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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságának 2015. 

szeptember 21-én megtartott rendes üléséről.  

 

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

Az ülés kezdete: 18 00 óra 

 

Jelen vannak:  

- Rabi Imre, bizottsági elnök 

- dr. Erdősi László, bizottsági tag 

- Király Árpád, bizottsági tag 

- Baranyai András, bizottsági kültag 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

- dr. Varga-Lazányi Irén, jegyző 

- Zámodics Péter, pénzügyi osztályvezető 

 

Meghívott: 

 - Bolfán Csaba 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

- dr. Holler Attila  

 

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

határozatképes. Javaslatot tesz Király Árpád bizottsági tag személyében a jegyzőkönyv 

hitelesítőjére.  

 

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozta: 

 

125/2015. (09.21.) 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. 

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző kéri, a bizottság az egyebek napirendi pont keretében 

tárgyaljon a Zsira Község Önkormányzat által megelőlegezett pályázati költségek 

megtérítéséről, az adórendelet törvényességi vizsgálatában készült előterjesztésről, ill. a 

nonprofit kft. megalakulásával kapcsolatos előterjesztésről. Javasolja, hogy utóbbi napirendet 

tárgyalja elsőként a bizottság, tekintettel a megjelent Bolfán Csabára, a téma előadójára. 

 

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

szavazásra teszi fel a kiküldött napirend elfogadását a jegyző által kért módosításokkal. 



Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 

14/2015. 

 

 3 

 

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

határozatot hozta: 

 

126/2015. (09.21.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága a kiküldött napirendet azzal a 

kiegészítéssel fogadja el, hogy tárgyal még a Zsira Község 

Önkormányzat által megelőlegezett pályázati költségek 

megtérítéséről, az adórendelet törvényességi vizsgálatában 

készült előterjesztésről, ill. a nonprofit kft. 

megalakulásával kapcsolatos előterjesztésről. 

 

 

Az ülés napirendje: 

 
1. Előterjesztés nonprofit kft. létrehozásáról 

 

2. Beszámoló a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató 

Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének teljesítéséről  

 

3. A CSSE elszámolásának megtárgyalása 

 

4. Művelődési Ház alapító okirat módosítása 

 

5. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2016. évi 

fordulójához, a pályázati kiírás elfogadása 

 

6. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet alapján pályázat 

benyújtása 

 

7. Települési adóbevezetés lehetőségeinek megtárgyalása 

 

8. Adórendelet törvényességi észrevételével kapcsolatos előterjesztés tárgyalása 

 

9. Döntés Zsira Község Önkormányzat által megelőlegezett pályázati költségek 

megtérítéséről 

 

 

1. napirendi pont 

 

Előterjesztés nonprofit kft. létrehozásáról 

 

Rabi Imre bizottsági elnök megkéri Bolfán Csaba meghívott előadót, foglalja össze a 

nonprofit ktf. megalakításával kapcsolatos tudnivalókat.  

 

Pócza Zsolt bizottsági kültag 18 05-kor az ülésre megérkezik 
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Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 5 fővel határozatképes  

 

Bolfán Csaba elmondja, a nonprofit kft. megalapítása eszköze Csepreg fejlesztési 

elképzelései megvalósulásának. A pályázati források hamarosan megnyílnak, ezen 

pályázatoknál sok esetben a benyújtó csak önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság lehet. 

A Csepreget érintő pályázati lehetőségek közül a nonprofit kft. alapítása un. agrárlogisztikai 

központ fejlesztéshez kapcsolódik. A nonprofit kft. tevékenysége mezőgazdasági termékek 

előkészítése lesz, oly módon, hogy a termékek alapfeldolgozottsági foka nem változik.  Ez a 

gyakorlatban darabolást, tisztítást, mélyfagyasztást, tárolást jelent. A pályázatokkal az állami 

cél az, hogy az önkormányzatoknál bázist teremtsenek a helyi közétkeztetés saját termékekkel 

történő ellátásához. Erre megyei keret van elkülönítve, viszont a pályázatot benyújtani csak 

többségi önkormányzati tulajdonú társaság tudja. Az előkészített fagyasztott termékeket a kft. 

átadja a szociális szövetkezetnek, amely a termékek további értékesítését végzi. A profit így a 

szövetkezetnél keletkezik. A szövetkezet erre a forrásra szintén nem pályázhat, ezért 

szükséges a kft. létrehozása is. A közmunka programok kínálta lehetőséggel, mindkét 

pályázati forma élni tud, a pályázati támogatások intenzitása 92-100% között van. A napirend 

tárgyalásának oka, hogy a pályázatok kiírási határideje nagyon közel van és a megye felé 

jelezni kell, ki fog pályázni.  

 

Rabi Imre bizottsági elnök elmondja, a város adottságai jók a tervek megvalósításához. 

Támogatja a kft. létrehozását, de felhívja a figyelmet, hogy a működéshez sok feltételnek kell 

teljesülni. Kell egy géppark a terület műveléséhez, hűtőház a tároláshoz, gondoskodni kell a 

fenntartásról. Ezeket a kérdéseket mind meg kell vizsgálni a konkrét kivitelezéskor. 

 

Vlasich Krisztián polgármester 18 10-kor az ülésre megérkezik. 

 

dr. Erdősi László bizottsági tag kérdezi milyen más gazdasági szereplők vesznek részt a kft. 

megalapításában? 

 

Bolfán Csaba elmondja, a pályázati kiírás alapján legalább 67 % többségi önkormányzati 

tulajdonú gazdasági társaság pályázhat. A kft. formát az ÁFA miatt tartja a legjobb 

választásnak. A kft. alapításához minimum 3 millió Ft alaptőke szükséges. A pályázati kiírás 

alapján így Csepregnek elegendő 2 millió Ft alaptőkét betenni a kft.-be, ami lehet készpénz, 

vagy apport is. A nonprofit jelleg miatt osztalékfizetés nem lesz, az esetlegesen képződő 

nyereséget egy az alapító okiratban meghatározott közcélú szervezet részére lehet átadni. 

 

dr. Erdősi László bizottsági tag aggodalmát fejezi ki, lesz-e elegendő dolgozó, mivel a 

környékbeli nagyobb cégek is küzdenek munkaerőhiánnyal.  

 

Pócza Zsolt bizottsági kültag kérdezi, a pályázaton indulhatnak-e most indulú gazdasági 

társaságok is? 

 

Bolfán Csaba elmondja, jelenleg nincs erre vonatkozó megkötés. 

 

Baranyai András bizottsági kültag véleménye szerint is létre kell hozni a társaságot. A 

tevékenységi köröket azonban körültekintően kell meghatározni, gondolva az esetleges 

jövőbeli lehetőségekre is. Véleménye szerint az adott terület géppark igénye nem olyan 

jelentős, szóba jöhet a bérmunka lehetősége is.  
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dr. Erdősi László bizottsági tag véleménye szerint egy 600 millió Ft éves költségvetésű 

település esetében 1 millió Ft ezen célra történő kiadását fel kell vállalni. 

 

Vlasich Krisztián polgármester kiegészíti az elmondottakat, hogy a szociális szövetkezet 

megalapítására is sor kerül ebben a hónapban. Azon szakemberek bevonásával, akik a 

nonprofit kft. ügyeit is tudják vinni. Ezen személyek között van egyébként a jelen levő Bolfán 

Csaba úr is. A csatlakozás lehetősége azonban bárki előtt fennáll. A vagyoni hozzájárulás 

fedezete a 2015. évi költségvetésben betervezett, Zsirának visszafizetendő összegből maradó 

rész lenne.  

 

Rabi Imre bizottsági elnök kérdezi, apportról nem gondolkodott-e az apparátus? 

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző elmondja, hogy apportálás esetén vagyonátruházási illeték 

fizetési kötelezettség keletkezne, ezért készpénzben történő teljesítést javasol, jelenlegi 

költségvetési évben 1 millió Ft összeggel. 

 

Vlasich Krisztián polgármester elmondja még, hogy a kft. felügyelő bizottságába két főt 

kellene delegálnia az önkormányzatnak. Kéri a bizottságot is, gondolkodjon el a jelölésről. 

Kéri továbbá a bizottság véleményét majd arról is, milyen közérdekű szervezet legyen 

megjelölve, akinek a nonprofit kft. az esetleges nyereségét átadja. El lehet gondolkodni 

esetleg a közoktatásért alapítvány céljainak átalakításán, hogy megfeleljen az új céloknak, 

elképzeléseknek.  

 

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

szavazásra teszi fel a nonprofit kft. megalapításának elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

 

127/2015. (09.21.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az Első Vasi 

Éléstár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

alapításában tagként vegyen részt az előterjesztésben 

meghatározott feladatok ellátása érdekében. 

A Képviselő-testület az Önkormányzat alapításhoz 

szükséges vagyoni hozzájárulását az alábbiakban 

határozza meg: 2 millió ft pénzösszeg, amelyből 1 millió 

Ft kifizetése terheli a 2015. évi költségvetést. 

A Képviselő-testület bízza meg a polgármestert az alapító 

okirat és a további szükséges dokumentumok 

előkészítésével, majd amennyiben szükséges, azok 

ismételt testületi előterjesztésével.  

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. szeptember 7. 

 

Bolfán Csaba 1900-kor az üléstermet elhagyta. 
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2. napirendi pont 

 

Beszámoló a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit 

Kft. közszolgáltatási szerződésének teljesítéséről  

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző elmondja, hogy a lomtalanítás „túl jól” sikerült. A 

lomtalanításra kiszámlázott összeg felezését ígérte a szolgáltató. A szelektív gyűjtés 

újraindításáról jelenleg is folynak az egyeztetések.  

 

Király Árpád bizottsági tag véleménye szerint nem igazán ellenőrizhető, nyomon követhető, 

milyen mennyiségű hulladékot szállított el a szolgáltató a lomtalanítás alkalmával. 

 

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

szavazásra teszi fel a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit 

Kft. közszolgáltatási szerződésének teljesítéséről szóló beszámolója elfogadását, azzal, hogy a 

lomtalanításra kiszámlázott összeget a szolgáltató felezze meg. 

 

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

határozatot hozta: 

 

128/2015. (09.21.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Kisalföldi 

Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató 

Nonprofit Kft. 2014. évi hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási tevékenységről szóló, jelen határozat 

mellékletét képező beszámolóját fogadja el, azzal, hogy a 

szolgáltató a lomtalaníás kapcsán kiszámlázott összeget 

felezze meg.. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. szeptember 24. 

 

 

3. napirendi pont 

 

A CSSE elszámolásának megtárgyalása 

 

dr. Varga-Lazányi Irén ismerteti az előterjesztés tartalmát. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb vélemény, 

észrevétel, kérdés nem hangzott el megállapítja, hogy az ülés 5 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a Csepregi Sportegyesület beszámolójának elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

 

129/2015. (09.21.) számú bizottsági határozat 
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Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a CSSE által 

benyújtott – a 3068-2/2014. iktatószámú szerződésben 

foglaltak teljesítésről szóló – beszámoló és elszámolás 

elfogadását.  

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. szeptember 24. 

 

 

4. napirendi pont 

 

Művelődési Ház alapító okirat módosítása 

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző ismerteti az előterjesztés tartalmát. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb vélemény, 

észrevétel, kérdés nem hangzott el megállapítja, hogy az ülés 5 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a Művelődési Ház alapító okirat módosítása elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

 

130/2015. (09.21.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Petőfi 

Sándor Művelődési – Sportház és Könyvtár Alapító 

Okiratát az előterjesztés szerint módosítsa. A Módosító 

Okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okirat a jegyzőkönyv 1. és 2. számú mellékletét 

képezi. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. szeptember 24. 

 

 

5. napirendi pont 

 

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához, 

a pályázati kiírás elfogadása 

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző ismerteti az előterjesztés tartalmát. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb vélemény, 

észrevétel, kérdés nem hangzott el megállapítja, hogy az ülés 5 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához 

történő csatlakozás ill. a pályázati kiírás elfogadását. 
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A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

131/2015. (09.21.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, csatlakozzon a 

hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, 

illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 

támogatására létrehozott, az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma által meghirdetett Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi 

pályázati fordulójához. 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 

ösztöndíjrendszer anyagi fedezetére az önkormányzat 

2016. évi költségvetésében – a korábbi bizottsági 

javaslatot figyelembe véve és az elmúlt évek tendenciáját 

követve, a 2015. évben biztosított önkormányzati forrást 

50 ezer Ft – tal megemelve – 700 ezer forint 

önkormányzati támogatást biztosítson. 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójának 

Általános Szerződési Feltételeit fogadja el, és vállaljon 

kötelezettséget arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása 

és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás 

összegének továbbítása során betartja az Általános 

Szerződési Feltételekben foglaltakat. 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. 

október 5-ig jelentesse meg az „A” és „B” típusú pályázati 

felhívását. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. szeptember 24. 

 

6. napirendi pont 

 

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet alapján pályázat 

benyújtása 

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző ismerteti az előterjesztés tartalmát. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök mivel az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb vélemény, 

észrevétel, kérdés nem hangzott el megállapítja, hogy az ülés 5 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 
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kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet alapján pályázat 

benyújtása elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

132/2015. (09.21.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy támogatási 

igényt nyújtson be a települési önkormányzatok szociális 

célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet 

alapján 104 erdei m3 tűzifa igénylésére. A támogatás 

mértéke 1.456.000 + 393.120 ÁFA = 1.849.120 Ft, a saját 

erő mértéke 104.000 + 28.080 ÁFA = 132.080 Ft. A 

támogatás önerejét a 2015. évi költségvetés ellátottak 

pénzbeli juttatása előirányzata terhére biztosítsa az 

önkormányzat. 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete bízza 

meg dr. Varga-Lazányi Irén jegyzőt, hogy 2015. október 

29-ig terjessze a képviselő-testület elé a 2015. évi szociális 

tűzifa igénylés részletes feltételeit szabályozó rendeletet, a 

települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 

46/2014. (IX.25.) BM rendelet 2. § (1) a) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. szeptember 24. 

 

 

7. napirendi pont 

 

Települési adóbevezetés lehetőségeinek megtárgyalása 

 

Rabi Imre bizottsági elnök elmondja, korábbi ülésén döntött úgy a bizottság, meg kell 

vizsgálni a települési adó bevezetésének lehetőségét. Ehhez készítette el a hivatal az 

előterjesztést, amely több adóztatási lehetőséget vázol fel. Véleménye szerint települési adó 

bevezetése esetén különbséget kellene tenni Csepregen életvitelszerűen élő ill. nem itt élő 

adóalanyok között. 

 

Pócza Zsolt bizottsági kültag elmondja alacsonynak tartja a tervezetben szereplő 

adómértékeket, pl. a halastavak esetében is. Javasolná az elhagyott épületek fokozottabb 

adóztatását.  

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző elmondja, az települési adó bevezetésének lehetőségeit járja 

körül az előterjesztés. A települési adó bevezetése nem nevezhető általánosnak az 

önkormányzatok között. Települési adó alanya nem lehet vállalkozás, amúgy a törvény tág 

teret enged az önkormányzatoknak. Az előterjesztés a jelenleg adómentes külterületi 

ingatlanokra fókuszál. Az előterjesztésben szereplő összegek természetesen csak 
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iránymutatások, azokon a bizottság ill. a testület változtathat. Az üres, elhagyott belterületi 

ingatlanok után fennáll a kommunális adó fizetési kötelezettség. Folyik az adóalanyok 

felderítése, innen fog bevétele keletkezni a városnak.  

 

Pócza Zsolt és Baranyai András bizottsági kültagok a külterületi ingatlanokra kivetne 

települési adót, azzal, hogy a helyi adóalanyokra nézve az adómértéket alacsonyabban 

állapítanák meg. 

 

dr. Erdősi László bizottsági tag a halastavakra 10.000 Ft/ha adót javasolna, a többi 

külterületi ingatlan adózását azonban nem támogatná. Többek között azért sem, mert egy 

földterületnek akár több tucat tulajdonosa is lehet, ami az adó kivetését és az adminisztrációt 

jelentősen megnehezítené. 

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző elmondja lakossági fórumot mindenképp kell tartani a 

kérdésben, ott fel lehetne mérni a lakosság véleményét, reakcióját. Ennek időpontja október 

lenne. 

 

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

szavazásra teszi fel a halastavakra 10.000 Ft/ha összegben települési adó kivetésének 

elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

133/2015. (09.21.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy 2016. január 

1-től a település területén található halastavak tulajdonosai 

10.000 Ft/ha összegű települési adót fizessenek az 

önkormányzat felé. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. szeptember 24. 

 

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

szavazásra teszi fel az egyéb külterületi, jelenleg adómentes ingatlanok jövőbeni 

adómentessége megmaradásának elfogadását. 

 

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 1 igen szavazattal 2 nem szavazattal 2 tartózkodás 

mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

 

134/2015. (09.21.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága nem javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a 

halastavakon kívüli egyéb, jelenleg adómentes külterületi 
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ingatlanok adómentessége megmaradjon 2016. január 1-ét 

követően. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. szeptember 24.  

 

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

szavazásra teszi fel annak elfogadását, hogy az egyéb külterületi, jelenleg adómentes 

ingatlanok jövőbeni adómértéke életvitelszerűen Csepregen élő tulajdonosok esetében 50 

Ft/AK/év, életvitelszerűen nem Csepregen élő tulajdonosok esetében 100 Ft/AK/év legyen 

2016. január 1-től. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

135/2015. (09.21.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az egyéb 

külterületi, jelenleg adómentes ingatlanok után a jövőbeni 

adómérték életvitelszerűen Csepregen élő tulajdonosok 

esetében 50 Ft/AK/év, életvitelszerűen nem Csepregen élő 

tulajdonosok esetében 100 Ft/AK/év legyen 2016. január 

1-től. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. szeptember 24. 

 

 

8. napirendi pont 

 

Adórendelet törvényességi észrevételével kapcsolatos előterjesztés tárgyalása 

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző ismerteti az előterjesztések tartalmát. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök mivel az előterjesztésekkel kapcsolatban egyéb vélemény, 

észrevétel, kérdés nem hangzott el megállapítja, hogy az ülés 5 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel az előterjesztés alapján a helyi adókról szóló 17/2014. (XI.28.) 

önkormányzati rendelet módosítása elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

136/2015. (09.21.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, a helyi adókról 

szóló 17/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 
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törvényességi észrevételével kapcsolatos, az 

előterjesztésnek megfelelő módosítása elfogadását. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. szeptember 24. 

 

 

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

szavazásra teszi fel az előterjesztés alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó 

szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási 

szabályokról szóló 19/2004. (X.29.) önkormányzati rendelet módosítása elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

137/2015. (09.21.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, a helyi 

vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó 

szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal 

kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló 

19/2004. (X.29.) önkormányzati rendelet törvényességi 

észrevételével kapcsolatos, az előterjesztésnek megfelelő 

módosítása elfogadását. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. szeptember 24. 

 

 

9. napirendi pont 

 

Döntés Zsira Község Önkormányzat által megelőlegezett pályázati költségek 

megtérítéséről 

 

Vlasich Krisztián polgármester ismerteti az előterjesztés tartalmát. 

 

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

szavazásra teszi fel annak elfogadását, hogy a Zsira Község Önkormányzat által 

megelőlegezett pályázati költségeket az önkormányzat az előterjesztésnek megfelelően 

megtéríti. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

138/2015. (09.21.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

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

szennyvíztisztító beruházás kapcsán Zsira Község 

Önkormányzata által megelőlegezett és kifizetett összeg 

lakosságszám alapján az önkormányzatot terhelő részét, 

3.590.500,- Ft-ot megfizet Zsira Község Önkormányzat 

számlájára.  

Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert a fenti összeg átutalására, 

amelynek fedezete a 2015. évi költségvetésben a 

szennyvíztisztító beruházás céljára előirányzott összeg. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2015. szeptember 24. 

 

 

 

Egyéb tárgy nem lévén Rabi Imre bizottsági elnök 20 15-kor az ülést berekesztette. 

 

 

Csepreg, 2015. szeptember 21. 

 

       

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

                   jegyzőkönyv hitelesítő 
 


