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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságának 2016. 

február 22-én megtartott rendes üléséről.  

 

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

Az ülés kezdete: 17 30 óra 

 

Jelen vannak:  

- Rabi Imre, bizottsági elnök 

- dr. Erdősi László, bizottsági tag 

- Baranyai András, bizottsági kültag 

- Pócza Zsolt, bizottsági kültag 

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 

- Hárominé Orbán Erika, alpolgármester 

- Kovács András, képviselő 

- Ziembicki Erzsébet, képviselő 

- dr. Varga-Lazányi Irén, jegyző 

- Császár Ádám pénzügyi osztályvezető 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

- dr. Holler Attila 

 

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 és 1 tartózkodó szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

21/2016. (02.22.) 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. Amennyiben 

nincs, kéri a jelen levő képviselőkre tekintettel a bizottság a 2016. évi költségvetési rendelet 

tárgyalását vegye előre a napirendjében. 

 

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

szavazásra teszi fel a kiküldött napirend elfogadását az általa tett módosítással. 

 

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

határozatot hozta: 

 

22/2016. (02.22.) számú bizottsági határozat 
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Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága a kiküldött napirendet azzal a 

kiegészítéssel fogadja el, hogy a költségvetési rendelet 

tárgyalása az első napirendben történik, ill. tárgyal még a 

Csepreg Dózsa utca 7. számú ingatlanon (hrsz. 807.) 

található lakóház egyedi helyi védelme alá helyezéséről. 

 

 

 

Az ülés napirendje: 

 
1. Csepreg Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása 

 

2. A helyi adórendelet módosítása 

 

3. A Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI tájékoztatója az intézmény munkájáról (a 

2015/2016. nevelési év I. félévéről) 

 

4. Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI Alapító okiratának módosítása 

 

5. Csepreg Város Területi Gondozási Központja alapító okiratának módosítása  

 

6. Közép-Répcementi Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának 

módosítása 

 

7. A 2016. évi belső ellenőrzési feladatok felülvizsgálata  

 

8. Vasivíz Zrt-vel kötött bérleti-üzmeltetési szerződés létesítményjegyzékének 

módosítása  

 

9. Vasivíz Zrt. részére történő térítésmentes vagyonátadás ügyének megtárgyalása 

 

10. Csepreg Város Önkormányzat Közbeszerzési szabályzatának és 2016. évi 

közbeszerzési tervének megtárgyalása 

 

11. Utcaelnevezés megtárgyalása zártkertbe történő bejelentkezés miatt 

 

12. Csepreg Dózsa utca 7. számú ingatlanon (hrsz. 807.) található lakóház egyedi helyi 

védelme alá helyezése 

 

 

Napirendi pontok megtárgyalása: 

 

1. napirendi pont 

 

Csepreg Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása 

 

Rabi Imre bizottsági elnök elmondja, hogy a megelőző együttes bizottsági ülésen a 

bizottságok elfogadták a 2016. évi költségvetés főösszegét 633 759 e Ft-ban. Ezt a képviselő 
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testület is megerősítette 31/2016 (01.28.) számú képviselő-testületi határozatával. A testület 

azonban az egyes intézményi költségvetések tekintetében nem tudott döntést hozni. Bizottsági 

elnökként javasolja, a bizottság vegye végig a költségvetési tervezetet, alakítsa ki álláspontját, 

támpontot adva a képviselő-testületnek a döntéshez. A bevételi oldal úgy véli, rendben van, itt 

változtatásra nem lát okot. A kiadások esetében a bizottság előző ülésen arányosan próbálta az 

intézményi kiadásokat csökkenteni. Az intézményvezetőkkel folytatott részletes megbeszélés 

nyomán arra a következtetésre jutott, hogy itt szükséges kiigazítás. A személyi és járulék 

kiadások az intézmények esetén a törvényi változásokból (minimálbéremelés) eredő 

többletköltségeket tartalmazzák, ott a bizottság nem javasolt csökkentést. A Művelődési Ház 

esetében a bizottság első körben 5 millió Ft-os dologi kiadáscsökkentést javasolt. Ezt szeretné 

3 millió Ft-tal megemelni, az intézmény dologi költségvetése így 10 157 e Ft lenne. Kérdezi a 

jelen levő intézményvezetőt, fenti összeg elegendő lenne-e az intézmény dologi kiadásainak 

fedezésére 

 

Ziembicki Erzsébet intézményvezetői minőségében elmondja, hogy az intézmény szűkösen 

el tudna működni a fenti összegből. A városnak ugyanakkor a nagyrendezvény tervét át kell 

gondolnia, mert az intézmény ebből a dologi előirányzatból a nagyrendezvények 

megrendezéséhez nem tud érdemi forrást biztosítani. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök a Területi Gondozási Központtal folytatja az áttekintést. Itt 

szeretné kérni, a testület és a hivatal foglaljon állást a konyhák működtetésével kapcsolatban. 

Az önkormányzat két konyhát üzemeltet, a TGK-ban, ill. az óvodában. Meg kell vizsgálni, 

gazdaságos-e ez a működtetési forma, nem lehetne-e esetleg összevonással költséget 

megtakarítani. 

 

Császár Ádám pénzügyi osztályvezető elmondja, az étkeztetés tekintetében szükség van egy 

alapos átvilágításra, amely kiterjed az önköltségszámításra, adagszám vizsgálatra, ellátotti 

létszámra stb. A pénzügyi osztály a vizsgálatot el fogja végezni, de ehhez türelmet kér, mivel 

a teljes körű vizsgálat időigényes folyamat, és jelenleg a 2015-ös év pénzügyi lezárása a 

legfontosabb feladat. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök javasolja, a kérdésre a vizsgálat lezárulta után térjünk vissza. A 

TGK dologi előirányzatát az előző bizottsági döntéshez képest nem változtatná. 

Az Egészségház intézményvezetőjével folytatott megbeszélése folyamán arra a 

következtetésre jutott, hogy az intézmény biztonságos működtetése az elfogadott dologi 

előirányzatból nem megoldható. 2 millió Ft-os emelésre tesz javaslatot, a dologi előirányzat 

így 10 708 e Ft-ra emelkedne. 

A Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a közös hivatalt létrehozó 

képviselő-testületek együttes ülése már jóváhagyta, így azon módosítani nem lehet.  

A Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI dologi előirányzatát 5 millió Ft-tal javasolja emelni. Az 

elmúlt évben is jelentős elvonás sújtotta az intézményt, az idei évben is első olvasatban elvont 

a bizottság 5 millió Ft-ot, ezt korrigálná most a módosító javaslatával. 

Az önkormányzat városgazdálkodás költségvetésében a személyi kiadásokat látja 

csökkenthetőnek. Az önkormányzat az év elején vásárolt egy traktort, amely több ember 

munkáját helyettesítheti. A tavalyi állandó létszámkerettel tervezne, amely a 

városgazdálkodás vezetőjéből és további 6 emberből áll. Az önkormányzat személyi 

költségvetését 6 millió Ft-tal és ennek járulékvonzatával, 1 620 e Ft-tal javasolja csökkenteni.  

Kovács András képviselő elmondja, az újonnan vásárolt traktor lehetővé teszi a 

bevételnövelést is. Folyamatban van a traktorhoz rézsűkasza vásárlása. Az önkormányzat a 
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közútkezelőtől átvállalhatja állami utak karbantartását a saját tulajdonú gépjárművel, 

meghatározott pénzösszeg ellenében. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök kérdezi, a szennyvízpályázat kapcsán milyen fizetési 

kötelezettsége van az önkormányzatnak. 

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző elmondja, a pályázati eljárás során a Zsira által kifizetett 

költségek (tervezés stb.) Csepregre eső része van betervezve a költségvetésbe. Ez idén 

esedékes, kifizetéséről a testület már döntött 2015-ben. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök a tervezett 3,5 millió önkormányzati segélykeretről érdeklődik. 

 

Kovács András képviselő, mint a Humánpolitikai Bizottság elnöke elmondja, 2015-ben 2 

millió Ft segélyt osztott ki  a bizottság. Javasolja a 2016. évi keret 2,5 millió Ft-ra történő 

csökkentését. 

A civil támogatással kapcsolatban javasolja, hogy a Csepregi Sport Egyesület ne legyen 

kiemelve a többi civil szervezet közül a támogatás szempontjából, ugyanúgy kelljen 

pályáznia. Az együttes civil keret összegét így 3 millió Ft-ban javasolja meghatározni. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök a felhalmozási kiadásokkal kapcsolatban a testületi ülésre 

tájékoztatást kér az egyéb kötelezettségvállalással terhelt, ill. áthúzódó tervek sorokon 

szereplő 6 446 e, ill. 9 452 Ft pontosan milyen tételeket tartalmaz. A hivatal felújítása kapcsán 

tájékoztatást kér az itt szereplő összegről. Tudomása szerint erre a célra 2015-ben 30 millió Ft 

érkezett. A 2015-ben megállapított 50 millió Ftfelhalmozási célú állami támogatásból a közös 

hivatalra 30 millió ft jut, valamit erre a célra érkezett még kétszer 1,5 millió ft önerő. Ez 63 

millió ft, a rendelettervezetben viszont 67 591 e Ft szerepel. Amíg a bizottság nem kap 

tájékoztatást, fenti összeget 3 millió Ft-tal kívánja csökkenteni. A traktort a városgazdálkodás 

a 2015. évi pénzmaradványból vásárolta, viszont a kiegészítők (rézsűkasza, pótkocsi) már a 

2016. évet terhelik.  

 

Pócza Zsolt bizottsági kültag véleménye szerint a város jelenlegi anyagi helyzetében nem 

indokolt, hogy új gépjárműveket vásárol. 2016-ban új traktort vásárolt a város, 2015-ben új 

kisteherautót. Használt járművek esetén a vételár jelentősen alacsonyabb lett volna, 

ugyanolyan használhatóság mellett.  

 

Kovács András képviselő elmondása szerint a traktor vásárlását megelőzően alaposan 

körbenézett a piacon, mint az új, mint a használt járművek között. Meggyőződése, hogy jól 

döntött az önkormányzat, amikor új traktort vásárolt. A tavaly vásárolt kisteherautó esetében 

viszont nem biztos, hogy ezzel a felszereltséggel és ilyen ár mellett jó döntés volt a vétel. 

 

Rabi Imre bizottsági elnök egyetért, véleménye szerint a testületnek a tavaly vásárolt 

Peugeot kisteherautó eladását és olcsóbb használt jármű vásárlását is meg kellene fontolnia. 

Részletes kimutatást kér, milyen kötelezettségvállalások történtek 2015-ben, amelyek 

teljesítése 2016-ban esedékes a pénzmaradvány terhére.  

Összegzésképpen megállapítja, hogy a jelenlegi javaslatokkal a költségvetés kiadási oldala 

1 120 e Ft-tal csökkent. 

 

Ziembicki Erzsébet képviselő javasolja, hogy a költségvetés elfogadott főösszegét ebben az 

esetben ne módosítsa a bizottság. Az átcsoportosításokkal elért előirányzat csökkenést kéri az 
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Művelődési ház költségvetésébe integrálni, a nagyrendezvényterv megvalósítását 

elősegítendő.  

 

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

szavazásra teszi fel Csepreg Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének a 

módosításokkal történő elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

23/2016. (02.22.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy Csepreg 

Város Önkormányzat 2016. évi költségvetését az alábbi 

módosításokkal fogadja el: 

- Művelődési Ház dologi előirányzatát növelje meg 4 120 

e Ft-tal, amelyből 1 120 e Ft-ot a nagyrendezvényterv 

megvalósítására fordítson az intézmény 

- Egészségház dologi előirányzatát növelje meg 2 millió 

Ft-tal 

- óvoda dologi előirányzatát növelje meg 5 millió Ft-tal 

- városgazdálkodás személyi előirányzatát csökkentse 6 

millió Ft-tal, a járulék előirányzatát 1 620 e Ft-tal,  

- az önkormányzati segély keretet csökkentse 1 millió Ft-

tal 

- az első lakáshoz jutók támogatásának előirányzatát 

csökkentse 400 e Ft-tal 

- a civileknek szánt előirányzatot növelje 3 millió Ft-ra, 

oly módon a Csepregi Sport Egyesület ebből a 

keretösszegből legyen jogosult pályázni, és ne elkülönített 

soron szerepeljen 

- a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal felújítására 

elkülönített összeget csökkentse 3 millió Ft-tal. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2016. február 24. 

 

Ziembicki Erzsébet képviselő szeretné tájékoztatni a bizottságot egy pályázati lehetőségről. 

VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós 

közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés címen jelent meg pályázati 

kiírás, amely véleménye szerint forrása lehetne a Művelődési Ház teljes rekonstrukciójának. 

A pályázat nem 100 %-os finanszírozású, az Eu Önerő Alapra is pályázva a városnak úgy 8 

millió Ft-ot kellene hozzátennie. Kéri a bizottságot, támogassa a pályázat elvi beadását. 

 

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

szavazásra teszi fel fenti pályázat beadásának elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

24/2016. (02.22.) számú bizottsági határozat 
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Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a VP-6-

7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek külső 

rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, 

fejlesztése, energetikai korszerűsítése címen megjelent 

pályázati kiírásra a Művelődési Ház tekintetében 

pályázatot nyújtson be. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2016. február 24. 

 

Kovács András és Ziembicki Erzsébet képviselők az üléstermet elhagyták. 

 

2. napirendi pont 

 

A helyi adórendelet módosítása 

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző elmondja, hogy az elmúlt testületi ülésen hozott határozatnak 

megfelelően a hivatal elkészítette az adórendelet módosítását.  

 

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

szavazásra teszi fel fenti pályázat beadásának elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

25/2016. (02.22.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az 

adórendelete módosítását az előterjesztett formában 

fogadja el. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2016. február 24. 

 

 

 

3. napirendi pont 

 

A Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI tájékoztatója az intézmény munkájáról (a 

2015/2016. nevelési év I. félévéről) 

 

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

 

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

szavazásra teszi fel a Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI tájékoztatója elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 
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26/2016. (02.22.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Csepregi 

Óvoda és Bölcsőde KIKI tájékoztatóját az intézmény 

munkájáról (a 2015/2016. nevelési év I. félévéről) hagyja 

jóvá. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2016. február 24. 

 

 

4. napirendi pont 

 

Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI Alapító okiratának módosítása 

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző összefoglalja az előterjesztés tartalmát, elmondja, hogy 

technikai jellegű módosításról van szó, kéri a határozati javaslat elfogadását.  

 

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

szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

 

27/2016. (02.22.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Csepregi 

Óvoda és Bölcsőde Közös Igazgatású Köznevelési 

Intézmény (9735 Csepreg, Nádasdy u. 15.) Alapító 

Okiratának a határozat mellékletét képező tartalommal 

történő módosítását hagyja jóvá.  

A Képviselő-testület hatalmazza fel Vlasich Krisztián 

polgármestert a módosító okirat és annak egységes 

szerkezetbe foglalt okirata aláírására és kérje fel annak a 

törzskönyvi nyilvántartásba történő bejelentésére. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2016. február 24. 

 

 

5. napirendi pont 

 

Csepreg Város Területi Gondozási Központja alapító okiratának módosítása 

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző összefoglalja az előterjesztés tartalmát, elmondja, hogy 

technikai jellegű módosításról van szó, kéri a határozati javaslat elfogadását.  
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Rabi Imre bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés 4 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

 

28/2016. (02.22.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Csepreg 

Város Területi Gondozási Központja (9735 Csepreg, 

Kossuth u. 67.) Alapító Okiratának a határozat mellékletét 

képező tartalommal történő módosítását hagyja jóvá.  

A Képviselő-testület hatalmazza fel Vlasich Krisztián 

polgármestert a módosító okirat és annak egységes 

szerkezetbe foglalt okirata aláírására és kérje fel annak a 

törzskönyvi nyilvántartásba történő bejelentésére. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2016. február 24. 

 

 

 

6. napirendi pont 

 

Közép-Répcementi Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának 

módosítása 

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző összefoglalja az előterjesztés tartalmát, elmondja, hogy itt is 

technikai  jellegű módosításról van szó, kéri a határozati javaslat elfogadását.  

 

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

szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

 

29/2016. (02.22.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a Közép-

Répcementi Intézményfenntartó Társulás Társulási 

megállapodásának módosítását, valamint az egységes 

szerkezetbe foglalt szövegét.  

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2016. február 24. 

7. napirendi pont 

 

A 2016. évi belső ellenőrzési feladatok felülvizsgálata  
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Rabi Imre bizottsági elnök ismerteti a napirendi pontot, elmondja, hogy a napirendet már 

több alkalommal tárgyalta a bizottság, ill. a testület is. Elmondja, ő jelen pillanatban nem lát 

okot a váltásra, javasolja, a bizottság a belső ellenőrzési feladatok ellátására az eddigi feladat 

ellátó felkérését a testületnek. 

 

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

szavazásra teszi fel annak elfogadását, hogy Csepreg városában és intézményeinél a belső 

ellenőrzési feladatokat 2016-tól Kőszegfalviné Pajor Klára lássa el. 

 

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

mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

30/2016. (02.22.) számú bizottsági határozat 
Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és Pénzügyi 

Bizottsága javasolja Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-

testületének, hogy Csepreg Város Önkormányzata a 

Répcementi Önkormányzati Társulással kötött 

megállapodását ne módosítsa.  

A belső ellenőrzési feladatok ellátására nem javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy 2016. január 1-től egy év 

határozott időtartamra a beérkező ajánlatokat küldő 

ajánlattevők közül Kőszegfalviné Pajor Klárát kérje fel a 

belső ellenőrzési feladatok ellátására. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2016. február 24. 

. 

 

8. napirendi pont 

 

Vasivíz Zrt-vel kötött bérleti-üzmeltetési szerződés létesítményjegyzékének módosítása  

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző ismerteti az előterjesztés tartalmát, a szerződést aktualizálni 

kell, kéri az előterjesztés elfogadását. 

 

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

szavazásra teszi fel a Vasivíz Zrt-vel kötött bérleti-üzmeltetési szerződés létesítményjegyzéke 

módosításának elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

 

31/2016. (02.22.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy fogadja el a 

határozat mellékletét képező Csepreg ivóvízellátási 

rendszer (V019) létesítményjegyzéket. 
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Hatalmazza fel Vlasich Krisztián polgármestert a 

létesítményjegyzék aláírására és a szükséges intézkedések 

megtételére. A létesítményjegyzék a Vasivíz Zrt-vel 

hatályos Bérleti- Üzemeltetési szerződés mellékletét 

képezi.  

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2016. február 24. 

 

 

9. napirendi pont 

 

Vasivíz Zrt. részére történő térítésmentes vagyonátadás ügyének megtárgyalása 

 

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

 

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

szavazásra teszi fel a Vasivíz Zrt. részére történő térítésmentes vagyonátadás elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

32/2016. (02.22.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a Vasivíz Zrt, mint 

üzemeltető megvalósított és üzembe helyezett 

beruházásokat a jelen határozat mellékeltét képező I., és 

II. számú Megállapodásban foglaltak szerint fogadja el. 

Hatalmazza fel Vlasich Krisztián polgármestert az I. és II. 

számú Megállapodások és azok mellékleteinek aláírására. 

A Képviselő – Testület kérje fel dr. Varga-Lazányi Irén 

jegyzőt, a térítésmentesen átadott viziközmű vagyon 

nyilvántartásba vételével kapcsolatos intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2016. február 24. 

 

 

10. napirendi pont 

 

Csepreg Város Önkormányzat Közbeszerzési szabályzatának és 2016. évi közbeszerzési 

tervének megtárgyalása 

 

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

 

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

szavazásra teszi fel Csepreg Város Önkormányzat Közbeszerzési szabályzatának elfogadását. 
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A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 

 

33/2016. (02.22.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy fogadja el a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § 

(1) bekezdése alapján Csepreg Város Önkormányzatának 

Közbeszerzési Szabályzatát. 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

hatalmazza fel polgármesterét a szabályzat aláírására.  

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2016. február 24. 

 

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

szavazásra teszi fel Csepreg Város Önkormányzat Közbeszerzési tervének elfogadását. 

 

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

határozatot hozta: 

 

34/2016. (02.22.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy fogadja el a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § 

(1) bekezdése alapján Csepreg Város Önkormányzatának 

2016. évi Közbeszerzési tervét. 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

hatalmazza fel polgármesterét a közbeszerzési terv 

aláírására.  

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2016. február 24. 

 

 

 

 

11. napirendi pont 

 

Utcaelnevezés megtárgyalása zártkertbe történő bejelentkezés miatt 

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző ismerteti az előterjesztés tartalmát. Javasolja, hogy a 

határozati javaslatot a bizottság és majd a testület is fogadja el. Az elfogadott határozatot 

aztán ki kell hirdetni és a lakossági vélemények, kiegészítések birtokában a márciusi ülésen a 

testület meghozhatja a végleges döntést. 

 

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

szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. 
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A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal (teljes egyetértésben) az alábbi 

határozatot hozta: 

 

35/2016. (02.22.) számú bizottsági határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága Csepreg Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének, a Csepreg – Zártkertben fekvő 

alábbi helyrajzi számú közútként nyilvántartott 

közterületeknek az alábbi elnevezést javasolja: 

 

Helyrajzi 

szám. 

Javasolt név közterület elnevezés a helyi 

használat alapján 

0340/1 Téglási Győző és Téglagyári út 

0345/4 Boldogasszony út 

0398/40 Felső-Benehegyi út 

3348 

0410 
Alsó-Benehegyi út 

3565/1 Felső- Hanga út 

0422/1 Alsó-Hanga út 

3714/2              

0422/5 

0458 

3768 

Dobos út 

3282 Tiloserdő köz 

0401 Tiloserdei út 

            

0417/19 

Alsó-Rámók út 

3484 Rámók út 

3262              

3110/1 

Felső- Világoshegyi út 

3110/5 Alsó-Világoshegyi út 

0389/12 Alsó-Ruzsahegyi út 

3165/2           

0397/2 

Gurumb út 

3256 Felső-Ruzsahegyi út 

0346              

0399/1 

Ruzsahegyi út 

 

A képviselő-testület kérje fel a Közös Önkormányzati 

Hivatal Jegyzőjét, hogy Csepreg Város 

Önkormányzatának a közterületek elnevezéséről és a 

házszámozás szabályairól szóló 5/2013. (V.02.) 

önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése szerinti 

társadalmi egyeztetést a közterületnév megállapítását 

megelőzően folytassa le, majd annak eredményét 

döntéshozatalra terjessze a képviselő-testület elé.  
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Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2016. február 24. 

 

 

12. napirendi pont 

 

Csepreg Dózsa utca 7. számú ingatlanon (hrsz. 807.) található lakóház egyedi helyi 

védelme alá helyezése 

 

Rabi Imre bizottsági elnök ismerteti a napirendi pontot. A jelzett ingatlan egy régi 

parasztház, amelyet az új tulajdonos le akar bontani. Lakossági megkeresések érkeztek az 

önkormányzathoz, miszerint az tegyen valamit az épület megmentése érdekében, akár úgy, 

hogy megvásárolja azt a tulajdonostól, csereingatlant biztosít esetleg megszerzi az 

alapanyagot és később egy másik helyszínen újraépíti az ingatlant. Ez a ház Csepreg utolsó 

ilyen jellegű parasztháza, ezért is lenne indokolt a megmentése. Későbbi akár turisztikai célú 

hasznosítása is szóba jöhet. Az anyagi lehetőségei természetesen a városnak korlátozottak, 

állásfoglalást vár a bizottságtól. 

 

dr. Varga-Lazányi Irén jegyző elmondja, hogy az ingatlan soha nem állt helyi védelem alatt. 

 

Hárominé Orbán Erika alpolgármester elmondja, hogy megszerezte a tulajdonos 

elérhetőségét, aki nyitott a tárgyalásra az ingatlannal kapcsolatban. 

 

Baranyai András bizottsági kültag véleménye szerint, amennyiben a felújításban 

gondolkodik a bizottság azt egy ütemben célszerű elvégezni. A költség így nagymértékű lesz, 

és egyszerre keletkezik, de így sokkal hatékonyabb a folyamat, mintha részletekben történne a 

felújítás. 

 

dr. Erdősi László bizottsági tag nem áldozna az amúgy is szűkös költségvetésből az 

ingatlanra.. 

 

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

szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő C jelű határozati javaslat elfogadását, 

amennyiben a bontást követően a hasznosítható épületelemek költség nélkül kerülnek át az 

önkormányzat tulajdonába.  

 

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

határozatot hozta: 

 

36/2016. (02.22.) számú bizottsági határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Városfejlesztési és 

Pénzügyi Bizottsága javasolja Csepreg Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének ne szerezze meg a 

Csepreg Dózsa utca 7. (hrsz. 807) számú ingatlan 

tulajdonjogát. 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

hatalmazza fel polgármesterét hogy az épület tekintetében 

a bontást megelőzően az értékvizsgálatot elkészítesse és az 

ehhez szükséges dokumentumokat aláírja, valamint 
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kötelezettségvállalásokat megtegye. Az értékvizsgálat 

költsége az önkormányzat 2016. évi költségvetésében az 

önkormányzat általános működési kiadásai terhére 

kerüljön elszámolásra. 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

hatalmazza fel polgármesterét, hogy tegye meg a 

szükséges lépéseket annak érdekében, hogy az épület 

elbontását követően az építészetileg értékes és 

megmenthető épületelemek ingyenesen Csepreg Város 

Önkormányzat tulajdonában kerüljenek, annak érdekében, 

hogy a jövőben az épület eredeti állapotában megépíthető 

legyen. 

 

Felelős: Rabi Imre bizottsági elnök – közlésre 

Határidő: 2016. február 24. 

 

 

Egyéb tárgy nem lévén Rabi Imre bizottsági elnök 1930-kor az ülést berekesztette. 

 

 

Csepreg, 2016. február 22. 

 

 

       

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

                   jegyzőkönyv hitelesítő 
 


