (06.18.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága a jegyzőkönyv hitelesítőjének dr. 

Erdősi László bizottsági tagot elfogadta. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök szeretné a kiküldött pontok mellett napirendre venni egy 

áruházlánccal való kapcsolatfelvétel lehetőségének megvitatását. Javaslata indoka, hogy a 

településen egy áruházlánc képviselője van csak jelen, ami nem kedvez az árverseny 

kialakulásának. Egy új áruházlánc megjelenése a településen lejjebb nyomhatná az árakat, 

segítve ezzel a településen lakók életét. A polgármesterrel is egyeztetett a kérdésben, a cél az 

lenne, hogy induljanak tárgyalások valamely cég képviselőjével a lehetőségek felmérésére. 

Kérdezi, van-e a kiküldött napirenddel kapcsolatban egyéb észrevétel. 

 

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

szavazásra teszi fel a napirend elfogadását, azzal, hogy a bizottság a kiegészítő javaslatát is 

vegye napirendre. 

 

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

határozatot hozta: 
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106/2015. (06.18.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága a kiküldött napirendet a bizottsági 

elnök által kért módosítással elfogadja. 

 

Az ülés napirendje: 

 
1. Tájékoztató a 2015. évi költségvetési rendelet időarányos végrehajtásáról 

 

2. Beszámoló a köztemető üzemeltetéséről a 2014. évre vonatkozóan 

 

3. Tájékoztató a Csepreg Város részvételével működő Társulások munkájáról 

– Felső-Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás 

– Közép-Répcementi Intézményfenntartó Társulás 

– Répcementi Önkormányzati Társulás 

– Zsira, Csepreg, Horvátzsidány, Kiszsidány és Ólmod Települések 

Szennyvíz-beruházási Önkormányzat Társulás 

 

4. Önkormányzati szociális lakás bérleti szerződésének módosítása (Széchenyi tér 

25.) 

 

5. Csepreg Város helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének elfogadása 

 

6. Csepreg Város településszerkezeti tervének elfogadása 

 

7. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtása  

 

 

 

1. napirendi pont 

 

 
Tájékoztató a 2015. évi költségvetési rendelet időarányos végrehajtásáról 

 

Zámodics Péter pénzügyi osztályvezető elmondja, a tavalyi év végén kapott 55 millió Ft 

rendkívüli támogatás elszámolása április hóban megtörtént, ez azonban hatással lesz a 

feladatalapú támogatás lefedésére. Az állami támogatás kötött, feladatalapú elszámolási 

kötelezettsége jelentősen befolyásolja a működést. Az előterjesztésben szereplő teljesítési 

arányokat torzítja a meglevő jelentős kifizetetlen számlatartozás. A tartozás oka az, hogy az 

önkormányzat rendkívüli önkormányzati támogatásra pályázna, a támogatás pedig csak lejárt 

kötelezettségek teljesítésére igényelhető. Felhívja a figyelmet a havi adatszolgáltatások 

határidős elkészítésére, mert ennek elmulasztása az állami támogatás felfüggesztését vonhatja 

maga után. 

 

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

szavazásra teszi fel a 2015. évi költségvetési rendelet időarányos végrehajtásáról szóló 

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

határozatot hozta: 

 

107/2015. (06.18.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a 2015. 1-5 

hónapról szóló pénzügyi tájékoztatót az előterjesztésben 

foglaltaknak megfelelően fogadja el.  

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. június 25. 

 

 

2. napirendi pont 

 

Beszámoló a köztemető üzemeltetéséről a 2014. évre vonatkozóan 

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző ismerteti az előterjesztés tartalmát. Az üzemeltetést továbbra 

is veszteségesnek mutatja be a Vas Megyei Temetkezési Kft. A ravatalozó előtti esőbeálló 

elkészült. A beszámoló nem túl terjedelmes, de a testületi ülésen jelen lesz a Vas Megyei 

Temetkezési Kft. képviselője, és szóban vélhetően részletesebben beszámol az üzemeltetésről. 

 

Király Árpád bizottsági tag kérdez a szociális temetésről? 

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző elmondja, hogy a szociális temetés bevezetési határidejét 

ismét eltolták, jelenleg 2016. január 1-re. Az erre vonatkozó rendelettervezet elkészült, de épp 

a határidő folyamatos változása miatt a testület többször levette napirendjéről. 

 

dr. Erdősi László bizottsági tag a temető bővítéséről kérdez.  

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző elmondja, hogy egyenlőre a sírhelymegváltás folyamata 

zajlik, ez várhatóan év végére lezárul, akkor kiderül hány sírhely válik újra értékesíthetővé. A 

temető bővítésére továbbra is a temető feletti rész van kijelölve a szábályozási tervben. A 

terület magántulajdonban van, a tárgyalások nem vezettek eredményre, mivel a terület 

tulajdonosa nem pénzt kérne, hanem területet cserébe. Földterülete erre a célra a városnak 

nincs.A testületnek lehetősége van a kisajátítás eszközéhez nyúlni, de ehhez a forrást elő kell 

teremteni. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök véleménye szerint egy urnafal kialakítása is segíthet, hogy a 

bővítés megvalósítására legyen elegendő idő. 

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző javasolja, hogy az urnafalról kérdezze elnök úr a Kft. 

képviselőjét a testületi ülésen, aki tájékoztatást tud adni a témában. 

 

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

szavazásra teszi fel a köztemető 2014. évi üzemeltetéséről szóló beszámoló elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 
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108/2015. (06.18.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a temetőkről 

és a temetkezésről szóló 1999.évi XLIII. törvény, valamint 

a végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet, 

továbbá Csepreg Város Önkormányzatának a temetőről és 

temetkezésről szóló 15/2008. (VI.25.) számú rendeletére 

figyelemmel, valamint a kegyeleti közszolgáltatási 

szerződés 17. pontja alapján a Vas Megyei Temetkezési 

Kft-nek a csepregi köztemető 2014. évi üzemeltetésről 

szóló beszámolóját fogadja el. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. június 25. 

 

 

3. napirendi pont 

 

Tájékoztató a Csepreg Város részvételével működő Társulások munkájáról 

 

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

szavazásra teszi fel a Csepreg Város részvételével működő Társulások munkájáról szóló 

beszámolók elfogadását. 

 

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

határozatokat hozta: 

 

109/2015. (06.18.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Felső - 

Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás 2014. június 

1-től - 2015. május 31-ig végzett munkájáról szóló 

polgármesteri beszámolót fogadja el. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. június 25. 

 

 

110/2015. (06.18.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Közép – 

Répcementi Intézményfenntartó Társulás 2014. június 

1-től - 2015. május 31-ig végzett munkájáról szóló 

polgármesteri beszámolót fogadja el. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 
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Határidő: 2015. június 25. 

 

 

111/2015. (06.18.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Zsira, 

Csepreg, Horvátzsidány, Kiszsidány és Ólmod 

Települések Szennyvíz-beruházási Önkormányzati 

Társulás 2014. június 1-től - 2015. május 31-ig végzett 

munkájáról szóló polgármesteri beszámolót fogadja el. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. június 25. 

 

 

112/2015. (06.18.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a 

Répcementi Önkormányzati Társulás 2014. június 1-től 

- 2015. május 31-ig végzett munkájáról szóló 

polgármesteri beszámolót fogadja el. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. június 25. 

 

 

4. napirendi pont 

 

Önkormányzati szociális lakás bérleti szerződésének módosítása (Széchenyi tér 25.) 

 

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

szavazásra teszi fel a bérleti szerződés meghosszabbítását egy évvel. 

 

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

határozatot hozta: 

 

113/2015. (06.18.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a 9735 

Csepreg, Széchenyi tér 25. szám alatti önkormányzati 

tulajdonban lévő 34 m2 alapterületű, félkomfortos, 

szociális körülmények alapján kiutalható bérlakást Szűcs 

Józsefné kérelmező részére 2015. július 14-től további egy 

évre adja bérbe.  

Hatalmazza fel Vlasich Krisztián polgármestert a 

szerződés aláírására. 
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Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. június 25. 

 

5. napirendi pont 

 

Csepreg Város helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének elfogadása 

 

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

szavazásra teszi fel Csepreg Város helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének 

elfogadását az előterjesztésnek megfelelően. 

 

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

határozatot hozta: 

 

114/2015. (06.18.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, Csepreg Város 

helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének 

elfogadását az előterjesztésnek megfelelően. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. június 25. 

 

 

6. napirendi pont 

 

Csepreg Város településszerkezeti tervének elfogadása 

 

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

szavazásra teszi fel Csepreg Város településszerkezeti tervének elfogadását 

 

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

határozatot hozta: 

 

115/2015. (06.18.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy Csepreg 

Város Településszerkezeti tervét az előterjesztésben 

foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.  

Az Rp.I.263-1 számú dokumentáció, Csepreg Város 

Településszerkezeti Tervének leírása a határozat 1 - 10  

mellékletét képezi.  

A város Szabályozási Terve, jelen határozattal jóváhagyott 

tervvel összhangban van. 

A határozat 1.-8. mellékletében foglaltakat szabályozási 

tervek és helyi építési szabályzat készítésénél 

(módosításánál) figyelembe kell venni. A tervezett vagy 

meglévő területfelhasználású területek határa a 
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szabályozási tervekben a legközelebbi telekhatárra 

illeszthető azzal, hogy a tervezett vagy a meglévő 

területfelhasználási elem nem szüntethető meg. 

A határozat 9. számú mellékletében foglaltaktól eltérni 

szakmai indokok alapján lehet. 
A határozat 10. számú mellékletében foglaltakat a megyei 
területrendezési terv felülvizsgálatánál és a 
településszerkezeti tervben foglaltak érvényre juttatásánál 
figyelembe kell venni. 
Az új Településszerkezeti Terv elfogadásával a jelenleg 

hatályos:  

- 115/2002. (X.10.) Kt. határozattal elfogadott 

településszerkezeti terv 

- 23/2007. (I.25.) Kt. határozattal elfogadott 

településszerkezeti terv módosítása 

- 133/2010. (VIII. 16.) Kt. határozattal elfogadott 

településszerkezeti terv módosítása hatályukat vesztik. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. június 25. 

 

7. napirendi pont 

 

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtása  

 

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

szavazásra teszi fel a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra benyújtandó pályázat 

elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

 

116/2015. (06.18.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, 

hogy a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 

szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet IL7.a.) pontja 

szerint meghirdetett közművelődési érdekeltségnövelő 

támogatás pályázatot nyújtsa be. 

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javasolja a 

Képviselő-testületnek, hogy a Petőfi Sándor Művelődési 

Sportház és Könyvtár igazgató asszonya dolgozza át a 

tervezett fejlesztés részletes költségvetési tervét, a 

beszerezni kívánt eszközökre és a karbantartási 

munkálatokra vonatkozóan úgy, hogy a közművelődési 

feladatra szánt önerő ( 450.000.- Ft )mértékéig igényeljen 

támogatást. 

Továbbá a bizottság kéri annak megvizsgálását, hogy a 

Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár keretében 
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működő sportlétesítmény karbantartására kiterjed-e a 

pályázat. 

Amennyiben igen, úgy a Petőfi Sándor Művelődési 

Sportház és Könyvtár költségvetésében a sport 

kormányzati funkción szereplő l i l e  Ft-ot a 

közművelődési feladatok ellátására csoportosítsa át, 

ezzel az összeggel megnövelve a pályázati önerőt és így 

kerüljön benyújtásra a pályázat, azzal a kikötéssel, hogy a 

megemelt önerő mértékét az elnyert összegű támogatást a 

sportlétesítmény karbantartási kiadására biztosítsa. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. június 25. 

 

8. napirendi pont 

 

Áruházlánc megkeresése 

 

Rabi Imre bizottsági elnök javasolja, az önkormányzat próbáljon egyéb élelmiszerláncokkal 

kapcsolatban lépni, annak érdekében, hogy élelmiszer áruházat nyissanak a város területén, 

így konkurenciát teremtve a jelenleg monopolhelyzetben levő boltnak. Az árverseny 

kedvezően érintené a helyben vásárolni szándékozó lakosokat. 

 

 

 

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

 

 

Csepreg, 2015. június 18. 

 

       

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

                   jegyzőkönyv hitelesítő 
 


