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2015. szeptember 4-én megtartott rendkívüli ülésének 

 

JEGYZŐKÖNYVE 

 

 

 

 

 
Határozatok: 

 

120/2015. (09.04.) számú határozat  Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása 

  

121/2015. (09.04.) számú határozat Napirendi pontok elfogadása 

  

122/2015. (09.04.) számú határozat Gördülő fejlesztési terv elfogadása 

 

123/2015. (09.04.) számú határozat Csepreg Város belterületén található 

 önkormányzati közutak kivitelezésének és 

 csapadékvíz elvezetésének a tervezésére vonatkozó 

 szerződéskötés jóváhagyása 

 

124/2015. (09.04.) számú határozat Tájékoztatás elfogadása a Csepreg, Csokonai utcát 

 érintő ivóvíz - és szennyvíz hálózat 

 rekonstrukciójáról 
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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságának 2015. 

szeptember 4-én megtartott rendkívüli üléséről.  

 

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

Az ülés kezdete: 17 00 óra 

 

Jelen vannak:  

- Rabi Imre, bizottsági elnök 

- Király Árpád, bizottsági tag 

- Baranyai András, bizottsági kültag 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

 - Hárominé Orbán Erika, alpolgármester 

- dr. Balogh László, aljegyző 

- Zámodics Péter, pénzügyi osztályvezető 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

- dr. Holler Attila  

 

Rabi Imre bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés 3 fővel 

határozatképes. Javaslatot tesz Király Árpád bizottsági tag személyében a jegyzőkönyv 

hitelesítőjére.  

 

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

határozatot hozta: 

 

120/2015. (09.04.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága a jegyzőkönyv hitelesítőjének Király 

Árpád 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 3 fővel határozatképes majd szavazásra teszi fel a 

kiküldött napirend elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

 

121/2015. (09.04.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága a kiküldött napirendet elfogadja. 

 



Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 

13/2015. 

 

 3 

Az ülés napirendje: 

 
1. A víziközműveket érintő 15 éves gördülő fejlesztési terv elfogadása 

 

2. Csepreg Város belterületén található önkormányzati közutak kivitelezésének és 

csapadékvíz elvezetésének a tervezésére vonatkozó szerződéskötés jóváhagyása 

 

3. Tájékoztatás a Csepreg, Csokonai utcát érintő ivóvíz - és szennyvíz hálózat 

rekonstrukciójáról 

 

 

1. napirendi pont 

 

A víziközműveket érintő 15 éves gördülő fejlesztési terv elfogadása 

 

Rabi Imre bizottsági elnök elmondja, a tervet a VasiVíz Zrt. állította össze, majd 

egyeztetések során jött létre az előterjesztett változat. A használati díjakból valósulnak meg a 

tervben részletezett munkálatok, így a költségvetést ezek a kiadások nem érintik.  

 

dr. Balogh László aljegyző elmondja, a tervek összeállítása a közép-, és hosszútávú 

fejlesztési elképzelések figyelembevételével történt. A határidő szűkös volta miatt szükséges a 

rendkívüli testületi ill. bizottsági ülés összehívása. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök kérdezi, a terv módosítható-e a jövőben? 

 

dr. Balogh László aljegyző elmondja, a terv minden évben felülvizsgálatra visszakerül a 

testület elé, ahol természetesen lehet azt módosítani. 

 

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

szavazásra teszi fel a víziközműveket érintő 15 éves gördülő fejlesztési terv elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

 

122/2015. (09.04.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az 

előterjesztés mellékletét képező Gördülő Fejlesztési 

Tervet fogadja el. 

A Képviselő- testület jelen határozat mellékletét képező 

meghatalmazást fogadja el és hatalmazza fel a 

polgármestert annak aláírására. 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. szeptember 7. 
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2. napirendi pont 

 

Csepreg Város belterületén található önkormányzati közutak kivitelezésének és 

csapadékvíz elvezetésének a tervezésére vonatkozó szerződéskötés jóváhagyása 

 

Rabi Imre bizottsági elnök elmondja, hogy az Alkotmány, Zrínyi, Taksony utcák, ill. a 

Taksony köz út kivitelezését, csapadékvíz elvezetését szeretné az önkormányzat elvégezni 

első körben. Az előterjesztésben szereplő tervező irodákat kereste meg az önkormányzat 

ajánlattételi felhívással, a következő 4 évben milyen feltételekkel vállalnák a tervezési 

szerződések elkészítését. A legjobb ajánlatot a Westber Mérnöki Iroda Kft. (9700 

Szombathely, Jékely Zoltán u. 15.)  nyújtotta be 3.930.000 Ft nettó értékben. 

 

dr. Balogh László aljegyző elmondja, a felsorolt utcák közül a tervek szerint az Alkotmány 

utca felújítás valósulna meg elsőként. Az érintett utcák kiválasztását állapotfelmérés előzte 

meg, ezen utcák a leginkább leromlott állapotúak a városban. A tervek elkészítése azért fontos 

feladat, mert a területi operatív programok (TOP) előzetes információk alapján megkövetelik 

a pályázat benyújtása feltételeként, hogy legalább engedélyes tervekkel rendelkezzen a 

pályázó. A tervek a keretszerződés alapján, egyedi megrendelésre készülnek majd el. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök elmondja hogy az eddig elkülönített összeg pályázati 

önerőalapként funkcionál. A pályázatot még nem jelentek meg, tartalmuk nem ismert. 

 

dr. Balogh László aljegyző annyiban pontosítja az elmondottakat, hogy a félretett pénz 

elsősorban a Csokonai utca csapadékvíz elvezetésére és burkolatának kialakítására van 

félretéve. Ott a tervek szerint tavasszal elkezdődhetnek a tényleges munkálatok. Elmondja 

továbbá, hogy az előzetes információk alapján a különféle tervezési, előkészületi munkálatok 

költsége elszámolható lesz a pályázatokban, ez konkrétan a 2015. január 1-ét követően 

megkötött szerződésekre vonatkozna. A 2007-2013 közötti pályázati időszakban legalábbis ez 

volt a gyakorlat. Az ajánlatban szereplő összeg pedig 4 év költségvetését terhelné 2015-2018 

között.  

 

Rabi Imre bizottsági elnök javasolja, hogy a határozatában a bizottság utaljon rá, hogy az 

előkészületek költségeit a testület próbálja a majdani pályázatok kertében elszámolni.  

 

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

szavazásra teszi fel a Csepreg Város belterületén található önkormányzati közutak 

kivitelezésének és csapadékvíz elvezetésének a tervezésére vonatkozó szerződéskötés 

jóváhagyása elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

 

123/2015. (09.04.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy „Csepreg 

Város belterületén található önkormányzati közutak 

kivitelezésének és csapadékvíz elvezetésének a tervezése” 

tárgyú beszerzési eljárás során hatalmazza fel 

polgármesterét, hogy legfeljebb négy éves határozott 
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időtartamra, keretjellegű szerződést kössön a Westber 

Mérnöki Iroda Kft. (9700 Szombathely, Jékely Z. u.15.) 

Kft-vel az alábbi tervezési munkák ellátása tárgyában az 

ott meghatározott összeg erejéig: 

 

Utca neve 

Út tervezési és 

Csapadékvíz elvezetés tervezési díja 

együttesen nettó 

Alkotmány utca 800.000 Ft 

Taksony utca 950.000 Ft 

Taksony köz 960.000 Ft 

Zrínyi utca 1.220.000 Ft 

Mindösszesen ajánlati ár:                                           3.930.000 Ft 

 

Opció: Kiviteli tervek készítése a 4 db utcára összesen: 

2.000.0000,-Ft 

Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

szerződés fedezetéül Csepreg Város Önkormányzat 2015-

2018 évek költségvetését jelölje meg, azzal, hogy a 

tervezési költségeket a területi operatív programok keretén 

belül a pályázati lehetőségek figyelembe vételével 

számolja el.  

Határidő: 2015. szeptember 14. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. szeptember 7. 

 

 

3. napirendi pont 

 

Tájékoztatás a Csepreg, Csokonai utcát érintő ivóvíz - és szennyvíz hálózat 

rekonstrukciójáról 

 

dr. Balogh László aljegyző elmondja, hogy a Csokonai utca teljes körű megújulásának első 

lépése az ivóvíz –és szennyvíz hálózat rekonstrukciója. Ezek a munkálatok egyébként a 

hálózat leromlott állapota miatt mindenképp szükségesek. A VasiVíz Zrt.-t, mint szolgáltatót 

kereste meg az önkormányzat a munka elvégzésére, akik el is küldték árajánlatukat a 

lakossági bekötések felújítására, rekonstrukciójára. A feladatokat a VasiVíz Zrt. a meglevő 

vízhasználati ill. szennyvízhasználati díjak terhére végzi el, így ezek a tételek a költségvetést 

külön nem terhelik.  

 

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

szavazásra teszi fel a Csepreg, Csokonai utcát érintő ivóvíz - és szennyvíz hálózat 

rekonstrukciójáról szóló tájékozató elfogadását. 

 

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

határozatokat hozta: 
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124/2015. (09.04.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hagyja jóvá a 

Csepreg, Csokonai utca útfelújításához kapcsolódó 

vízhálózat és szennyvízcsatorna rekonstrukciójára 

vonatkozó munkálatoknak a VasiVíz Zrt. általi elvégzését 

a rendelkezésre álló szennyvíz használati, valamint az 

ivóvíz használati díjak terhére az alábbi összegek 

figyelembevételével: 

  vízhálózat rekonstrukció bekerülési összege: nettó 

2.396.000 Ft 

 szennyvízcsatorna rekonstrukció: nettó 2.790.000 Ft 

Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hatalmazza fel polgármesterét, hogy a közműhálózat 

rekonstrukciós munkálatainak elvégzését követően 

megkezdődő, a Csepreg Csokonai utca útburkolatát és 

csapadékvíz-elvezető rendszerének munkálatait érintő 

előkészítő munkákhoz szükséges intézkedéseket tegye 

meg, mely rekonstrukciós munkák fedezetéül a 2015. évi 

költségvetésben előirányzott 20.587.000 Ft jelölje meg.  

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. szeptember 7. 

 

 

 

 

Egyéb tárgy nem lévén Rabi Imre bizottsági elnök 17 40-kor az ülést berekesztette. 

 

 

Csepreg, 2015. szeptember 4. 

 

       

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

                   jegyzőkönyv hitelesítő 
 


