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Határozatok: 

 

117/2015. (09.04.) számú határozat  Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása 

  

118/2015. (09.04.) számú határozat Napirendi pontok elfogadása 

  

119/2015. (09.04.) számú határozat Döntés köznevelési intézmény működtetésével 

 kapcsolatos hozzájárulásról 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságának 2015. 

augusztus 3-án megtartott rendkívüli üléséről.  

 

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

Az ülés kezdete: 16 45 óra 

 

Jelen vannak:  

- Rabi Imre, bizottsági elnök 

- dr. Erdősi László, bizottsági tag 

- Király Árpád, bizottsági tag 

- Pócza Zsolt, bizottsági kültag 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

 - Vlasich Krisztián, polgármester 

 - Orbánné Háromi Erika, alpolgármester 

 - Kovács András, képviselő 

 - Ziembicki Erzsébet, képviselő 

- dr. Varga-Lazányi Irén, jegyző 

- Zámodics Péter, pénzügyi osztályvezető 

 

 

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 3 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozta: 

 

117/2015. (08.03.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága a jegyzőkönyv hitelesítőjének dr. 

Erdősi László bizottsági tagot elfogadta. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök ismerteti a napirendi pontokat. Kérdezi, van-e a kiküldött 

napirenddel kapcsolatban észrevétel, javaslat egyéb napirendi pont felvételére. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök, mivel a napirenddel kapcsolatban vélemény, észrevétel nem 

hangzott el, megállapítja, hogy az ülés 4 fővel határozatképes majd szavazásra teszi fel a 

kiküldött napirend elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

 

118/2015. (08.03.) számú bizottsági határozat 
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Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága a kiküldött napirendet elfogadja. 

 

 

Az ülés napirendje: 

 

1. Döntés köznevelési intézmény működtetésével kapcsolatos hozzájárulásról 

 

1. napirendi pont 

 

Döntés köznevelési intézmény működtetésével kapcsolatos hozzájárulásról 

 

Rabi Imre bizottsági elnök elmondja, a működtetés 2013-ban az önkormányzat döntése 

alapján került át az intézményfenntartóhoz. A városnak azonban havi 3 008 ezer Ft működési 

hozzájárulás fizetésére kötelezték. A Hivatal adatokat kért a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Kőszegi Tankerületétől a Dr. Csepregi Horváth János KIKI működési adatairól. A 

kimutatásból kiderül, hogy a 2013. és a 2014. évben közel azonos működési költségek 

jelentkeztek. Véleménye szerint az intézmény kiegyensúlyozott működési a város által nem 

biztosítható. A rendszerben történő esetleges változás a dologi kiadások növekedését 

eredményezheti, ezáltal a város kiadásai magasabbak lennének, mint a támogatás megfizetése 

által. 

 

dr. Erdősi László bizottsági tag véleménye szerint is a működtetés helyett a hozzájárulás 

fizetést kell a városnak választania. Nem tudjuk, milyen törvényi változások lesznek.  

 

Király Árpád bizottsági tag elmondja, hogy 2013-ban polgármestersége idején körbejárták a 

témát. A KLIK-nek ez a feladata, jótáll az esetleges félresikerült gazdálkodásért, finanszírozni 

tudja a többletkiadásokat, míg a városnak erre valószínű nem lenne lehetősége. Úgy érzi, 

helyes döntést hozott akkor a testület, nem kíván rajta változtatni.  

 

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

szavazásra teszi fel a hozzájárulás fizetés elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

 

119/2015. (08.03.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az Nkt. 74. § 

(6) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat 

rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a 

saját tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó 

központ által fenntartott köznevelési intézmény 

feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon 

állami intézményfenntartó központ általi működtetéséhez 

megállapított hozzájárulás megfizetését vállalja. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. augusztus 3. 
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Egyéb tárgy nem lévén Rabi Imre bizottsági elnök 17 00-kor az ülést berekesztette. 

 

 

Csepreg, 2015. augusztus 3. 

 

 

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

                   jegyzőkönyv hitelesítő 


