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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 15-én, 16:00 

órakor megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Az ülés helye: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal Díszterme 

 

Jelen vannak: Horváth Zoltán polgármester, dr. Dénes József, Domnánics Alajos, Hárominé 

Orbán Erika, Horváth Gábor, Kótai József, Oláh Imre képviselők /7 fő/ 

 

Tanácskozási joggal az ülésen végig: dr. Balogh László jegyző 

         dr. Herczeg Krisztina, aljegyző 

    Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezető 

 

Meghívott vendégek:  

• Zétényi Irén intézményvezető, Területi Gondozási Központ 

• Kissné Krály Mária elnök, Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 

 

Lakosság részéről: 14 fő 

 

Jegyzőkönyvvezető: Guzmits-Balogh Lívia titkársági ügyintéző 

 

Horváth Zoltán polgármester tisztelettel köszönti a képviselő-testület tagjait. 

 

Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 7 fő jelen van, vagyis a képviselő-testület 

7 fővel határozatképes, majd a nyílt képviselő-testületi ülést megnyitja. 

 

Horváth Zoltán polgármester javaslatot tesz Horváth Gábor képviselő személyében a 

jegyzőkönyv hitelesítőjére. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.  

A képviselő-testület – 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

      72/2020. (VII.15.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőjének Horváth Gábor képviselőt 

elfogadta. 

 

 

Horváth Zoltán polgármester a kiküldött meghívó szerint szavazásra teszi fel a napirend 

elfogadását, azzal, hogy a kitűntetésekkel kapcsolatos előterjesztést zárt ülés keretében 

szükséges tárgyalni, illetve az Egyebek napiendi pontban szeretne beszélni és döntést hozni a 

Csepregi Sportegyesület által, a Magyar Falvak Program keretében beadandó pályázattal 

kapcsolatban. 



Csepreg Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

7/2020. 

2 

 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes.  

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

73/2020. (VII.15.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testületi ülés módosított 

napirendjét elfogadta. 

 

1. Fegyelmi eljárás megindításának kezdeményezése Horváth Zoltán 

polgármesterrel szemben  

 

2. Csepreg Város Alpolgármesterének megválasztása, az alpolgármester eskütétele 

 

3. Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

13/2019 (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

4. A TOP 3.2.1-16-VS1-2017-00016 és a TOP 3.2.1-16-VS1-2017-00011 kódszámú 

(TOP energetika) projekt keretében műszaki ellenőrzési szolgáltatás beszerzése 

 

5. Döntés a Magyar Labdarúgó Szövetség – Országos Pályaépítési Program 

keretében kialakítandó kisméretű műfüves labdarúgópálya megvalósítására 

 

6. Alpannonia Plus projekt keretében kialakítandó tanösvény tábla tematikájának 

véleményezése 

 

7. Csepreg város közigazgatási területén lévő közvilágítás karbantartási 

szolgáltatásának beszerzése 

 

8. Csepreg város közigazgatási területén elhelyezendő utasvárók telepítésére és 

üzemeltetésére irányuló szerződéskötés jóváhagyása 

 

9. Székhely biztosítására irányuló bejelentési kérelem elbírálása 

 

10. Beszámoló a Csepreg Város Önkormányzata részvételével működő Társulások 

munkájáról 

 

11. Beszámoló az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi 

munkájáról 

 

12. A helyi adóztatás felülvizsgálata 

 

13. Ifjú házasok első lakáshoz jutásának támogatása 

 

14. Döntés az Eszter Mosolyáért Alapítvány támogatási kérelméről 

 

15. A TOP-1.2.1-16.VS1-2017-00004 (TOP turisztika) projekt műszaki tartalom 

változásának véleményezése (szóbeli előterjesztés) 
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16. Tájékoztató a Közös Önkormányzati Hivatal külső felújításával kapcsolatos 

tervezői elképzelésekről (szóbeli előterjesztés) 

 

17. Döntés Csepreg Város Önkormányzata által adományozható kitüntető címek és 

díjak odaítéléséről (zárt ülés) 

 

18. Egyebek 

a. Csepregi Sportegyesület által, a Magyar Falvak Program keretében 

beadandó pályázattal kapcsolatos döntéshozatal 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi a képviselőket, hogy kívánnak-e kérdést feltenni, 

interpellációt intézni, vagy bejelentést tenni? 

Oláh Imre képviselő szót kér Horváth Zoltán polgármestertől, jelzi, hogy interpellálni 

szeretne. 

 

Horváth Zoltán polgármester megadja a szót, Oláh Imre képviselőnek. 

 

Oláh Imre képviselő elmondja, hogy a városban sok ember találkozik, akik közül többen 

kérdéseket tettek fel neki több témában, melyeket most ő szeretne polgármester felé 

tolmácsolni.  

 

Oláh Imre képviselő felolvassa a kérdéseket: 

 

1. A városi honlapon közétettek szerint a Kőszegi utca felől indult meg a kivitelezés, ám 

a héten mégis elkezdődött a Répce-hídnál az aszfalt felmarása. 

• Megtörtént-e a lakók kiértesítése, ha nem, miért nem? 

• Mikortól és várhatóan meddig marad lezárva a híd? 

• Mikor készül el a Magyar Közút gyalogos hídja? 

• Mikor lesznek értesítve a terelőútvonal lakói, és milyen korlátozásokat kell 

elszenvedniük a megnövekedett forgalom miatt? 

• Megtörtént-e már a frissen felújított önkormányzati utak állapotfelmérése egy 

esetleges későbbi kártérítési igényhez? 

 

2. Van-e elvárás a Városgazdálkodással szemben, mikor tud elkészülni a dr. Szemes utca 

járdája? 

 

3. Milyen eszközökkel ellenőrzi az önkormányzat hogy a tulajdonában álló járműveket 

nem használják-e magán célokra? 

• Van-e szabályosan vezetett menetlevél nyilvántartás? 

 

4. Láthatóan megnövekedett az utóbbi időben a magánszemélyek ingatlana előtti 

városgazdálkodás által elvégzett fűnyírás. 

• Ki és mi alapján döntött róla? 

• Hány ingatlan előtt és milyen címen végez fűnyírást rendszeresen az 

önkormányzat? 

• Fizet-e érte a lakosság? 
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5. Mikor kerülnek kihelyezésre a korábbi városvezetés által megvásárolt 

kerékpártárolók? 

 

6. Mikor készül el a balesetveszélyes Széchenyi köz kerítése? 

 

7. Mikor indulnak meg az előző városvezetés által elnyert energetikai pályázatok 

kivitelezései? 

 

8. Ki nyerte a Rumi ház eszközbeszerzését és mekkora összegben? 

• Mi alapján lett kiválasztva a nyertes és ki döntött róla? 

• Kik voltak az ajánlattevők? 

 

9. Miért vonult ki a július 7-i vezetői értekezletről az önkormányzati tanácsadó, készült-e 

feljegyzés a vezetői értekezletről? Amennyiben igen, úgy biztosítsák részemre annak 

elektronikus másolatát. Ha ez nem lehetséges, az önkormányzat által meghatározott 

feladatok kivonatát. 

 

Horváth Zoltán polgármester tájékoztatja képviselőt, hogy az interpellációban feltett 

kérdéseire az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a következő 

képviselő-testületi ülésen ad választ, az előterjesztések megküldésével egyidőben. 

 

dr. Dénes József képviselő kér szót Horváth Zoltán polgármestertől. 

 

Horváth Zoltán polgármester megadja a szót, dr. Dénes József képviselőnek. 

 

dr. Dénes József képviselő jelzi, hogy napirend előtt szeretne felszólalni. 

 

„Zoli! 

 

Egy vicc, hogy te elnökölsz Csepreg város képviselő-testületének mai ülésén. Ezt te is tudod! 

Szélhámosság, ámítás, a csepregi emberek elképesztő mértékű becsapása révén kerültél a 

polgármesteri székbe, az időközben Csepreg közéletéből Budapestre távozott Varga Dániel és 

sokan mások – például az én – segítségemmel. Durván becsaptad a csepregi választókat, 

engem is! Árulójává lettél mindannak, amiért a tavalyi önkormányzati választáson közösen, 

egymást támogatva elindultunk. Nem arról volt szó, hogy minden marad a régiben, csak 

Vlasich Krisztiánt te váltod fel a csepregi polgármesteri székben és a Vasivíz Zrt. felügyelő 

bizottságában. Legalábbis én nem ezért támogattalak a választáson, annyi biztos! Nem ezért 

kértem a csepregi polgárokat arra, hogy rád és az előttem korábban ismeretlen barátodra, 

Kótai Józsefre szavazzanak! 

Az hogy te meg a haverjaid, a korrupció gyanús jegyződ által kézi vezérelve elkövettétek múlt 

szerdán ellenem és Csepreg város valódi érdekei ellen a puccsotokat, azért ha lenne bőr a 

képeteken, mélyen szégyellhetnétek magatokat, de nincs! Egy módon lehetséges 

csökkentenetek a becsületeteken ejtett foltot, ha még ma valamennyien lemondotok és végleg 

távoztok Csepreg közéletéből! 

Magam ezúton bocsánatot kérek mindenkitől, aki az én ajánlásomra tekintettel szavazott rád! 

Amit én tehetek a hibám kijavítása érdekében, azt meg fogom tenni. Készséggel állok az elmúlt 

évek napjainkig tartó és most is folyamatban lévő visszaéléseit feltáró, törvényességi 

felügyeletünket végző és az elkövetett bűncselekményeket kivizsgáló szervek rendelkezésére. 

Az elmúlt hónapokban kétségbeesett titkolózási próbálkozásaitok ellenére sikerült kellően 
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dokumentálnom a városunkban elkövetett visszaéléseket, törvénysértéseket és 

bűncselekményeket is. A bizonyítékok az ország több pontján élő barátaimnál is másolatban 

megvannak. 

A te javaslatodra a tavalyi alakuló ülésen törvényesen és egyhangúan megválasztott, téged a 

mai napig sokak szemében hitelesítő alpolgármesterként, aki veled ellentétben ma is hű az 

esküjéhez, Csepreg város fejlődéséért dolgozik és csak a törvények, a tisztesség és a becsület 

betartását kéri számon rajtad és a jegyződön, Csepreg mind a 3250 lakosa nevében! 

 

dr. Dénes József” 

 

dr. Dénes József képviselő jelzi, hogy a következőkben kérdéseket szeretne feltenni, 

hasonlóan az elmúlt testületi ülésen feltettekhez – melyekre péntekig várja az írásos választ – 

amivel nem őt, hanem a város lakóit tiszteli meg Horváth Zoltán polgármester. 

 

dr. Dénes József képviselő felolvassa kérdéseit: 

 

1. Kinek adja át Horváth Zoltán, még hivatalban lévő polgármester az ülés vezetését a 

fegyelmi vizsgálatának elindításáról szóló 1. napirendi pont tárgyalásánál? 

 

2. Mi a helyzet egy ismeretlen által közölt tény alapján Önnel szemben kezdeményezett 

méltatlansági eljárással? 

 

3. Mikor fizette be az Első Vasi Éléstár Nonprofit Kft.-ben eladott üzletrészének vételárát 

az önkormányzat számlájára?  

 

4. Ha nem titok, mennyiért értékesítette a Nap Íze Szociális Szövetkezetben élvezett 

tulajdonrészét és ki vásárolta azt meg?  

 

5. Miért csak egyetlen nap szabadságot vett ki eddig a megállapított 39-ből? 

 

6. Miért írt alá a BIT-Ép Bt. számára január 14-én egy fiktív teljesítés-igazolást egy el 

nem végzett munkáról? (Attila utcai park) 

 

7. Miért nem bontottuk fel december 31-ig a választást követően a Castrum Sec Kft-vel 

2019. január 25-én kötött, városunk számára súlyosan hátrányos szerződést a 

térfigyelő rendszer karbantartásával kapcsolatban? 

 

8. Működik-e a térfigyelő rendszer január 1-e óta? Ha működik, akkor tavaly miért 

fizettünk havi 1 Millió 155 ezer 700 Forintot? 

 

9. Érdemi tájékoztatást kérek a távollétemben, július 8-án megtartott rendkívüli 

képviselő-testületi ülésről? Mi indokolta a másfél órával korábbi meghirdetést? Mi 

nem várhatott másnapig? Miért nem készült írásos előterjesztés? 

 

10. Miért éppen a Magyar Államkincstár átfogó ellenőrzéseinek kezdő napján állítottak 

félre? 

 

11. Ön városgondnok volt 2016 szeptemberében, amikor a Széchenyi-tér 26. (Czigli-ház) 

tetejéről nagy mennyiségű veszélyes hulladék palát bontottak le. Hová lett? 
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12. Hogyan számolhatott Ön be a február 27-én elhangzott polgármesteri beszámolójában 

március 2-án és március 3-án sorra került eseményekről? 

 

13. Miért a városgondnokság emberei rendezték tegnap délutáni munkaidejükben a 

Malomkertet, holott az a CsSE szerződéses kötelezettsége volna? 

 

14. Mikor kér bocsánatot Csepreg lakosságától és mikor jelenti be a lemondását? 

 

dr. Dénes József képviselő jelzi, hogy valamennyi kérdésére írásos választ vár, de szóban is 

reagálhat rá polgármester. 

 

Horváth Zoltán polgármester a napirend előtti felszólalással kapcsolatban elmondja, hogy 

az abban foglaltakat felháborítónak tartja, és élből visszautasítja. Képviselő a kérdésekre 

írásban megkapja a választ. 

 

A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, kérdés, interpelláció nem hangzott el. 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

 

 

1. napirend 

Fegyelmi eljárás megindításának kezdeményezése Horváth Zoltán polgármesterrel 

szemben  

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a témában 

személyes érintettsége fennáll, így a döntéshozatal során szükséges szavazni arról, hogy a 

képviselő-testület kizárja-e a döntéshozatalból, továbbá jelzi, hogy kéri a zárt ülés tartását, 

melyre lehetőséget biztosít neki az Mötv. 46.§ (2) bekezdés d.) pontja. 

 

Horváth Zoltán polgármester 16:17 órakor zárt ülést rendel el, megkéri a jelenlévő 

hallgatóságot, hogy hagyják el a termet. 

 

dr. Dénes József képviselő jelzi, hogy nem szavazták meg a zárt ülést. 

 

dr. Balogh László jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy nem kell szavazni a zárt 

ülés elrendeléséről, mert az Mötv. kötelező jelleggel rendeli el a zárt ülés tartását abban az 

esetben, ha fegyelmi eljárás esetleges megindításáról dönt a képviselő-testület és az érintett 

kéri zárt ülés tartását. A képviselő-testületnek ebben az esetben nincs mérlegelési lehetősége a 

zárt ülés tekintetében 

 

A napirendi pont tárgyalása a zárt ülés jegyzőkönyvében folytatódik tovább. 

 

Horváth Zoltán polgármester 16:31 órakor ismét megnyitja a nyílt ülést. 

 

Horváth Zoltán polgármester tájékoztatja a hallgatóságot a zárt ülésen hozott döntésről. 
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Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület a zárt ülésen 1 igen, 4 

nem és 2 tartózkodó szavazattal, dr. Dénes József határozati javaslatát - miszerint a képviselő-

testület Horváth Zoltán polgármesterrel szemben megindítja a fegyelmi eljárást - nem fogadta 

el. 

 

2. napirend 

Csepreg Város Alpolgármesterének megválasztása, az alpolgármester eskütétele 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. Figyelemmel arra, hogy 2020. július 8-án a 

képviselő-testület visszavonta Dr. Dénes József alpolgármesteri megbízatását új 

alpolgármester választása szükséges. A törvény szerint legalább egy alpolgármestert a 

polgármester javaslatára minősített többséggel, titkos szavazással választ meg a képviselő-

testület a tagjai közül. Az önkormányzat hatályos SZMSZ-e szerint egy alpolgármestert 

választ a testület, aki társadalmi megbízatásban látja el feladatát.  

 

Horváth Zoltán polgármester alpolgármesternek javasolja Horváth Gábor képviselőt. 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a jelölt elfogadja-e a jelölést? 

 

Horváth Gábor képviselő elfogadja a jelölést. 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a jelölt kéri-e zárt ülés tartását? 

 

Horváth Gábor képviselő nem kéri a zárt ülés elrendelését. 

 

Horváth Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a titkos szavazáshoz 3 

fős szavazatszámláló bizottságot kell alakítani a képviselőkből. Javasolja a szavazatszámláló 

bizottságba: Kótai József képviselőt elnöknek, tagoknak pedig Domnánics Alajos és Oláh 

Imre képviselőket. 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a jelöltek elfogadják-e a jelölést? 

 

Kótai József, Domnánics Alajos és Oláh Imre képviselők a jelölést elfogadták. 

 

dr. Dénes József képviselő szót kér Horváth Zoltán polgármestertől. 

 

Horváth Zoltán polgármester nem adja meg a szót dr. Dénes József képviselőnek. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a szavazatszámláló bizottságra vonatkozó 

javaslatot, melyről minősített többséggel nyílt szavazással dönt a testület. Tájékoztatja a 

képviselő-testületet, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 49. § (1a) bekezdése értelmében a törvény személyes érintettségre vonatkozó 

rendelkezéseit nem kell alkalmazni, ha a képviselő-testület döntéshozatala saját tagjának 

választására, kinevezésére, megbízására vagy delegálására irányul, így a jelölt is részt vehet a 

szavazásban. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 
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„Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester választás titkos 

szavazásának lebonyolítására a következő személyekből álló szavazatszámláló bizottságot 

választ: 

Kótai József képviselő – a szavazatszámláló bizottság elnöke, 

Domnánics Alajos képviselő, valamint Oláh Imre képviselő – a szavazatszámláló bizottság 

tagjai.” 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 6 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) – a következő határozatot hozta: 

 

74/2020. (VII.15.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

az alpolgármester választás titkos szavazásának 

lebonyolítására a következő személyekből álló 

szavazatszámláló bizottságot választ: 

Kótai József képviselő – a szavazatszámláló 

bizottság elnöke, 

Domnánics Alajos képviselő, valamint Oláh Imre 

képviselő – a szavazatszámláló bizottság tagjai. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

dr. Dénes József képviselő elmondja, hogy azért nem vett részt a szavazáson – és ezt 

szeretné, ha a jelenlévők tudatosítanák magukban – mert az elmúlt szerdán tartott ülést nem 

tekinti törvényesnek, és az azon hozott döntést pedig érvényesnek. Úgy gondolja, hogy 

Csepreg városának van egyhangúan, szabályosan megválasztott alpolgármestere, ő maga, így 

másik alpolgármester választásán nem óhajt részt venni. 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi a képviselő-testületet, hogy van-e valakinek 

hozzászólása, kérdése még? 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy megszavazták a változást, de ők azt 

kérték, arról próbálták meggyőzni polgármestert, hogy várjanak még vele, mert ez nem 

ennyire sürgős feladat. 

 

Horváth Zoltán polgármester úgy gondolja, ez egy olyan kérdés, ami nem várattathat 

magára, hiszen az önkormányzat jelentős feladatok előtt áll, ezért kell egy olyan 

alpolgármester, aki a polgármesterrel együtt tud dolgozni. Horváth Gábor személyében egy 

olyan képviselőt javasolt alpolgármesternek, aki a városért és nem a város ellen dolgozik. 

 

Horváth Zoltán polgármester megkéri dr. Dénes József képviselőt, hogy a jövőben ne 

használja az alpolgármester titulust, mivel ez tőle visszavonásra került 4 fő minősített 

többséggel. 
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dr. Dénes József képviselő sajnálatosnak tekinti, hogy egy egyhangúan megválasztott 

alpolgármesterrel szemben 4 képviselő egy törvénytelen puccsot követett el. 

 

A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 

 

1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 189. törvény 74. § (1) bekezdése alapján a képviselő-

testület tagjai közül titkos szavazással alpolgármestert választ.  

2. A Képviselő-testület alpolgármester jelöltként Horváth Gábor képviselőt a titkos 

szavazás szavazólapjára felveszi. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 6 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) – a következő határozatot hozta: 

 

75/2020. (VII.15.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-

testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi 189. törvény 74. § (1) bekezdése 

alapján a képviselő-testület tagjai közül titkos 

szavazással alpolgármestert választ.  

2. A Képviselő-testület alpolgármester jelöltként 

Horváth Gábor képviselőt a titkos szavazás 

szavazólapjára felveszi. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

Horváth Zoltán polgármester a titkos szavazás előkészítésének időtartamára szünetet 

rendel el. 

 

SZÜNET 

 

A titkos szavazáshoz a képviselő-testület tagjai átveszik a szavazócédulákat a 

jegyzőkönyvvezetőtől. A szavazócédulák lebélyegzettek. A jegyzőkönyvvezetők a szavazatok 

összegyűjtésére szolgáló dobozt a tárgyalóasztalra helyezik. 

 

Horváth Zoltán polgármester újra megnyitja az ülést. 

 

Horváth Zoltán polgármester felkéri a képviselőket, hogy szavazócéduláikat a szavazó 

urnába elhelyezni szíveskedjenek, majd a szavazatok megszámlálását követően a 

szavazatszámláló bizottság elnökét kérem, hogy tájékoztasson a titkos szavazás eredményéről. 

 

dr. Dénes József képviselő a szavazólapját kettészakítja. 
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Horváth Zoltán polgármester rendre utasítja dr. Dénes József képviselőt. Úgy gondolja, 

hogy ez nem képviselőhöz méltó viselkedés. 

 

Horváth Zoltán polgármester felolvassa a szavazólap tartalmát: 

 

„Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése, valamint Csepreg Város 

Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI.28.) önkormányzati 

rendelet 24. § (3) bekezdése alapján Horváth Gábor képviselőt társadalmi megbízatású 

alpolgármesterré megválasztja.” 

 

dr. Dénes József képviselő 16:48 órakor elhagyta a termet. 

 

Horváth Zoltán polgármester megállapítja, hogy a testület 6 fővel határozatképes, majd az 

ülés vezetését folytatja. 

 

A képviselők a szavazatszámláló bizottság által előzetesen ellenőrzött urnába helyezik el az 

SZMSZ szerint elkészített és a bizottság által szintén ellenőrzött szavazólapjaikat. 

 

dr. Dénes József képviselő 16:49 órakor visszaérkezik a terembe. 

 

Horváth Zoltán polgármester megállapítja, hogy a testület 7 fővel határozatképes, majd az 

ülés vezetését folytatja. 

 

A titkos szavazás eredményéről külön jegyzőkönyv került kiállításra, melyet a jegyzőkönyv 3. 

számú mellékletét képezi. 

 

Kótai József képviselő, a szavazatszámláló bizottság elnöke tájékoztatta a polgármestert a 

szavazás eredményéről.  

 

Horváth Zoltán polgármester a szavazatszámláló bizottság elnökének tájékoztatása alapján 

ismerteti a Képviselő-testület döntését. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 4 igen, 2 tartózkodó szavazattal (1 fő nem szavazott) – a következő 

határozatot hozta: 

 

76/2020. (VII.15.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) 

bekezdése, valamint Csepreg Város 

Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI.28.) 

önkormányzati rendelet 24. § (3) bekezdése 

alapján Horváth Gábor képviselőt társadalmi 

megbízatású alpolgármesterré megválasztja.  
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Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

Horváth Zoltán polgármester gratulál a megválasztott új alpolgármesternek és felkéri, hogy 

tegye le az alpolgármesteri esküt. Felkéri a megjelenteket, hogy az eskütételhez álljanak fel. 

 

Horváth Zoltán polgármester előmondja az alpolgármesteri eskü szövegét, mely a 

jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi. 

 

dr. Dénes József képviselő 16:54 órakor elhagyta a termet. 

 

Horváth Zoltán polgármester megállapítja, hogy a testület 6 fővel határozatképes, majd az 

ülés vezetését folytatja. 

 

Horváth Zoltán polgármester felkéri Horváth Gábor alpolgármestert, hogy írja alá az 

alpolgármesteri esküokmányt, mely a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésnek megfelelően az 

alpolgármester tiszteletdíjával és költségtérítésének megállapításával kapcsolatos határozati 

javaslatot. 

dr. Dénes József képviselő 16:56 órakor visszaérkezik a terembe. 

 

Horváth Zoltán polgármester megállapítja, hogy a testület 7 fővel határozatképes, majd az 

ülés vezetését folytatja. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 6 igen, 1 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

77/2020. (VII.15.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Gábor társadalmi 

megbízatású alpolgármester tiszteletdíját Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2)-(3) bekezdése alapján megválasztása napjától 

havi bruttó 191.955 Ft-ban határozza meg. 

2. A Képviselő-testület az alpolgármester költségtérítését tiszteletdíjának 15 %-ában, azaz 

28.793 forintban állapítja meg. 

3. A Képviselő-testület megbízza a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét a 

tiszteletdíj és költségtérítés számfejtéséhez szükséges intézkedések megtételével. 

 

Felelős: Dr. Balogh László jegyző 

végrehajtásért: Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezető 

 

Határidő: azonnal 

 

 

Horváth Gábor alpolgármester elmondja, hogy tiszteletdíjának egy részét minden hónapban 

valamelyik helyi egyesületnek vagy civil szervezetnek szeretné felajánlani. Minden hónapban 
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saját maga dönti el, hogy melyik szervezetet támogatja. Bízik benne, hogy mindenkit tud 

majd segíteni. 

 

3. napirend 

Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019 

(XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd tájékoztatja a képviselő-

testületet, hogy a napirendhez két előterjesztés is tartozik. Az elsőt Hárominé Orbán Erika 

képviselő juttatta el a testületnek, a másikat pedig saját maga. Az előterjesztések a 

jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezik. 

 

Horváth Zoltán polgármester átadja a szót Hárominé Orbán Erikának, a Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottság elnökének, mint előterjesztőnek. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy a módosítási javaslata arra irányul, hogy 

a képviselők a testületi ülésen kinek tehetnek fel kérdéseket. Az SZMSZ nem szabályozza 

egyértelműen azok körét, akiknek a képviselők kérdéseket tehetnek fel. Az Mötv. lehetőséget 

biztosít az alpolgármesterhez való kérdés intézésére is, viszont a helyi SZMSZ ezt nem 

biztosítja. A bizottság ezt a módosítási javaslatot egyhangúan megszavazta. A polgármester 

előterjesztését is tárgyalta a bizottság, de nagyon vegyesek voltak a vélemények. A bizottsági 

struktúra megváltoztatását a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nem támogatta, viszont a 

testületi ülés időkeretének eltörlésével egyetértett. 

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület hozzászólását, véleményét az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

dr. Dénes József képviselő tájékoztatja a testületi ülésen megjelenteket, hogy a Szervezeti és 

Működési Szabályzat az önkormányzat legfontosabb alapdokumentuma. Ez az önkormányzat 

alkotmánya. Úgy gondolja, hogy ezt ilyen ad hoc módon módosítani nem ízléses. Vannak a 

módosító javaslatokban olyanok, melyekkel egyetért, de vannak olyan alapvető problémák az 

SZMSZ-el mind például a határozatok számozása. Az SZMSZ azt írja elő, hogy a hónapokat 

római számmal kell jelölni, viszont ez a gyakorlatban nem történik meg, a határozatokban 

arab számok jelennek meg évek óta. Ilyen röhejes, amatőrségről tanúskodó hibát nem 

szabadna bent hagyni. Javasolja, hogy ne változtassák meg ezt a szakaszt, mert mindenki 

ismeri a római számokat, így azokat kell használni a határozatokban. 

 

Oláh Imre képviselő a bizottsági összetételre tett módosító javaslattal kapcsolatban 

elmondja, hogy ő az előző ciklusban és most is mindkét bizottságban tagként vett és vesz 

részt. Úgy gondolja, hogy munkáját jól végezte, mindenkivel jó kapcsolatot ápolt, megkapta a 

szükséges információkat, ezért fontos lenne számára, ha továbbra is maradhatna 

mindkettőben. A képviselő-testületnek kell döntenie a bizottsági struktúráról, de tájékoztatja a 

képviselőket, ha az egyikből kikerül, akkor meggondolja mindkét bizottságban való 

szereplését. 

 

Horváth Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy a későbbiekben figyelembe fogják 

venni képviselő kérését. 
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Hárominé Orbán Erika képviselő szeretné elmondani, hogy a bizottságon foglalkoztak 

ezzel a kérdéssel is, és nem szeretnének zsákbamacskát kapni. Az előterjesztésben szerepel, 

hogy az erre irányuló jogszabálymódosítás és a bizottsági tagok megnevezése a későbbiekben 

fog megtörténni. A bizottsági ülésen választ kapott a kérdéseire, és ő ezért szavazott nemmel. 

 

dr. Dénes József képviselő elmondja, hogy köztudott tény, hogy ő már októberben javasolta, 

hogy ne 2 bizottság legyen, hanem 4 vagy 5. El kellene osztani a munkát, be kellene vonni a 

város lakosságát. A jelenlegi két bizottsági szerkezetet teljesen alkalmatlannak tekinti. 

Túlságosan sok feladat halmozódik fel mindkét bizottságnál. Ha társadalmi megbízatású 

bizottsági tagok lesznek, akkor mi az akadálya annak, hogy jóval több bizottság legyen? A 

jelenlegi két bizottság szinte ugyanazt tárgyalja végig, mint maga a testület. Háromszor 

tárgyalják ugyanazt, három jegyzőkönyvvel. A javasolt változtatások közül egyet meg fog 

szavazni, amit helyesnek tekint. A négy órás időkeret eltörlését nagyon károsnak tartja, és 

jelzi, hogy a legutóbbi ülésen sem tudta már a végén senki, hogy miről szavaznak. Úgy 

gondolja, ez nem helyénvaló, mert felelős döntéseket kell hozni. A város költségvetése kb. 1,5 

milliárd forint, melynek elköltését a város javára kell biztosítani átláthatóan.  

 

Domnánics Alajos képviselő reagálva dr. Dénes József képviselő hozzászólására, kéri, hogy 

képviselő nem általánosítson, ő tudja, hogy mikor mire szavaz. Kikéri magának ezt a 

megjegyzést. 

 

dr. Dénes József képviselő kéri képviselőt, hogy ne személyeskedjen. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja még, hogy a bizottsági ülésen sem volt 

egyértelmű az, hogy az időkeretet eltöröljék, mert a 4 órát becsületesen végig dolgozni nehéz 

a testültben. 

 

Horváth Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy elképzelése szerint 

Horváth Gábor újonnan megválasztott alpolgármester helyét a Családügyi, Kulturális és 

Ifjúsági Bizottság élén majd Domnánics Alajos venné át. Bizottsági tag lenne Kótai József 

képviselő és egy kültag. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke maradna Hárominé 

Orbán Erika képviselő. Bizottsági tag lenne Oláh Imre képviselő és egy kültag. A kültagok 

személyére nem kíván javaslatot tenni, úgy gondolja, hogy az elnökök döntsék el, kivel 

akarnak együtt dolgozni. 

 

A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 

 

dr. Balogh László jegyző javasolja a képviselő-testületnek, hogy a módosításokról 

paragrafusonként szavazzanak külön-külön, így a képviselő-testületnek is van lehetősége arra, 

hogy kinyilvánítsa véleményét a módosításokkal kapcsolatban. Amelyik paragrafus megkapja 

a többségi szavazatot, azzal alkotja meg a testület a módosító rendeletet. 

 

Horváth Zoltán polgármester ennek megfelelően szavazásra teszi fel az SZMSZ 18.§-ának - 

a képviselők tájékoztatási jogáról szóló – módosítását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 
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78/2020. (VII.15.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Csepreg Város 

Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 28.) 

számú önkormányzati rendelet 18.§-át - a képviselők tájékoztatási jogáról - az 

előterjesztésben foglaltak szerint módosítja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy 

a határozat 1. pontjában foglalt módosítás érdekében, a módosító rendeletet készítse 

elő a következő testületi ülésre. 

  

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

              Dr. Balogh László jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel az SZMSZ 21.§-ának - a képviselő-

testület bizottságairól szóló – módosítását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 4 igen és 3 nem szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

79/2020. (VII.15.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Csepreg Város 

Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 28.) 

számú önkormányzati rendelet 21.§-át - a képviselő-testület bizottságairól - az 

előterjesztésben foglaltak szerint módosítja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy 

a határozat 1. pontjában foglalt módosítás érdekében, a módosító rendeletet készítse 

elő a következő testületi ülésre. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

              Dr. Balogh László jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel az SZMSZ 12. § (7) bekezdésének - a 4 

órás időkorlátról – módosítását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 6 igen és 1 nem szavazattal – a következő határozatot hozta: 
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80/2020. (VII.15.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Csepreg Város 

Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 28.) 

számú önkormányzati rendelet 12. § (7) bekezdését hatályon kívül helyezi. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy 

a határozat 1. pontjában foglalt módosítás érdekében, a módosító rendeletet készítse 

elő a következő testületi ülésre. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

              Dr. Balogh László jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

4. napirend 

A TOP 3.2.1-16-VS1-2017-00016 és a TOP 3.2.1-16-VS1-2017-00011 kódszámú (TOP 

energetika) projekt keretében műszaki ellenőrzési szolgáltatás beszerzése 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd átadja a szót dr. Balogh 

László jegyzőnek az előterjesztés ismertetésére, mely a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét 

képezi. 

 

dr. Balogh László jegyző az előterjesztés kiegészítéseként elmondja, hogy két beszerzési 

eljárást kell megindítani, hogy a megindítandó közbeszerzési eljárások előkészítésébe már 

bevonható legyen a műszaki ellenőr is. Az előterjesztés szerinti beszerzési eljárásokat kell a 

Hivatalnak lebonyolítani, amennyiben a testület arra felhatalmazást ad. Tájékoztatásul 

elmondja, hogy az óvodát és a KSZK-t érintő tervezési szakasz már a vége felé tart. A megyei 

önkormányzattal folytatott végső egyeztetés után bízik benne, hogy minél előbb a testület elé 

kerülhet a közbeszerzési eljárás megindítása. Azért, hogy a folyamat ne álljon le, szükség lesz 

a nyáron még rendkívüli testületi ülés összehívására is. A másik projekt esetében a tervezési 

szakasz szintén a végső egyeztetések fázisában van. Bízik benne, hogy a nyár végére a 

közbeszerzési szakasz itt is elindulhat, és akár a fűtési szezonra már új fűtési rendszer lehet az 

intézményekben.   

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy tárgyalták és elfogadásra javasolják a 

határozati javaslatot. 

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület hozzászólását, véleményét az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

dr. Dénes József képviselő elmondja, hogy támogatja a fejlesztést. Javasolja, hogy az 

előterjesztésben szereplő három gazdasági szereplő mellett még kettőnek legyen kiküldve az 

ajánlattételi felhívás. Úgy gondolja a városnak az az érdeke, hogy minél jobb ajánlatokból 

választhasson. Módosító javaslata az, hogy a határozati javaslatba még kerüljön bele a Mátis 
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és Egri Tervező Kft. (9700 Szombathely Géfin Gy. u. 22.) illetve a Vasi Dolomit Kft. (9700 

Szombathely Széll K. u. 14.). 

 

dr. Balogh László jegyző kérdezi, hogy rendelkeznek-e ezek a cégek olyan tervezővel, 

akinek van műszaki ellenőri végzettsége? 

 

dr. Dénes József képviselő elmondja, hogy rendelkeznek. Alpolgármesterként több cégnél 

érdeklődött, és nekik megvan a szükséges gyakorlatuk.  

 

dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy dr. Dénes József képviselő módosító javaslatáról 

szavazni szükséges. Jelenleg nem tudja leellenőrizni, hogy a cégeknek van-e megfelelő 

szaktudású tervezőjük, átlátható szervezetek-e, stb., amit a jogszabály megkövetel. A 

képviselő-testület dönt a javaslatról. 

 

dr. Dénes József képviselő még szeretné elmondani, hogy azért van szükség az öt cégre, 

hogy a város lássa, hogy az önkormányzat felelős gazdája a feladat odaítélésének. Ha esetleg 

a testület nem szavazná meg, akkor kénytelen lenne ennek az egésznek a negatív részét is 

előadni.  

 

A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel dr. Dénes József képviselő módosító 

indítványát a TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00016 azonosító számú projekttel kapcsolatban. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 5 igen, 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot 

hozta: 

 

81/2020. (VII.15.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00016 azonosító számú „A 

csepregi óvoda és közösségi szolgáltató központ 

épületenergetikai korszerűsítése” című projekt 

műszaki ellenőri feladatainak ellátására irányuló 

beszerzési eljárás során a felkérni kívánt gazdasági 

szereplők körét, az alábbiakkal egészíti ki: 

 

- Mátis és Egri Tervező Kft. (9700 Szombathely 

Géfin Gy. u. 22.) 

- Vasi Dolomit Kft. (9700 Szombathely Széll K. u. 

14.) 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester  

  Dr. Balogh László jegyző - végrehajtásra 

 

Határidő: azonnal 
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Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00016 

azonosító számú „A csepregi óvoda és közösségi szolgáltató központ épületenergetikai 

korszerűsítése” című projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására irányuló beszerzési 

eljárás megindítását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

82/2020. (VII.15.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00016 

azonosító számú „A csepregi óvoda és közösségi szolgáltató központ épületenergetikai 

korszerűsítése” című projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására irányuló 

beszerzési eljárás során az alábbi gazdasági szereplőket kívánja felkérni: 

 

- Oregon Mérnöki Iroda Kft. (9723 Gyöngyösfalu, Kossuth u. 16.) 

- Aszterv Kft (9724 Lukácsháza, Nagycsömötei u. 62.) 

- Progresszív Kft (9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2.) 

- Mátis és Egri Tervező Kft. (9700 Szombathely Géfin Gy. u. 22.) 

- Vasi Dolomit Kft. (9700 Szombathely Széll K. u. 14.) 

 

2. Jelen feljegyzés mellékletét képező ajánlattételi felhívást jóváhagyja. 

3. A beruházás pénzügyi fedezetének az TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00016 projekt 

költségvetését jelöli meg. 

4. Felkéri a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy a beérkezett 

ajánlatokat elbírálva, a legkedvezőbb ajánlatot adóval a szerződés megkötését 

kezdeményezze. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester  

  Dr. Balogh László jegyző - végrehajtásra 

 

Határidő: azonnal 

 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel dr. Dénes József képviselő módosító 

indítványát a TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00011 azonosító számú projekttel kapcsolatban. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 5 igen, 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot 

hozta: 

 

83/2020. (VII.15.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00011 

azonosító számú „A csepregi művelődési ház, egészségház és önkormányzati hivatal 

épületenergetikai korszerűsítése” című projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására 

irányuló beszerzési eljárás során a felkérni kívánt gazdasági szereplők körét, az alábbiakkal 

egészíti ki: 
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- Mátis és Egri Tervező Kft. (9700 Szombathely Géfin Gy. u. 22.) 

- Vasi Dolomit Kft. (9700 Szombathely Széll K. u. 14.) 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester  

  Dr. Balogh László jegyző - végrehajtásra 

 

Határidő: azonnal 

 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fela TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00011 

azonosító számú „A csepregi művelődési ház, egészségház és önkormányzati hivatal 

épületenergetikai korszerűsítése” című projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására 

irányuló beszerzési eljárás megindítását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

84/2020. (VII.15.) képviselő-testületi határozat 

 

5. Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00011 

azonosító számú „A csepregi művelődési ház, egészségház és önkormányzati hivatal 

épületenergetikai korszerűsítése” című projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására 

irányuló beszerzési eljárás során az alábbi gazdasági szereplőket kívánja felkérni: 

• Oregon Mérnöki Iroda Kft. (9723 Gyöngyösfalu, Kossuth u. 16.) 

• Aszterv Kft (9724 Lukácsháza, Nagycsömötei u. 62.) 

• Progresszív Kft (9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2.) 

• Mátis és Egri Tervező Kft. (9700 Szombathely Géfin Gy. u. 22.) 

• Vasi Dolomit Kft. (9700 Szombathely Széll K. u. 14.) 

6. Jelen feljegyzés mellékletét képező ajánlattételi felhívást jóváhagyja. 

7. A beruházás pénzügyi fedezetének az TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00011 projekt 

költségvetését jelöli meg. 

8. Felkéri a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy a beérkezett 

ajánlatokat elbírálva, a legkedvezőbb ajánlatot adóval a szerződés megkötését 

kezdeményezze. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester  

  Dr. Balogh László jegyző - végrehajtásra 

 

Határidő: azonnal 

 

5. napirend 

Döntés a Magyar Labdarúgó Szövetség – Országos Pályaépítési Program keretében 

kialakítandó kisméretű műfüves labdarúgópálya megvalósítására 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot, és az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi. 
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Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület hozzászólását, véleményét az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

Oláh Imre képviselő elmondja, hogy ő úgy emlékszik, korábban az egyesület nem támogatta 

a pálya építését. Akkor még ő próbálta meggyőzni őket, hogy szükség van rá, mert bérbe 

lehetne adni, ezáltal bevétel lehet termelni, stb. Kótai József képviselőt kérdezi, hogy most mi 

az álláspontja az egyesületnek? 

 

Kótai József képviselő úgy gondolja, hogy a pályázat keretében megvalósítható műfüves 

pálya nagyon hasznos lehet az egyesületnek. Ha az időjárás nem engedi a nagy pályán való 

sportolást, akkor a műfüves pálya ilyen esetben ideális lehet. Megemlíti, hogy Hárominé 

Orbán Erika korábban beszélt egy városi sportcsarnok megépítéséről. Úgy gondolja, hogy ez 

a pálya ezt kompenzálhatná. Elmondja még, hogy múltbeli pályázatokkal nem akar 

foglalkozni, nem tudja korábban miért született más döntés, most az egyesület támogatja a 

pálya kialakítását. Kiegészítésként elmondja, hogy az egyesület – ha az önkormányzat igényli 

- segítséget tud nyújtani az előterjesztésben is szereplő még szükséges TAO támogatás 

megszerzéséhez. 

 

Horváth Zoltán polgármester úgy gondolja, hogy hiba lenne nem élni egy olyan 

lehetőséggel, ami már egy korábban megnyert pályázat megvalósítása. Mivel a pályázat 

kivitelezése folyamatosan tolódott, ezért a kivitelező már nem tudta tartani a 2-3 évvel ezelőtti 

ajánlatát. Az MLSZ-el történt egyeztetést követően viszont sikerül az előterjesztésben 

szereplő kicsivel több, mint 10 millió forint önerővel megépíteni a pályát a tervezett 13,5 

millió forint helyett. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő kérdezi, hogy a 10 millió forint a költségvetésben 

rendelkezésre áll-e? 

 

Horváth Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy rendelkezésre áll az összeg. 

 

Domnánics Alajos képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az MLSZ egy elég 

részletes karbantartási útmutatóra hívta fel a figyelmet. A szakszerű karbantartást a jövőben ki 

fogja végezni, mert ennek jelentős költségei vannak? Ha a pálya kialakításra kerül, az 

egyesület vállal-e garanciát a pálya állagának megóvására? 

 

Horváth Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy voltak már erre vonatkozó 

egyeztetések korábban is. Azonban az egyesület teljes megújuláson esett át, így azok a 

megállapodások okafogyottá váltak. Úgy gondolja, hogy szoros együttműködéssel, 

rugalmasan kell kontrolálni ezt a sportegyesületnél. A pálya karbantartásának költségei a 

2020-as évi költségvetést még nem fogják befolyásolni. Az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket 

kezdeményezni fogja az egyesületnél. 

 

dr. Dénes József képviselő elmondja, hogy általában támogatja a szabadidős 

sporttevékenységeket, és ez a pálya valószínű alkalmas is lenne erre, de úgy gondolja, hogy a 

közel 11 milliós önerőnek máshol is lenne helye. Akkor tartaná indokoltnak, - itt kéri a szó 

szerinti rögzítést a jegyzőkönyvben - miután az óvodásoknak szóló műfüves pályát 

eltávolították, és elajándékozták valamilyen erdélyi, felvidéki akárkinek, mert arra ki van írva, 

hogy csak óvoda területén helyezhető el. Eleve nem is lehetne a Csepregi Sportegyesület 

telepén a kisméretű, óvodásoknak szóló pálya, oda van írva a feliratára. Képviselő egy újabb 
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műfüves pályát ezért sem támogat, meg azért sem, mert nála ebben otthonosabban mozgó 

emberek véleménye szerint ez a műfüves pálya rákkeltő hatású, és az önkormányzat célja nem 

lehet az, hogy veszélyeztesse a sportolók egészségét. Olyan információi is vannak – bár ezt 

nem tudta leellenőrizni, mert sok témában kell utánajárnia dolgoknak – hogy 2022-től ezeket 

a pályákat az Európai Unióban be fogják tiltani. 

 

Kótai József képviselő pontosítani szeretné dr. Dénes József képviselő hozzászólását. Nem 

11 millió forint önerőről beszélnek, hanem 10.090.000 ft-ról és egy már korábban befizetett 

500.000 ft előlegről. 

 

A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a kisméretű műfüves labdarúgó pálya 

megvalósítását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 6 igen és 1 nem szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

85/2020. (VII.15.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő- testülete úgy döntött, hogy MLSZ Elnöksége 

ELN-105/2018. (12.04) számú elnökségi határozatával jóváhagyott döntés értelmében 

Csepreg 543 hrsz-ú sportpályára tervezett Kisméretű 20x40 (22*42 m) műfüves 

labdarúgó pályát Csepreg Város Önkormányzata meg kívánja valósítani. 

2. A Képiviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges TAO támogatás 

biztosítására gazdasági szereplő megkeressen és a szükséges egyeztetéseket 

lefolytassa, dokumentumokat aláírja. 

3. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő- testülete a megvalósításhoz szükséges 

önerőt 10 090 166 Ft-ot Csepreg Város Önkormányzat 2020. évi költségvetés terhére 

továbbra is biztosítja. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester  

  Dr. Balogh László jegyző - végrehajtásra 

 

Határidő: azonnal 

 

 

6. napirend 

Alpannonia Plus projekt keretében kialakítandó tanösvény tábla tematikájának 

véleményezése 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot, és az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi. 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy tárgyalták az előterjesztést. Több 

kérdésük is volt a bizottsági ülésen, de a legtöbbre megkapták a választ. Ilyen volt többek 
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között az, hogy egyes táblákon szereplő információkat majd az önkormányzat fogja 

kidolgozni, de nem tudták, hogy ez kit takar. Úgy gondolja, hogy a speciálisabb táblák 

esetében – mint például a szőlőtermesztés, borászat vagy a Boldogasszony kápolna – az 

érintetteket kellene felkérni a tábla tartalmának kidolgozására. Javasolja, hogy a borászokat és 

a horvát nemzetiségi önkormányzatot vonják be ebbe a feladatba. Az áthelyezett táblákkal 

kapcsolatban kérdésként merült fel, hogy honnan és hova lesznek áthelyezve, mert az 

előterjesztésben ennek jelölése nem volt egyértelmű. A bizottság nem hozott döntést a 

napirenddel kapcsolatban. 

 

Horváth Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy voltak egyeztetések a 

tematikával kapcsolatban, ahova meghívták a hegyközségi tagokat is. Ezen az egyeztetésen a 

borászok felajánlották, hogy elkészítik a tábla tartalmát. A kápolna esetében egyetért 

képviselővel a horvátok bevonásáról. Az önkormányzat esetében a táblák kidolgozása során 

több ügyintéző segítségére számítanak, illetve saját maga is kiveszi részét a munkából. 

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület hozzászólását, véleményét az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

dr. Dénes József képviselő elmondja, hogy nem tudott részt venni a Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottság ülésén telefonos értesítés hiányában. Alapvető dolgokat javasolt 

volna, amiket most is meg fog tenni. Az Irottkő Natúrparkért Egyesülettel folytatott 

egyeztetésen nagyon szívesen részt vett volna, de nem kapott meghívást. Már december óta 

foglalkozik ezekkel a táblatartalmakkal, és úgy gondolja, hogy az előttük lévő előterjesztés, 

melyet polgármester önkormányzati tanácsadója készített el, aki nem is ismeri a várost, 

teljesen alkalmatlan, és ezt már nem először mondja el. Helyette egy 3 tagú ad hoc bizottságot 

kellene létrehozni a táblatartalmak kidolgozására, melyben ő maga is szívesen részt venne, és 

javasolja még Tóth Marcell és Ziembicki Erzsébet bevonását is. 

 

dr. Balogh László jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a tematika elkészítése 

során az egyeztetésen részt vett a Hegyközség vezetősége, Horváth Gábor alpolgármester, ifj. 

Molnár Sándor a Hegyközség választmányi tagja, Tóth Marcell borosgazda, Horváth Zoltán 

polgármester, dr. Tarsoly Ádám önkormányzati tanácsadó, Horváthné Somosi Ildikó pályázati 

referens és jegyző saját maga. A pontosság kedvéért elmondja, hogy Irottkő Natúrparkért 

Egyesület nem vett részt ezen az egyeztetésen. Mivel dr. Dénes József képviselő 

alkalmatlannak tekinti a tematikát, tájékoztatja a testületet, hogy az a hegyközségi tagoktól és 

Tóth Marcelltől származik. Természetesen mindenki hozzátett ehhez az anyaghoz, sokat 

dolgoztak rajta, nekik tetszett. Az Irottkő Natúrparkért Egyesülettel később tartottak 

egyeztetést, ahol bemutatásra került a tematika, és az egyesület támogatta azt. 

 

Horváth Zoltán polgármester kiegészítésként elmondja, hogy több ízben történt tárgyalás az 

Irottkő Natúrparkért Egyesülettel az Alpannonia projektről. Legutóbb tegnap, amin 

Domnánics Alajos képviselő is részt vett. 

 

dr. Dénes József képviselő köszöni, hogy erről legalább utólag értesítették. Az 

előterjesztéssel kapcsolatban elmondja még, hogy nem akarja pellengérre állítani dr. Tarsoly 

Ádámot, mert nem tehet róla, hogy nem ismeri jól a várost és a hegyet. El kell mondania még, 

hogy nem került tárgyalásra az Alsóvilágos hegy – Felsővilágos hegy átkereszteléséről szóló 

előterjesztés. A két érintett rész fordítva van elnevezve. Tájékoztatja még a képviselő-

testületet, hogy igen szavazattal is meg lehet valósítani a hűtlen kezelés bűncselekményi 
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tényállását egy olyan javaslatra, mely teljesen alkalmatlan, és a közpénzeknek az elherdálását 

eredményezné, és egy olyan táblatartalmaknak a létrejöttét, amelyek teljesen méltatlanok 

Csepreghez. Komolytalanok, tévesek. A Malomkertben meg lehet nézni azt a botrányos 

tartalmú táblát, az úgynevezett Földvár táblát, amit az ő általa megküldött adatok alapján még 

Szelestey László korábbi pályázati referens állított össze. Az alaprajzot még rá tudta tenni, de 

a táblatartalmat már nem, így egy röhejesen alkalmatlan, teljesen színvonaltalan tábla van ott. 

Javasolja, hogy a többivel együtt ez is legyen kijavítva, mert a turisták számára 

figyelemfelkeltő, hiteles adatokat kell adni, nem valami unalmas szőlészeti, borászati 

könyvekből kiollózott szövegeket. 

 

Horváth Zoltán polgármester felhívja a figyelmet, hogy ez egy javaslat, egy tematika, és 

nem került semmilyen táblatartalom kiküldésre, ezért nem tartja logikusnak képviselő által 

elmondottakat. 

 

dr. Dénes József képviselő közbe szól, hogy a kiküldött anyagban sincs tartalom. 

 

Horváth Zoltán polgármester jelzi képviselő felé, hogy nem kapott szót. 

 

dr. Dénes József képviselő elmondja, hogy őt ez nem érdekli. 

 

Horváth Zoltán polgármester rendre utasítja képviselőt és figyelmezteti az SZMSZ 

előírásaira, mely szerint csökkenthető a képviselő tiszteletdíja többszöri rendzavarás esetén, 

melyeket fel is olvas dr. Dénes József képviselőnek. 

 

dr. Dénes József képviselő megkéri polgármestert, hogy ne neki, hanem a közönségnek 

olvassa fel. 

 

Horváth Zoltán polgármester figyelmezteti képviselőt, amennyiben tovább folytatja 

jelenlegi magatartását, akkor kezdeményezni fogja a testületnél a szankcionálást. 

 

dr. Dénes József képviselő jelzi, hogy meg van rettenve, illetve, hogy amit polgármester 

felolvasott az nem arra vonatkozik, hogy az ülésen valaki milyen magatartást tanúsít. A 

rendzavaró polgárt ki lehet vezettetni, de képviselőt nem lehet szankcionálni azért, mert a 

véleményét elmondja, és a törvényes állapotok megteremtésére próbál lépéseket tenni.  

 

A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel Hárominé Orbán Erika képviselő 

módosító javaslatát, miszerint a táblák szöveges tartalmának kidolgozására az önkormányzat 

felkéri a Hegyközséget, illetve Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatát is. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

86/2020. (VII.15.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Alpannonia Plus 

túraútvonal és tanösvény csepregi szakasza mentén elhelyezett, elhelyezendő információs 

táblákon feltüntetendő szöveges információs anyagok tekintetében, a javasolt kidolgozók 
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közé kerüljön felvételre a szőlőtermesztés és bortermelés tekintetében a Hegyközség, a 

Boldogasszony kápolna tekintetében pedig a Csepreg Város Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzata. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester  

  Dr. Balogh László jegyző - végrehajtásra 

 

Határidő: azonnal 

 

 

dr. Dénes József képviselő közbeszól, hogy ő tette a későbbi módosító javaslatot, ezért arról 

kellett volna előbb szavazni. 

 

Horváth Zoltán polgármester jelzi, hogy nem adott szót képviselőnek. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel dr. Dénes József képviselő módosító 

javaslatát, miszerint a táblatartalmak kidolgozására létrehoznak egy 3 tagú ad hoc bizottságot. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület 1 igen és 6 nem szavazattal a módosító indítványt nem fogadta el. 

 

 

dr. Dénes József képviselő 17:58 órakor elhagyta a termet. 

 

 

Horváth Zoltán polgármester megállapítja, hogy a testület 6 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a módosításokkal egységbe foglalt határozati javaslatot. 

 

A képviselő-testület 6 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

87/2020. (VII.15.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletei szerint 

tartalommal elfogadja az Alpannonia Plus túraútvonal és tanösvény csepregi szakasza 

mentén elhelyezett, elhelyezendő információs táblák tematikáját és helyszíni 

elhelyezkedését azzal a módosítással, hogy az információs táblákon feltüntetendő szöveges 

információs anyagok tekintetében, a javasolt kidolgozók közé kerüljön felvételre a 

szőlőtermesztés és bortermelés tekintetében a Hegyközség, a Boldogasszony kápolna 

tekintetében pedig a Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata. 

 

Felelős:  

Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő: azonnal 
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7. napirend 

Csepreg város közigazgatási területén lévő közvilágítás karbantartási szolgáltatásának 

beszerzése 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot, és az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi. 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy tárgyalták az előterjesztést és javasolják a 

beszerzés megindítását. 

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület hozzászólását, véleményét az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

A képviselő-testület részéről hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 

 

dr. Dénes József képviselő 18:00 órakor visszaérkezett a terembe. 

 

Horváth Zoltán polgármester megállapítja, hogy a testület 7 fővel határozatképes, majd 

szavazásra teszi fel a beszerzés megindítását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

88/2020. (VII.15.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Csepregi Közös 

Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a közvilágítási lámpatestek számbevételét 

végezze el. 

2. Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Csepreg város közigazgatási 

területén lévő közvilágítás karbantartási szolgáltatásának ellátására irányuló beszerzési 

eljárás során az alábbi gazdasági szereplőket kívánja felkérni: 

- Villkász Kft. (9700 Szombathely, Mérleg u. 1/A) 

- Kiss Csaba (9600 Sárvár, Esze Tamás u. 42.) 

- Vasilux Kft. (9730 Kőszeg, Rákóczi F. u. 18.) 

3. Jelen feljegyzés mellékletét képező ajánlattételi felhívást jóváhagyja. 

4. A beruházás pénzügyi fedezetének az Csepreg Város Önkormányzat költségvetését 

jelöli meg. 

5. Felhatalmazza a polgármestert a beszerzési eljárás lefolytatására és, hogy a 

legkedvezőbb ajánlatot adóval a szerződést megkösse. 

 

 Felelős: Horváth Zoltán polgármester  

dr. Balogh László jegyző megbízásából:  

Vigh Ádám településfejlesztési referens 
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Határidő:  

1. pont: 2020. szeptember 30. 

 2-5. pont: folyamatosan 

 

8. napirend 

Csepreg város közigazgatási területén elhelyezendő utasvárók telepítésére és 

üzemeltetésére irányuló szerződéskötés jóváhagyása 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 11. számú mellékletét képezi. 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy tárgyalták az előterjesztést és javasolják 

az utasvárók kialakítását. 

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület hozzászólását, véleményét az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

dr. Dénes József képviselő jegyzőtől kérdezi, hogy látványterveket miért nem kaptak a 

buszvárókról? Ezek a buszvárók jelentősen befolyásolják a Promenád megjelenését, 

hangulatát. 

 

dr. Balogh László jegyző tájékoztatja képviselőt, hogy tegnap kapta meg a látványterveket, 

melyeket ezután a képviselők rendelkezésére bocsájt. 

 

A képviselők kérésére polgármester 18:07 órakor szünetet rendel el. 

 

SZÜNET 

 

Horváth Zoltán polgármester 18:10 órakor újra megnyitja az ülést, megállapítja, hogy a 

testület 7 fővel határozatképes, majd átadja a szót dr. Balogh László jegyzőnek. 

 

dr. Balogh László jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy az utasvárók megjelenésükben 

hasonlítanak az előző ciklusban kialakítottakhoz. Korábban sok lakossági jelzés érkezett a 

várokkal kapcsolatban. A Promenádon nagyobb szél és eső esetén nem nyújtanak elég 

védelmet. A jelenlegi utasvárókat nem lehet kiegészíteni oldalfalakkal, mert belelógnának a 

taktilis sávba, amely így balesetveszélyes lehet. Az új tervek szerint minden buszmegálló elé 

kerülne egy utasváró. Ezek az oldalfalak miatt hátrébb kerülnének elhelyezésre, viszont ehhez 

szükség lesz egy fogadószint kialakítására. A szerződést úgy kötik meg, hogy a fogadószintet 

az önkormányzat készíti el a városgazdálkodás dolgozóival. Az új utasvárók kialakítása 

nyilván megváltoztatja a környezetet, de a város lakóinak érdekét és komfortérzetét szem előtt 

tartva, csak így lehet megoldani. A Kőszegi utcában az árok részleges lefedésével lehet majd 

megoldani az utasváró elhelyezését, viszont az Ady utcában nincs lehetőség annak 

kialakításra. Jelenleg a legnagyobb probléma a Szentkirály úton van a körforgalom előtt és 

után Szakony irányába. Ezeken a helyeken semmilyen utasváró nincsen. A Rákóczi utca 

felújítása, illetve a híd elbontása miatt a buszoknak módosított menetrenddel kell közlekedni 
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majd, így lehetséges, hogy itt is megnövekszik az utasforgalom a jelenlegihez képest. Jó lenne 

itt is biztosítani az utasoknak a védelmet az időjárással szemben. 

Tájékoztatja továbbá képviselő-testületet, hogy az utasvárók nem kerülnek az önkormányzat 

tulajdonába, a cég üzemelteti őket, amiért üzemeltetési díjat számol fel, viszont az 

önkormányzatnak joga van közterület használati díjat felszámolni, így a két összeg 

lényegében kompenzálja egymást. Nem elhanyagolható tény, hogy az utasvárók CityLight 

reklámhordozókat is tartalmaznak, amelyekért a jelenleg hatályos adórendelet szerint, 

reklámhordozó adó is kivethető, mely éves szinten 200 – 300 ezer ft adótöbbletet jelenthet. A 

szerződés-tervezet értelmében, azon utasvárókat érintően, melyek CityLight nélkül kerülnek 

telepítésre, az üzemeltető jogosult az önkormányzat részvételével kijelölt helyen önálló 

CityLight telepítésére. Ez jelenleg 2 db felületet jelentene valahol a városban, melyek 

elhelyezéséről még egyeztetni szükséges.  

 

Horváth Zoltán polgármester kiegészítésként elmondja, hogy a jelenleg meglévő 

buszvárókhoz nem nyúlnak hozzá. Próbált egy olyan megoldást keresni, mely lehetővé teszi, 

hogy az önkormányzatnak ne kelljen újra önerőt ráfordítania az utasvárókra. 

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület hozzászólását, véleményét az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

dr. Dénes József képviselő kérdezi, hogy a látványtervek közül melyik lesz megvalósítva? 

 

dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy a kiküldött előterjesztés melléklete – a 

szerződéstervezet – tartalmazza az utasvárók típusát, melyeket a szünetben a képviselők a 

látványterveken megnézhettek. Ezek után jegyző az elhelyezendő CityLight-ok lehetséges 

telepítési helyét is megmutatja a számítógépes látványtervek segítségével. 

 

dr. Dénes József képviselő elmondja, hogy azért nem mélyedt bele az előterjesztésbe 

részletesen, mert úgy ítéli meg, hogy ezt nem szabad megcsinálni. Úgy gondolja, hogy 

Csepreg történelmi központjának, a Promenádnak az arculatát nagyon megváltoztatná, ezért 

ezt nem támogatja. Gazdaságilag sem nyer vele a város semmit, ez csak a Publimont Kft-nek 

jelent bevételt a reklámok miatt. Az önkormányzatnak nagy a felelőssége, mivel 

idegenforgalmi terveken dolgoznak, olyanokon, melyek a csepregi identitást befolyásolják, 

mint például a tervezett városmakett témája. Úgy gondolja, hogy ezek az utasvárók nem 

szépek, a Promenád látványát hátrányosan alakítja át és ez elfogadhatatlan. 

 

A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel az utasvárók kialakítására irányuló 

szerződés aláírását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 5 igen, 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot 

hozta: 

89/2020. (VII.15.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, Csepreg város közigazgatási 

területén elhelyezendő utasvárók telepítésére és 
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üzemeltetésére irányuló szerződés-tervezetet 

jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak 

aláírására.  

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

9. napirend 

Székhely biztosítására irányuló bejelentési kérelem elbírálása 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 12. számú mellékletét képezi. 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy tárgyalták az előterjesztést és támogatják 

a kérelmet. 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot. 

 

Horváth Gábor alpolgármester elmondja, hogy tárgyalták az előterjesztést és támogatják ők 

is a kérelmet. Nagyon örül neki, hogy létrejön egy ilyen egyesület, mely magában foglalja a 

turisztikát is. Korábban a borászok baráti alapon tömörültek és szervezték a rendezvényeket, 

most viszont már lehetőségük lesz akár pályázati források igénybevételére is. 

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület hozzászólását, véleményét az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a kérelem elbírálását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

90/2020. (VII.15.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Csepreg Város Önkormányzata a 

Csepregi Borbarát és Turisztikai Egyesület e névvel történő bejegyzéshez 

hozzájárul, az ellen kifogással nem él, valamint felhatalmazza a polgármestert jelen 

határozat 1. számú mellékletét képező „Hozzájáruló Nyilatkozat 

Székhelyhasználathoz” elnevezésű okirat aláírására. 

2. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a 

létrehozni kívánt Csepregi Borbarát és Turisztikai Egyesület az önkormányzat 

tulajdonában lévő, természetben 9735 Csepreg, Széchenyi tér 31. szám alatti 
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ingatlant (Csepregi Petőfi Sándor Művelődési, Sportház és Könyvtár) székhelyeként 

a bírósági bejegyzés során feltűntesse. 

3. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a határozat 

2. pontjának értelmében a térítésmentes székhelyhasználat részletes feltételeit rögzítő 

megállapodást készítse elő, továbbá felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 

Felelős:  

Horváth Zoltán polgármester 

dr. Balogh László jegyző megbízásából: 

 

Határidő: azonnal 

 

 

10. napirend 

Beszámoló a Csepreg Város Önkormányzata részvételével működő Társulások 

munkájáról 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 13. számú mellékletét képezi. 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy tárgyalták az előterjesztést és elfogadták 

a beszámolókat. 

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület hozzászólását, véleményét az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

A képviselő-testület részéről hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel Felső-Répcementi Többcélú Kistérségi 

Társulás beszámolójának elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

 

91/2020. (VII.15.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a Felső-Répcementi 

Többcélú Kistérségi Társulás 2019. május 31-

től 2020. május 31-ig végzett munkájáról szóló 

polgármesteri beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Horváth Zoltán- polgármester 

 

Határidő: azonnal 
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Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel Közép-Répcementi Intézményfenntartó 

Társulás beszámolójának elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

92/2020. (VII.15.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a Közép-Répcementi 

Intézményfenntartó Társulás 2019. május 31-

től 2020. május 31-ig végzett munkájáról szóló 

polgármesteri beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Horváth Zoltán- polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel Répcementi Önkormányzati Társulás 

beszámolójának elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

93/2020. (VII.15.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a Répcementi 

Önkormányzati Társulás 2019. május 17-től 

2020. május 17-ig végzett munkájáról szóló 

polgármesteri beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Horváth Zoltán- polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

11. napirend 

Beszámoló az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi munkájáról 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 14. számú mellékletét képezi. 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot? 
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Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy tárgyalták az előterjesztést és elfogadták 

a beszámolót, de kiegészítésként elmondja még, hogy a szolgáltató munkájának minősége 

nagyon hullámzó. 

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület hozzászólását, véleményét az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

Domnánics Alajos képviselő kérdezi, hogy van-e lehetőség zöldhulladék udvar kiépítésére a 

városban, hasonlóan a Bükön működőhöz, mivel 2021-től már az egész ország területén tilos 

lesz a zöld hulladék égetése, így viszont kérdéses, hogy mi lesz a városban keletkezett 

zöldhulladék sorsa. 

 

Horváth Zoltán polgármester válaszában elmondja, hogy tisztában vannak a problémával, 

keresik a megoldási lehetőségeket. Elsőkörben az STKH-n keresztül szeretnék a 

zöldhulladékot elszállíttatni, de a tervei között szerepel a zöldhulladék udvar kialakítása 

Csepreg közigazgatási területén, hiszen ennek hosszú távon gazdasági jelentősége is van, de 

sajnos jelenleg nincs az önkormányzatnak megfelelő infrastruktúrája a létrehozásához. 

 

A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel az STKH 2019. évéről szóló beszámoló 

elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

94/2020. (VII.15.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi 

és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

dr. Balogh László jegyző megbízásából: 

Vigh Ádám településfejlesztési referens  

 

Határidő: azonnal 

 

12. napirend 

A helyi adóztatás felülvizsgálata 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd átadja a szót dr. Balogh 

László jegyzőnek az előterjesztés ismertetésére, mely a jegyzőkönyv 15. számú mellékletét 

képezi. 

 

dr. Balogh László jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az adócsoport egy nagyon 

részletes beszámolót állított össze, melyben látható az adóbevételek alakulása. A 
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veszélyhelyzet a tervezett adóbevételeket nagymértékben felülírta, hiszen hozzávetőlegesen 

11 millió forint átengedett központi adót vont el az állam. Az idegenforgalmi adónál is közel 

3 millió forint volt tervezve, mely nem folyt be a járvány miatt. Bár visszaigényelhető az 

államtól, mivel nem voltak vendégéjszakák, így nincs mit visszaigényelni. A 2021-es 

központi költségvetésben látható, hogy nem tartalmazza a gépjárműadó átengedését, így 

biztos, hogy ez jövőre sem gyarapítja az önkormányzat költségvetését. Az önkormányzatnak 

el kell gondolkodnia, hogyan tudná gyarapítani bevételeit, megfontolás tárgyát képezheti 

valamilyen települési adó (termőföld, zártkert) bevezetése, melyre korábban is volt 

kezdeményezés, de ez a testület hatásköre. Ha lesz ilyen adóbevezetés, arról a testületnek 

november 30-ig döntenie kell, illetve meg kell vizsgálni, hogy nincs-e felsőbb szinten már 

adóztatva, vagy esetleg tiltva. Jelenleg a halastavak tekintetében van települési adó kivetve. 

Hangsúlyozza, hogy nem szeretnének adót bevezetni, de fel kell hívni a figyelmét a 

képviselő-testületnek arra, hogy hosszú távon biztosítani kell az önkormányzat működését. 

 

Horváth Zoltán polgármester kiegészítésként elmondja, hogy a következő évi költségvetés 

tervezésekor biztos, hogy fontos téma lesz ez, hiszen abban a költségvetésben is lesznek a 

település érdekét szolgáló fejlesztések, beruházások. Egyelőre nem látja indokoltnak, hogy 

még nagyobb terhet rójanak Csepreg város lakosaira ebben a helyzetben. Arra kéri a 

képviselő-testületet, hogy egyelőre ne vezessenek be újabb adónemeket és ne is emeljék a már 

meglévők mértékét. 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy tárgyalták az előterjesztést és nem 

szeretnének új adónemet bevezetni, de a bizottsági ülésen több alternatívát is megtárgyaltak a 

kommunális adóval kapcsolatban. A zártkertekkel kapcsolatos adó bevezetésével is 

foglalkoztak, de tovább gondolásra javasolják egyelőre. 

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület hozzászólását, véleményét az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

Domnánics Alajos képviselő a jelenlegi bizonytalan helyzet miatt nem támogatja új adónem 

bevezetését, de javasolná, hogy az itt élő vállalkozók a közös közteherviselés jegyében a 

városba hozzák cégeiket, és ide fizessék adóikat. 

 

Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy voltak már erre törekvések, de el kell 

gondolkodni azon, hogy az iparűzési adókedvezménnyel nem biztos, hogy növekedne a 

bevétel.  

 

Hárominé Orbán Erika képviselő jelzi, hogy ha egy másik településen egyáltalán nem kell 

adót fizetni, akkor a cégek oda fognak menni, hiszen nem érdeke áttenni a székhelyét. 

 

dr. Dénes József képviselő szerint a kommunális adót el kellene törölni, az iparűzési adót a 

felére kellene csökkenteni, és ki kellene terjeszteni a települési adót olyan adótárgyakra, 

melyek kellő bevételt biztosítanak. 
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Horváth Gábor képviselő a zártkertekkel kapcsolatos adóbevezetéssel kapcsolatban 

elmondja, hogy az önkormányzat nagyobb bevételt szerez az épületek és feldolgozóhelyek 

megadóztatásával építményadóként, viszont aki hegyközségi tag, az így is hegyközségi 

járulékot fizet 1Ft-ot négyzetméterenként, vagyis a zártkertekre vonatkozó adó bevezetésekor 

mérlegelni kellene, hogy milyen mértékben, és milyen formában. 

 

Oláh Imre képviselő javasolja, hogy az önkormányzat egy lassabb évet tervezzen, ne most 

legyenek a legnagyobb beruházások, ne most akarjanak mindent megcsinálni. Szerinte ezt 

mindenki meg fogja érteni, főleg, ha tudják, hogy ez azért van, mert nem akarnak adót emelni. 

Ha a vírushelyzet megoldódik, lesz vakcina, akkor minden visszaáll a régi helyzetébe, nem 

fogják elvenni a gépjárműadót sem.  

 

dr. Balogh László jegyző, dr. Dénes József képviselő javaslatára válaszolva elmondja, hogy 

készített egy gyors számolást, melynek eredménye szerint a kommunális adó eltörlésével és 

az iparűzési adó felére csökkentésével 66,5 millió forint adótól esne el a város, viszont nem 

tudja, hogy milyen települési adóval lehetne ezt az összeget pótolni. 2015-ben gondolkodott a 

testület termőföld adó bevezetésén, de a jogszabályi környezet szerint pont azokat a 

vállalkozókat nem terhelheti az adó, akiknek a legnagyobb birtokaik vannak. Az adót a terület 

tulajdonosára lehet kivetni, viszont a vállalkozók a legtöbb esetben csak területhasználók. A 

jelenlegi tulajdoni viszonyoknál – osztatlan közös tulajdon esetében - kezelhetetlen lenne egy 

adott földterület minden tulajdonosának adóztatása. A termőföld adóval kapcsolatban érdemes 

lenne megvárni a kormány terveit, mert az újonnan elfogadott jogszabály szerint az osztatlan 

közös tulajdonokat meg akarják szüntetni, egyszerűbbé téve ezáltal a tulajdonosi viszonyokat. 

Végezetül még felhívja a figyelmet arra, hogy a települési adó esetében az adótárgyra vetítve 

kell az adómértéket meghatározni úgy, hogy az az adótárgyat ne eméssze el, különben az adó 

bevezetése és kivetése jogszabályellenes. Nem a tulajdonos teljesítőképességét kell ilyenkor 

figyelembe venni.  

 

Domnánics Alajos képviselő kérdezi, hogy nincs-e lehetőség az infláció mértékével emelni 

az adókat? 

 

Horváth Zoltán polgármester szerint a későbbiekben ez is megfontolás tárgyát képezheti.  

 

dr. Dénes József képviselő 18:47 órakor elhagyta a termet. 

 

Horváth Zoltán polgármester megállapítja, hogy a testület 6 fővel határozatképes, majd 

folytatja az ülés vezetését. 

 

Horváth Gábor képviselő javasolja, hogy az idegenforgalmi adót emeljék meg 450 forintra. 

 

dr. Dénes József képviselő 18:48 órakor visszaérkezik a terembe. 

 

dr. Balogh László jegyző jelzi, hogy a járvány miatt kiesett idegenforgalmi adót vissza lehet 

igényelni az államtól, de az a baj, hogy nagyon kevés volt a vendégéjszaka, s jelenleg 150.000 

forintot igényelhetne vissza az önkormányzat. 
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A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 

 

 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel az adómértékek emelését. 

 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

95/2020. (VII.15.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

helyi adókról szóló 17/2014. (XI.28.) önkormányzati 

rendelet felülvizsgálatával kapcsolatban az 

adómértékek változtatását nem tartja indokoltnak. 

 

Felelős: 

Horváth Zoltán polgármester 

Dr. Balogh László jegyző 

 

Határidő: azonnal, majd folyamatos 

 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel új adónem bevezetését. 

 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

96/2020. (VII.15.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

települési adóról szóló 12/2015. (XII.01.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatát és új adónem 

bevezetését nem tartja indokoltnak. 

 

Felelős: 

Horváth Zoltán polgármester 

Dr. Balogh László jegyző 

 

Határidő: azonnal, majd folyamatos 
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13. napirend 

Ifjú házasok első lakáshoz jutásának támogatása 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 16. számú mellékletét képezi. 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Horváth Gábor képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta az előterjesztést, és mindkét 

pár esetében 200.000 forint támogatást állapított meg. 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy tárgyalták az előterjesztést, és ők is 

támogatták a kérelmeket. 

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület hozzászólását, véleményét az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

A képviselő-testület részéről hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel Horváth - Pomázi Alexandra és Horváth 

Máté ifjú házasok első lakáshoz jutásának támogatását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

97/2020. (VII.15.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Horváth - Pomázi Alexandra és Horváth Máté 

Csepreg, Taksony utca 15. szám alatti lakosok 

kérelmét támogatja. A kérelmezők részére az ifjú 

házasok első lakáshoz jutásának támogatását odaítéli 

200.000, - Ft összegben. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

dr. Balogh László jegyző a végrehajtásért 

 

Határidő: azonnal (közlésre) 

 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel Horváth – Brenner Dóra és Horváth Máté 

ifjú házasok első lakáshoz jutásának támogatását. 
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A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

98/2020. (VII.15.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Horváth – Brenner Dóra és Horváth Máté Csepreg, 

Széchenyi tér 26. szám alatti lakosok kérelmét 

támogatja. A kérelmezők részére az ifjú házasok 

első lakáshoz jutásának támogatását odaítéli 

200.000, - Ft összegben. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

dr. Balogh László jegyző a végrehajtásért 

 

Határidő: azonnal (közlésre) 

 

 

14. napirend 

Döntés az Eszter Mosolyáért Alapítvány támogatási kérelméről 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot és az előterjesztést, mely a 

jegyzőkönyv 17. számú mellékletét képezi. 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot? 

 

Horváth Gábor képviselő elmondja, hogy a bizottság tárgyalta az előterjesztést, és az idei 

évben 30.000 forintot javasol az alapítvány részére. Eddig minden évben támogatták őket. 

 

Horváth Zoltán polgármester kérdezi, hogy a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

tárgyalta-e a napirendi pontot. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy tárgyalták az előterjesztést és 

egyetértenek a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javaslatával. 

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület hozzászólását, véleményét az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

A képviselő-testület részéről hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel az Eszter Mosolyáért Alapítvány 

támogatását. 

 

A képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 
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99/2020. (VII.15.) képviselő-testületi határozat 

 

1. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az „Eszter 

mosolyáért” Alapítvány részére 30.000,- Ft támogatást állapít meg az. 

 

2. Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Csepregi Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy intézkedjen a megállapított összeg 

átutalásáról. 

 

3. Felkéri a jegyzőt továbbá, hogy írásban tájékoztassa az Alapítványt jelen döntésről. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

Dr. Balogh László jegyző – a végrehajtásért 

 

Határidő: azonnal 

 

 

15. napirend 

A TOP-1.2.1-16.VS1-2017-00004 (TOP turisztika) projekt műszaki tartalom 

változásának véleményezése (szóbeli előterjesztés) 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd átadja a szót dr. Balogh 

László jegyzőnek a szóbeli előterjesztés ismertetésére. 

 

dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy korábban több egyeztetés is volt a projektek 

műszaki tartalmát tekintve. Több kritikát is kaptak amiatt, hogy a Hivatal dönti el a projektek 

beltartalmát, ezért javasolta, hogy legalább egy szóbeli előterjesztéssel kerüljön a testület elé, 

és lehessen együtt gondolkodni, véleményezni. 

A turisztikai pályázat része volt egy városmakett, mely tekintetben lefolytatásra került a 

beszerzési eljárás. Felmerült egy olyan lehetőség vagy ötlet, hogy a városmakett helyett egy 

más fajta látványelemmel bővítenék Csepreg város turisztikai attrakcióját. A Hegyközség 

részéről elhangzott javaslatként, hogy a város bevezető szakaszán kerüljön ki egy olyan elem, 

mely arra utal, hogy a városban szőlőtermesztés, bortermelés folyik. A város elején semmi 

nincs, mely a turistákat a városba vonzaná. Elhangzott ötletként, hogy ki lehetne helyezni egy 

régi présgépet kint a körforgalomnál, miután a kerékpáros pihenőhely elkészül.  

Mivel dr. Dénes József képviselő gúnyosan mosolyog, jegyző jelzi, hogy ez nem az ő ötlete, 

de szakmailag tudja támogatni. Erről a képviselő-testületnek kell dönteni, a hivatal pedig 

ennek megfelelően végzi a dolgát. Mivel a projekt tartalmaz fotópontot, ez a kettő 

összevonható lenne. 

 

Horváth Zoltán polgármester kiegészítésként elmondja, hogy folyamatosak az egyeztetések 

a projekttel kapcsolatban. A képviselő-testületnek kell dönteni egy esetleges módosításról, 

hiszen látszik a városmakett tekintetében, hogy nincs plusz önkormányzati forrás arra, ha úgy 

akarnák megvalósítani, amire árajánlat érkezett. Ezért is tartja indokoltnak, hogy ha 

lehetőségük van rá, projektelemeket vonjanak össze, vagy csoportosítsanak át. Ebben nem 

kíván egyedül döntést hozni. 
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Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület hozzászólását, véleményét az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

dr. Dénes József képviselő véleménye szerint, olyan turisztikai fejlesztéseket kell csinálni, 

amik ide vonzzák a turistákat. Csepreg egyik legfőbb értéke, hogy nagy történelmi múltja van. 

Ezt nem kellene elrontani például a korábban elfogadott buszmegállókkal, CityLight-okkal. A 

régi tradíciókat tovább kell vinni. Az olyan városmakett, amilyen Sopronban, Kőszegen, 

Szombathelyen van, az jelentős látványosság volna. Egy tartalmilag megfelelő városmakett – 

nem olyan botrányos, mint amit februárban láttak – a régi történelmi épületekkel jelentős 

turisztikai látványelem lenne. Erről nem szabad lemondani, főleg nem olyan bóvlik kedvéért, 

mint a falvakban látható régi tűzoltójárgányok, vagy mindenféle prések. Ezek nem a város fő 

terére valók, s nem is a körforgalomba. A kerékpáros pihenőhelyet abszurdumnak tartja, mert 

ott nincs víznyerési lehetőség, hasonlóan az Attila utcai parkhoz. Az önkormányzatnak az 

lenne a feladata, történelmi felelősségének tudatában, hogy nívos arculatot mutasson, értékes 

táblarendszert alakítson ki. Az Alpannonia és TOP turisztika projekteket botrányosnak találja. 

Az önkormányzat felelőtlenül foglalkozik ezzel, szerinte hasracsapott, rögtönzött ötletek 

vannak, amelyeket nem helyesel. 

Úgy gondolja, hogy ilyen fontos kérdésben szóbeli előterjesztést tenni botrányos. Normális 

előkészítés kellett volna, nem kellett volna a hivatal dolgozóinak szinte minden apró dolgot 

titokban tartania, és el kellett volna fogadni a segítséget, mind például az ad hoc bizottságot, 

ahol saját maga is segíthetett volna, hiszen pár dolgot írt már eddig Csepregről. Jelzi, hogy a 

városi honlapon található általa írt szöveget a város történetéről elavultnak tartja, és vállalja 

annak frissítését is ingyen és bérmentve. 

 

Horváth Zoltán polgármester felhívja képviselő figyelmét, hogy 1 perce maradt még a 

hozzászólás idejéből. 

 

dr. Dénes József képviselő elmondja még, hogy nagy probléma még az is, hogy nem tudják 

egyesek melyik az Alsóvilágos-, melyik a Felsővilágos düllő. Az ülés elején megválasztott 

„ellenalpolgármester” Horváth Gábor nyilván nem látta a térképen, hogy melyik-melyik 

mikor megszavazták. 

 

Oláh Imre képviselő jó ötletnek tartja a körforgalomba elhelyezett látványelemtervet a 

szőlőtermesztéssel kapcsolatban, de elcsépelt dolognak tartja például a présgépet, illetve 

szerinte semmiképpen sem fából kellene elkészíteni, mert ezek hamar tönkremennek. Más 

irányba kellene gondolkodni. 

 

dr. Balogh László jegyző jelzi először, hogy nem szokott titkolózni, ezt csak képviselő látja 

így. Másodsorban az utcaelnevezést 2016-ban fogadták el, amikor még sem ő nem volt 

jegyző, sem Horváth Gábor képviselő. A képviselő-testület döntött az utcaelnevezésről, ami 

akkor tősgyökeres csepregiekből állt. Végezetül pedig a városmakett bronzból való 

elkészítésére jött egy 12 millió forintos árajánlat, amire nincs fedezet a projektben. Ráadásul 

látványtervet sem kapott az önkormányzat, tehát nem tudják, hogy mit szeretne a művész a 12 

millió forintból megvalósítani. 10 millió forintot kellene átcsoportosítani a projektből 

valahonnan, hogy ezt a látványelemet megvalósítsák. 

 

dr. Dénes József képviselő elmondja, hogy azért nem készült látványterv, mert ez a folyamat 

első része, először meg kell tervezni, hogy mi legyen a maketten. Az nem járható út, hogy egy 

mai térkép alapján készítik el a makettet. Súlyos felelőtlenség volt egy városmakettre ilyen 
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kevés összeget tervezni. A Laokon Bt művésze is megerősítette azt, hogy a városmakettet 

csak bronzból szabad elkészíteni. 

 

Horváth Zoltán polgármester felhívja képviselő figyelmét, hogy lejárt a hozzászólására 

fordítható idő. 

 

dr. Dénes József képviselő folytatja gondolatát és elmondja még, hogy lehet elvonni a 

projektből forrást, mert például a fotópontot el lehet hagyni, az egy hülyeség, úgy ahogy van, 

és meg lehet nézni más költségsorokat is. 

 

dr. Balogh László jegyző kérdezi, hogy dr. Dénes József képviselő honnan tud ilyen sokat az 

ajánlattevő gondolkodásmódjáról, mert elvileg erről az ajánlattételi határidő előtt nem is 

tudhatott. Felhívja a figyelmet arra, hogy a beszerzési eljárás során torzítja a versenyt és 

visszaélésre ad okot, ha képviselő konzultál az ajánlattevőkkel. Az ajánlatkérő képviseletében 

a polgármester jár el, az ajánlattevők írásbeli kérdéseket tehetnek fel az ajánlattételi 

szakaszban, azonban jelen eljárásban ezzel nem éltek. Eddig olyan vád érte jegyzőt, hogy nem 

tájékoztatta a testületet és a képviselőt arról, hogy miként került lefolytatásra a beszerzési 

eljárás a városmakettel kapcsolatban, most meg kiderül, hogy képviselő mindent tud erről az 

ajánlatról. Felhívja figyelmét képviselőnek, hogy az eljárás során nem konzultálnak szóban, 

csak írásban és csak az ajánlatkérő képviselője folytathat konzultációt az ajánlattevőkkel. Ezt 

azért mondta el, ha esetleg a későbbiekben probléma lenne a projektelemmel. 

 

dr. Dénes József képviselő elmondja, hogy a beérkezett ajánlatot látta és erről is volt egy 

durva probléma a 2020. február 27-i ülésen, amelynek kapcsán egy beszélgetés során az 

egyébként kiváló munkát végző aljegyző, szerinte, mint „Zrínyi Nikoletta” rohant ki a 

helyiségből. 

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselőket, hogy gondolkodjanak a projektelemeken, 

várja a javaslatokat. 

 

A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 

 

 

 

16. napirend 

Tájékoztató a Közös Önkormányzati Hivatal külső felújításával kapcsolatos tervezői 

elképzelésekről (szóbeli előterjesztés) 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd átadja a szót dr. Balogh 

László jegyzőnek a szóbeli előterjesztés ismertetésére. 

 

dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy korábban elindult már az ezzel kapcsolatos 

tervezés az előző városvezetés által. Ezt a tervet más cég vette át azóta, aki most a TOP 

energetika projekt kapcsán készíti az épületek energetikai felújításának terveit. A külső 

látványelemek kapcsán a tervező kikérte a véleményüket, némileg módosította a terveket. A 

tervező javasolja elhagyni a beton árkádsort, mert nincs semmilyen funkciója, csak egy dizájn 

elem, mely közel 17 millió forint lenne. Tájékoztatja a képviselőket a látványtervek 

áttekintése során a műszaki adatokról. Nem sokban tér el a Gáspár – féle tervektől, azt 

gondolta tovább egy kicsit az új tervező. Azért került a téma szóbeli előterjesztésként a 
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testület elé, hogy lássák a terveket és véleményt, javaslatot fogalmazhassanak meg a 

felújítással kapcsolatban. 

 

Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület hozzászólását, véleményét az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

dr. Dénes József képviselő elmondja, hogy próbálta a városháza felújításának eddigi terveit 

átnézni. Az eredeti terveket nem sikerült megtalálnia. Gáspár Péterrel is beszélt, aki 

Szombathely legnevesebb építésze, hogy már 2016-ban meg lett rendelve az új terv, ami neki 

különösképpen nem tetszik, de kétségtelenül egy profi terv. Ehhez képest a mostani tervek 

botrányosak, Benkő János tervező beleamatőrködött. A középső iskola nyugati homlokzata 

Benkő János tervei szerint megvalósíthatatlan. Ugyan a tervező kijavította azokat de egy 

szintén rossz minőségű tervre. Szerinte a tervek botrányosak, alkalmatlanok. Úgy gondolja, 

hogy Benkő János ellopta Gáspár Péter terveit, aki szerint etikai eljárást kellene 

kezdeményezni Benkő János ellen, de nem tartja rá érdemesnek, hogy foglalkozzon vele. 

Másokat is megkérdezett a Benkő János terveiről, mert újabban ő tervez itt mindent. Kérdezi, 

hogy nem gyanús-e az, hogy egy alkalmatlan terveket készítő tervezőre bíznak minden 

feladatot? Ő a közbeszerzéseket bíráló bizottság tagja is nem egy esetben, illetve sajnos még a 

műszaki ellenőrzést is ő végzi. A körbeadott tervek szerinte silányak, a homlokzat kiképzése a 

Gáspár tervből lett átvéve. Messzemenőleg ellenzi a plagizált terveket, mert egy hozzá nem 

értő tervező készíti azokat egy ilyen emblematikus épületen. A régi tervekhez képest Benkő 

János nem csinált mást, mint plagizált.  

 

dr. Balogh László jegyző jelzi, hogy a Gáspár-féle terven jegyző irodája úgy volt 

megtervezve, hogy az egyik tartópillér a helyiség közepén volt elhelyezve. A műszaki ellenőr 

Benkő János is jelezte, hogy nem szerencsét úgy hagyni a tervet. 

 

Oláh Imre képviselő kérdezi, hogy az anyagi fedezet biztosított-e a felújításra? 

 

dr. Balogh László jegyző válaszában elmondja, hogy a végleges tervek után fognak indikatív 

ajánlatokat kérni. Ebből látják majd, hogy mennyire fér bele a pályázati költségvetésbe. 

 

A képviselő-testület részéről hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 

 

 

 

17. napirend 

Döntés Csepreg Város Önkormányzata által adományozható kitüntető címek és díjak 

odaítéléséről (zárt ülés) 

 

Horváth Zoltán polgármester a következő napirend tárgyalására zárt ülést rendel el.  

 

A napirend tárgyalása a zárt ülés jegyzőkönyvében folytatódik tovább. 

 

 

dr. Dénes József képviselő 19:30 órakor elhagyta a termet. 

 

 

Horváth Zoltán polgármester kihirdeti a zárt ülésen hozott nyilvános határozatot. 
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A képviselő-testület – 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

100/2020. (VII.15.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a 10/2018. (V. 29.) sz. 

rendelete alapján Csepreg Város Szolgálatáért 

Díjat védelmi és rendészeti tagozatban Horváth 

Zsolt részére adományozza. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő: Csepregi 2020. évi augusztusi 

rendezvények – átadásra 

 

 

 

 

A képviselő-testület – 7 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

 

101/2020. (VII.15.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a 10/2018. (V. 29.) sz. 

rendelete alapján Csepreg Város Szolgálatáért 

Díjat kulturális tagozatban Pukler Zoltán 

részére adományozza. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő: Csepregi 2020. évi augusztusi 

rendezvények – átadásra 

 

 

A képviselő-testület – 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

 

102/2020. (VII.15.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a 10/2018. (V. 29.) sz. 

rendelete alapján Csepreg Város Szolgálatáért 

Díjat oktatási tagozatban Kancsó Zoltán részére 

adományozza. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 
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Határidő: Csepregi 2020. évi augusztusi 

rendezvények – átadásra 

 

 

A képviselő-testület – 6 igen és 1 tartózkodó szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

 

103/2020. (VII.15.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a 10/2018. (V. 29.) sz. 

rendelete alapján Csepreg Város Szolgálatáért 

Díjat egészségügyi tagozatban Györke Brigitta 

részére adományozza. 

 

Felelős: Horváth Zoltán polgármester 

 

Határidő: Csepregi 2020. évi augusztusi 

rendezvények – átadásra 

 

 

 

dr. Dénes József képviselő 19:31 órakor visszaérkezik a terembe. 

 

Hárominé Orbán Erika képviselő 19:31 órakor elhagyta a termet. 

 

Horváth Zoltán megállapítja, hogy a testület 6 fővel határozatképes, majd az ülés 

vezetését folytatja. 

 

 

 

18. napirend 

Egyebek 

Csepregi Sportegyesület által, a Magyar Falvak Program keretében beadandó 

pályázattal kapcsolatos döntéshozatal 

 

Horváth Zoltán polgármester ismerteti a napirendi pontot, majd átadja a szót dr. Balogh 

László jegyzőnek az előterjesztés ismertetésére, mely a jegyzőkönyv 19. számú mellékletét 

képezi. 

 

dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy a Csepregi Sportegyesület a Magyar Falu Program 

keretében pályázatot kíván benyújtani a használatában lévő sportterületen található öltöző, 

lelátó ingatlanok részleges felújítására, a meglévő hullámpalatető cserepes lemezre való 

cseréjére, és az elhasználódott ereszcsatornák cseréjére. A pályázati kiírás feltételként 

nevesíti, hogy a tulajdonos hozzájárulását adja a pályázati cél megvalósításához, valamint 

biztosítja az ingatlan térítésmentes használatát az 5 éves fenntartási idő alatt.  
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Horváth Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület hozzászólását, véleményét az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

A képviselő-testület részéről hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 

 

Horváth Zoltán polgármester szavazásra teszi fel a Csepregi Sportegyesület támogatását a 

pályázat benyújtása során. 

 

A képviselő-testület 6 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 6 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 

 

104/2020. (VII.15.) képviselő-testületi határozat 

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Csepregi Sportegyesület és Csepreg Város 

Önkormányzata között létrejövő, jelen határozat 

mellékletét képező megállapodást jóváhagyja és 

felhatalmazza polgármesterét annak aláírására. 

 

Felelős:  

Horváth Zoltán polgármester 

dr. Balogh László jegyző  

 

Határidő: azonnal 

 

 

Horváth Zoltán polgármester megköszönte a részvételt és a képviselő-testület rendkívüli 

nyílt ülését 19:33 – kor berekesztette. 

 

 

Kelt, mint az első oldalon 

 

 

 

Horváth Zoltán                   dr. Balogh László 

   polgármester                   jegyző 

 

 

 

Horváth Gábor 

képviselő 

jegyzőkönyv hitelesítő 


