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Horváth Zoltán polgármester tisztelettel és szeretettel köszönti a megjelenteket, örül neki, 

hogy ilyen szép számban eljöttek a közmeghallgatásra és köszöni a képviselő-testület 

valamennyi tagjának, hogy részt tudnak venni, majd megtartja beszámolóját.  

 

Horváth Zoltán polgármester beszámolójában az alábbiakat mondta el: 

 

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy jelenleg milyen futó pályázatok vannak, amelyeknek az 

előkészítési folyamata már olyan fázisba ért, hogy nemsokára a megvalósítási folyamatoknak 

lehetnek szemtanúi, hozzáteszi, nem kis beruházásokról van szó. Jelen pillanatban kifutási 

folyamatban van az Esély Otthon, ami 102.106.822 forintos pályázati összeggel nyert. A 

pályázat tartalma a Széchenyi utca 26. szám alatti 3 darab lakás kialakítása, rekonstrukciója, 

az ehhez tartozó bútorzat, háztartási gépek és egyéb a pályázat által előírt eszközök 

beszerzése volt. Helyi cselekvési tervet kellett készíteni a csepregi életpálya modell elindítása, 

ennek keretében ösztönző támogatás nyújtására került sor 6 fő részére. A Vállalkozásokkal 

történő együttműködés, a cégek bevonása a helyi közösségi életbe, vállalkozások és 

szakemberek letelepedésének segítése, a képzést támogató önkormányzati program 

kidolgozása és megvalósítása a projektnek a tartalma. Ez jelenleg is fut. Hamarosan elindul a 

TOP turisztika társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés. Bükkel 

a konzorciumban 200 millió forintot nyert Csepreg. A pályázat tartalma a középiskola alsó 

szintjének felújítása, turisztikai információs pont és vinotéka kialakítása. Valamint nordic 

walking útvonal kialakítása a fő tér és a Bene-hegyi tó között. Egy fotópontot alakítanak ki a 

belvárosban, és egy kerékpáros pihenőhelyet a körforgalomnál. Emellett a projekt tartalmaz 

marketing és eszközbeszerzési költségeket úgy, mint információs táblák, és kínáló pavilonok 
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beszerzése. Az Alpannónia Interreg Ausztria Hungary projekt 52.519.056 forinttal nyert. A 

pályázat tartalma a Rumi-ház felújítása és a hozzá tartozó eszközbeszerzés az Alpannónia 

információs pont kialakítása céljából egy tanösvényt is kialakításra kerül, 2 darab 

forrásfelújítás, az új Bene-kút és a Sajgó-forrás, illetve a Hanga kapu felújítása is ebből a 

pályázatból valósul meg. Két túra pihenőhelyet alakítanak ki a Boldogasszony-tónál és az 

Attila utcai parkban. Jó ütemben halad már most a Rumi-ház felújítása is, hamarosan a projekt 

a végéhez közeledik. Az Attila utcai parknál Alpannónia kezdő és végpont kialakítása. 

Emellett a Szőlő-hegyen információs táblák, pihenőpadok telepítése és egy túrarendezvény 

megvalósítása is a projektek közé tartozik. Örvendetes, hogy van egy nagy energetika projekt, 

energetikai korszerűsítésre kerül majd sor, ha minden igaz, ez a jövő év tavaszán elkezdődik. 

Érinteni fogja a hivatal, az egészségház és a művelődési ház intézményét. 299.726.362 

forintból. A pályázat célja a hivatal, az egészségház és a művelődési ház energetikai 

korszerűsítése, napelemek és hőszivattyúk telepítése, valamint az egészségház nyílászáróinak 

cseréje, illetve a művelődési ház fűtésének korszerűsítése. Ezek után valószínűleg nagyobb 

össze fog maradni intézményi és egyéb fenntartásra vagy akár a rendezvényekre. Fontosnak 

tartja, hogy az önkormányzati ingatlanok komfortosak legyenek, ez a mai világban 

elengedhetetlen. A kis energetikából szintén TOP projekt, önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése, ebből az óvoda és a középső iskola épülete 92 millió forintból tud 

megszépülni. A kettőt összevonva közel 200 millió forint a két projekt. A pályázat célja az 

óvoda és a középső iskola energetikai korszerűsítése, napelemek és hőszivattyúk telepítése. 

Ezekkel a korszerűsítésekkel jelentős összegeket lehet spórolni, amit másra lehet majd 

felhasználni. Identitás és kohézió szintén TOP projekt 45 millió forint a pályázati összeg, 

konzorciumban megvalósuló projektek, a tagok Csepreg Város Önkormányzata, Tormásliget 

Község Önkormányzata, Tömörd Község Önkormányzata, Lócs Község Önkormányzata és 

Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal. A projekt tevékenységei HEP-ek és közművelődési 

rendeletek megújítása. Helyi cselekvési terv készült, közösségi felmérés és értékfelmérés már 

megvalósult. Honlap készítés és felújítás, közlekedésbiztonsági programok, 

értékrendezvények tartása, valamint közösségi információs ont kialakítása is része a 

projektnek. Fut jelenleg is a digitális jólétprogram, a projekt keretében infokommunikációs 

eszközök kerültek beszerzésre, illetve digitális kompetencia fejlesztés valósult meg. Ez 

negyedévente 2-2 darabot jelent. Lényege, hogy a művelődési házban lehessen egy olyan 

pont, ahová a fiatalok és idősek egyaránt bemehetnek és használhatják a rendelkezésre álló 

eszközöket. A Leader program keretén belül értékfelmérés, és értékleltár készítése, 

értékrendezvények valósulnak meg. Vízi közműfejlesztés, állami rekonstrukciós alapból 

nyújtható támogatás fut jelenleg, ez 57.951.413 forint. A projektben a Vasi Víz Zrt. kapja 

közvetlenül a támogatást az ITM-től és a csepregi szennyvíz elvezetési rendszert érintő 

rekonstrukciós munkálatok fogna megvalósulni a projektben. A klíma stratégia is nyert, 

7.200.000 forintot. A pályázat tartalma a helyi klímastratégia elkészítése és az ehhez 

kapcsolódó médiakampány megvalósítása. Jelenleg még mindig futó projekt az Első 

Világháborús könyv tekintetében elnyert 1.135.000 forintos pályázat, ebből valósul meg 

Sudár Zsuzsa Első Világháborús könyvének kiadása. Jelen pillanatban is vannak döntésre 

váró projektek, több egyeztetésen túl van, célja, hogy az eddig előkészített és elkezdett 

pályázatok mindenféleképpen megvalósuljanak, olyan műszaki tartalommal, amelyet a 

szakemberek ehhez megálmodtak. Novemberben a megyeházán egyeztetett az óvodát és 

bölcsödét érintő projektekkel kapcsolatban. A TOP óvodából 200 millió forintot remélnek, a 

TOP bölcsőde pályázatból 266 millió forintot. Önálló bölcsőde épület építése is 

megvalósulna, területvásárlás is van a projektben, illetve az óvoda épületének egy része is 

átépítésre kerülne. mindkét pályázat esetében költségnövekedés fog fellépni, mivel korábbi 

árakkal volt számolva minden, de évről évre drágulnak az alapanyagok. Emiatt már most 
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beadásra került +15% illetve +30% költségtöbblet igény. Van még egy fontos döntésre váró 

projekt a Magyar Falvak pályázat keretein belül, a temető fejlesztése került be 30 millió 

forinttal, ebből ravatalozó felújítás és parkoló felújítás valósulhatna meg.  

dr. Balogh László jegyző tisztelettel és szeretettel köszönti a megjelenteket, örül, hogy ilyen 

nagy számban jöttek el a közmeghallgatásra. Kéri mindenkitől, hogy a jegyzőkönyv 

pontossága és hitelessége szempontjából minden felszólaló mondja hangosan a nevét.  

 

Tájmel Antal érdeklődik, hogy lehet-e létesíteni gyalog átkelőt a Répcén a híd mellett, mivel 

nagyon forgalmas az út és emiatt veszélyes gyalogosan az átkelés ott. Továbbá kérdezi, hogy 

a Területi Gondozási Központ bővítésére van-e kilátás, mert sok jelentkező van, sok az idős 

ember Csepregen.  

 

Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy a gyalogátkelő egy híd formájában hamarosan 

megvalósításra kerülhet a Répce felett. 

 

dr. Balogh László jegyző hozzáteszi, hogy a Magyar Közút Zrt.-vel történt egyeztetés során 

megállapodásra jutottak és aszerint júniusig el lesz bontva a híd. Helyette provizórium, 

gyalogos híd lesz építve. A későbbiekben jó lenne, ha megmarada a gyalogos híd amellett, 

hogy mellette új híd is lesz építve. Elmondja, hogy az Területi Gondozási Központ jelenleg 

engedélyezett befogadó képessége 23 fő, ez 5 fővel tudna bővülni, ehhez viszont a 

Katasztrófavédelem engedélye szükséges, mivel jelenleg a tűzjelző rendszer kiépítése nem 

megoldott, amely 10 millió forintból valósítható meg.  

 

Fülöp László érdeklődik, hogy a Kossuth utca vízelvezető rendszere mikor lesz kialakítva, 

mivel nagyobb esőzések alkalmával a víz megáll az ingatlanok előtt gondot okozva az ott 

lakók számára.  

 

Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy Csepregen sok helyen nem megoldott a 

csapadékvíz elvezetése, minél előbb megoldást kell találni a problémákra, mert valóban 

komoly károkat okoz ez a helyzet.  

 

dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy a Kossuth utca az állami közúthoz tartozik, viszont 

részükről javítási szándék nem volt, nem foglalkoznak vele. Viszont ha van lehetőség, akkor 

az önkormányzat megoldást talál ezekre a problémákra, akár a közútkezeleővel közösen. 

 

Fülöp László javasolja, hogy régen is a tulajdonosok ásták ki az árkokat, erre most is lenne 

lehetőség, viszont ehhez szakmai felügyeletre lenne szükség.  

 

Kránicz Sándor szerint fekvő rendőrre lenne szükség az iskolánál, mivel nem biztonságos az 

átkelés a nagy forgalom miatt. Továbbá a temetőnél lévő parkolónál elengedhetetlen a 

fenyőfák kivágása. Kéri, hogy legyen kihelyezve prizmatükör a Deák utcára való 

kanyarodásnál.  

 

Horváth Gábor képviselő elmondja, hogy a fekvő rendőr elhelyezésére ott nehézkes, mivel 

alap nélküli útnál nem lehetséges. Megoldás lehet azonban az aszfalt felvágása, megfelelő 

alapozása és ezután lehetne fekvő rendőrt kihelyezni oda.  

 



Csepreg Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

28/2019. 
 

Kun Ferenc megjegyzi, hogy az út kialakítása során kellett volna fekvő rendőrt elhelyezni, 

nem utólag felvágni a már meglévő aszfaltot. Már korábban is veszélyes volt ez a szakasz a 

gyorshajtók miatt.  

 

Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy nincs akadálya a fekvő rendőr 

elhelyezésének, önerőből kivitelezhető, továbbá prizmatükör is kihelyezhető az említett 

utcához. A temető új parkolójának kialakításához megvannak a tervek, az sajnos rendkívül 

költséges, azonban a fenyőfák kivágása megoldható.  

 

Kránicz Sándor megjegyzi, hogy az írószerbolthoz kellene gyalogos átkelőhely.  

 

Oláh Imre képviselő elmondja, hogy van biztonságos gyalogos átkelőhely a postánál.  

 

Kardos Miklós elmondja, hogy a szennyvíztelephelyhez vezető Bognár Ignác utca nagyon 

rossz állapotban van, a nagy teher és a nagy forgalom miatt. Érdeklődik a Nonprofit Kft.-vel 

kapcsolatos összeférhetetlenség ügyében, továbbá kérdezi, hogy lehetséges az, hogy Vlasich 

Krisztián volt polgármester nem volt szabadságon, nem érti miért kellett neki 75 nap 

szabadságot is kifizetni a végkielégítés során, mivel más sem vihet át a következő évre ennyi 

szabadságot. Hozzáteszi, véleménye szerint a négy képviselő, akik megszavazták Vlasich 

Krisztián végkielégítését, a következő választások alkalmával, nem fogják megválasztani 

őket.  

 

dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy nem igaz, hogy nem gondoltak az út minőségére a 

projekt megvalósítása során, de mivel a projekt kivitelezését a magyar állam (Nemzeti 

Fejlesztési Programiroda) teljes mértékben átvette, nem volt az önkormányzatnak beleszólása 

semmiben sem, így az út felújítására fordítható összegről sem dönthettek. Hozzáteszi, a 

holnapi képviselő-testületi ülésen döntés fog születni a felvetett méltatlansági témával 

kapcsolatosan.  

 

Kardos Mihály érdeklődik, hogy új választások esetén kinek kell a felmerülő költségeket 

finanszíroznia.  

 

Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy ilyen esetben a várost terheli a választási 

költség. Elmondja, hogy a kormányhivatalba küldött levél írója, aki jelezte az 

összeférhetetlenséget, amely közte és az Első Vasi Éléstár Nonprofit Kft. között állt fenn, 

kérte nevének elhallgatását, ezért nem hozható nyilvánosságra. Elmondja, hogy a bejelentés 

nem volt jogszerű, mivel megszűntették az összeférhetetlenséget, így neki tiszta a 

lelkiismerete. A nonprofit kft.-t megvásárolta az önkormányzat, így 100%-os tulajdonban 

lesz. Reméli, hogy a holnapi képviselő-testületi ülésen a testület jogszerűen fog eljárni, mivel 

nincsen alapja a méltatlanságnak, hiszen időben bejelentette azt és meg is szüntette.  

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy nem ő kérte a feladatot, de neki volt 

kötelessége megvizsgálni az összeférhetetlenséget. Nem érti, miért kellett Horváth Zoltán 

polgármesternek az utolsó pillanatig várnia ezzel kapcsolatban.  

 

Cserháti Károly hozzáteszi, nem érti, hogy miért kellett ilyen nagy összegű végkielégítést 

fizetni Vlasich Krisztián volt polgármesternek közpénzből.  

 

Domnánics Alajos képviselő hozzáteszi, hogy a csepregi emberek irigyek.  
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Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy senkinek sem érdeke egy új választás kiírása.  

 

dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy ha kikérték volna az összeférhetetlenséggel 

kapcsolatos bejelentést, akkor sem lehetne nyilvánosságra hozni a bejelentő nevét, mivel a 

bejelentő kérte nevének elhallgatását.  

 

Kozák Éva érdeklődik a képviselőktől, hogy indultak-e volna a választásokon, ha tudják, 

hogy nem fog nyerni Vlasich Krisztián, illetve nem kellett volna letenni az esküt, ha láthatóan 

nem akarnak együtt működni. Nem érti, hogy a kormányhivatal miért foglalkozott a névtelen 

bejelentéssel. Köztudott, a hiány, továbbá hozzáteszi az összes városi rendezvényt a Szebb 

Holnapért alapítvány kezében volt. Érdeklődik, hogy ennek a civil szervezetnek kik a tagjai, 

be volt-e jelentve a bíróságon, illetve mennyi pénz volt átutalva a Szebb Holnapért 

Alapítványnak, amikor Vlasich Krisztián volt a polgármester, illetve ennek a civil 

szervezetnek az elnöke is egyben. Javasolja a gyalogátkelőhely kialakítását az 

önkormányzatnál, valamint a Hunyadi utcában a szükséges járda kiépítését. Elmondja, hogy a 

Széchenyi tér 26. szám alatti ingatlanban több probléma van, az ajtó sem jó, továbbá nem 

található az ingatlanban fürdőszoba, kigyulladtak a villanyvezetékek. A tető is rossz 

állapotban van, sok helyen beázik, ilyenkor a folyosó úszik. Érdeklődik, hogy tervben van-e 

az itteni lakások felújítása.  

 

Hárominé Orbán Erika képviselő hozzáteszi, nem gondolja, hogy a választásokról kellene 

beszélni. Mindenki támogat valakit, ez nem baj. Nem volt olyanról szó, hogy nem akarták 

felvenni a mandátumaikat. Elmondja, hogy az elképzelések megvalósításában partnerek, 

támogatják a polgármestert, ha egyet értenek vele.  

 

Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy a Széchenyi tér 26. szám alatti ingatlanból 

valamint a további önkormányzati ingatlanból befolyt bérleti összegek egy külön alszámlán 

találhatóak, kötött felhasználással. Jelenleg 4,8 millió forint található ezen a számlán. 

Fejlesztésekkel kapcsolatosan a jövő évben tudnak tárgyalni. Reméli, tudnak fejlesztéseket 

végezni az említett ingatlanon. A Szebb Holnapért egyesület nem tartozik önkormányzati 

hatáskörbe. A későbbiekben nem lesznek közös rendezvények, mivel elhatárolódás történt a 

civil szervezet részéről.  

 

dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy többször felmerült a gyalogos átkelőhely létesítése 

az önkormányzatnál.  

 

dr. Dénes József képviselő elmondja, hogy vizsgálja a Szebb Holnapért egyesületet, de nem 

lehet bele látni a pénzügyeibe, az önkormányzattal közösen szervezett rendezvényi ki lesznek 

vizsgálva.  

 

Kovács András elmondja, hogy az összes civil szervezet adatai nyilvánosak, kiadásuk, 

bevételük megtekinthetőek. A Területi Gondozási Központ tetőtere úgy van kialakítva, hogy 

anyagi ráfordítással bővíthető. Hozzáteszi, a szennyvíztisztító telep létesítésekor minden 

döntési jogot elvettek a várostól. Hozzáteszi, nem érti miért szavazták le azt, hogy bizottsági 

kültagokat lehessen választani, véleménye szerint a kültagok jelenléte csak segítette volna a 

bizottsági munkát, szélesebb körű rálátást biztosítottak volna. Érdeklődik, hogy milyen 

összegű ráfordítással hozták rendbe a Malomkertet, továbbá hiányolta, hogy nem volt előtte 

civil fórum ezzel kapcsolatban. Érdeklődik, hogy mennyibe került a Palacsintafesztivál, 
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illetve ki vette át a Rákóczi utcai járdát, mivel véleménye szerint elfogadhatatlan annak 

kivitelezése. Kérdezi, milyen irányba tartanak a városfejlesztési tervek, ingatlaneladások, 

városgazda telephely és eszközök kezelése. Elmondja, hogy véleménye szerint romlott a 

hulladékszállítás, továbbá még mindig nem megoldott a zöld hulladék elszállítása és 

elhelyezése. Megoldást kell találni a Deák utca forgalomkorlátozására, mivel sok a 

gyorshajtó, illetve sok esetben ott járnak a nehéz gépjárművekkel. Érdeklődik, hogy mik a 

további tervei a képviselő-testületnek a civil szervezetekkel, például a Csepregi Sport 

Egyesülettel.  

 

Hárominé Orbán Erika képviselő elmondja, hogy nem ő javasolta személy szerint, hogy ne 

legyenek bizottsági kültagok, ha szükséges, ez az állapot módosítható. A civil szervezetek 

vezetői kapják ezek után a bizottsági kültagok honoráriumát. A Csepregi Sport Egyesület 

pénzügyi helyzetét ki kell alaposan vizsgálni.  

 

Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy nem mindenre tud válaszolni, mert sok 

esetben nem volt tájékoztatás az előző ciklusban. Elképzelései szerint jövő év elején kellene 

tartani a civil szervezeteknek egy fórumot. Tisztázni kell, melyik civil egyesület tud 

közreműködni a következő évi rendezvényein. Elmondja, érdemesebb lenne több rendezvényt 

összevonni a következő évben, de szeretné a városi nagyrendezvényeket megtartani, kár lenne 

őket megszüntetni. A zöldhulladék sziget létrehozásán a hivatal már dolgozik, mivel nagy 

igény van rá, illetve a későbbiekben egy ilyen létrehozása bevételt is termelhet. A jelenlegi 

városgazda telephelyként működő Lázár-ház nem biztos, hogy önkormányzati tulajdonban 

marad, a telephely a jövő évben át fog költözni egy, a mostaninál alkalmasabb helyre.  

 

dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy a Malomkert felújítása egy projekt keretében 

valósult meg. Felújításra kerültek az ottani sportlétesítmények, illetve a hely alkalmas lett 

rendezvénytérnek is. A projekt kivitelezése sokba került, többször kellett módosítani rajta. 

Hozzáteszi, lakossági fórum a gyors döntések miatt nem volt, legközelebb törekednek rá, 

hogy ez ne maradjon el. Elmondja, hogy a Rákóczi úton létesített bicikliút az eredeti 

tervekben nem szerepelt, a minisztérium csupán a bicikliút felfestését javasolta mindkét 

oldalon. A bicikliút kivitelezése és átvétele külső szakemberekre van bízva, akik mindent 

rendben találtak. A csapadékvíz elvezető rendszert folyamatosan karban kell tartani, tisztítani 

szükséges. A Palacsintafesztivál belépőjegyeiből összegyűlt bevételt a rendezvényszervező 

cég kapta. Törekedni kell, hogy ne legyen a következő évben ilyen veszteséges ez a 

rendezvény, mivel idén jelentős kiadással járt a megrendezése.  

 

Kovács András érdeklődik, hogy jó helyre került –e a bizottsági kültagok honoráriuma, 

mivel van olyan civil szervezeti vezető akik hosszú évtizedek óta végzik munkájukat.  

 

Szabó Gábor elmondja, hogy véleménye szerint a zöld hulladékok égetése mindenkinek a 

saját feladata. Sérelmezte, hogy a nyári időszakban tartott Delta-buli miatt nem lehet pihenni, 

mivel a rendezvény éjfélkor kezdődik és hajnal 5-ig tart, és a hangerő miatt nem lehet aludni.  

 

Kótai József képviselőelmondja, hogy a Csepregi Sport Egyesületet kár lenne felszámolni, 

mivel egy régi egyesületről van szó. Az ügyet mielőbb tisztázni kell, személy szerint is 

vizsgálja a helyzetet, sajnos egy rosszul kezelt szervezetről van szó. A képviselő-testület 

segítsége kell, illetve tisztújítás is szükséges. Ennek tisztázására január elején sort kell 

keríteni.  
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Domnánics Alajos képviselőelmondja, hogy nyilvánosságra kell hozni a rendőrségi eljárást a 

Csepregi Sport Egyesület ügyében. Amíg nincs tisztázva az egyesület helyzete, nem fog 

szavazni róla.  

 

Kótai József képviselő elmondja, hogy feltétlenül tisztázni kell, hogy mire lett elköltve az 

egyesület pénze. Valóban komoly adósságok vannak, a volt elnöktől eddig nem kaptak pontos 

adatokat.  

 

Domnánics Alajos képviselőhozzáteszi, hogy komoly anyagi ráfordítás kellene az 

önkormányzat részéről a Csepregi Sport Egyesület megmentésére.  

 

Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy Kótai József képviselő saját idejét nem 

sajnálva vizsgálja a sportegyesület ügyeinek részleteit. Nincsenek pontos adatok, sok dolog 

nem tisztázott. Az ügy kivizsgálását a rendőrség kezdeményezte, majd átadásra került az 

adóhatóságnak.  

 

Kótai József képviselő elmondja, hogy támogatja a sportegyesület fennmaradását, de ehhez 

teljes körűen ki kell vizsgálni a pénzügyi hátteret.  

 

Domnánics Alajos képviselő hozzáteszi, hogy a focipálya működtetése és az edző bére is az 

önkormányzatot terhelte.  

 

Horváth Zoltán polgármesterelmondja, hogy valóban többen jelezték, hogy nem 

megfelelően lett kivitelezve a Bognár Ignác utcai aszfaltozás. A Bercsényi utca esetében 

kötelezést lehet kiadni az ottani ingatlantulajdonosok részére a betemetett árkok miatt, azok 

újra kiásása végett.  

A Delta-buli megrendezését úgy tudja Bük nem támogatta, ezért került Csepregre, Vlasich 

Krisztián volt polgármesterrel lettek egyeztetve a rendezvény paraméterei, többek közt, hogy 

meddig tarthat az esemény. A továbbiakban a testület hatásköre lesz a rendezvény 

szabályozása.  

 

Kránicz Sándor hozzáteszi, nem érti, hogy egy rendezvénynek miért kell éjfélkor kezdődnie, 

miközben más rendezvények jóval korábban kezdődnek.  

 

Frankné Sipos Ildikó elmondja, hogy a közétkeztetést végző Atroplusz Kft-vel rengeteg 

minőségbeli és mennyiségbeli probléma merül fel nap, mint nap. Személy szerint szégyelli, 

amit ki kell adnia minőségileg és mennyiségileg sem megfelelő az étel. Ezért sokan a Hangya 

Étteremből vagy Bükről hozatják az ételt. Továbbá nem érti, hogy miért kellett a buszt eladni, 

mellyel szállították többek közt az időseket is, mivel a hibák meg lettek csináltatva és le is lett 

utána vizsgáztatva a jármű. Jelenleg egy Citroën személygépjárművel oldják meg a szállítást, 

de ez rendkívül körülményes, mielőbbi megoldást kell találni ennek megoldására. Hozzáteszi, 

hogy a Területi Gondozási Központban nincs karbantartó, de nagy szükség lenne rá.  

 

Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy rengeteg panasz érkezik valóban az 

étkeztetéssel kapcsolatban, ezt rövid időn belül tárgyalni fogja a testület. Nyílt közbeszerzés 

alapján lesz kiválasztva a jövőbeni cég. A busz 1,5 millió forintért lett értékesítve, személy 

szerint is úgy gondolja, hogy többet ért ez a gépjármű, illetve nagyon sok pénz lett ráfordítva 

a karbantartására. A Területi Gondozási Központban valóban nem megoldott a karbantartó 

személye, megoldást kell erre találni rövid időn belül.  
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Frankné Sipos Ildikó hozzáteszi a mostani busz sem jó, mivel balesetveszélyes.  

 

Sági Ferenc érdeklődik, hogy a Rákóczi utcai buszmegálló miért nincs még használatban. 

Kérdezi, hogy mi lesz a sorsa a Csinszállónak, illetve a helytörténeti gyűjteménynek.  

 

Rumi Szilveszter nehezményezi, hogy Vlasich Krisztián volt polgármester mennyi mindent 

nem csinált meg. Szerinte 1-2 képviselő nem Csepregért van. A jelenlegi testületből 4 

képviselő mindent meg tud szavazni. Véleménye szerint a Malomkert sportra a továbbiakban 

nem alkalmas. Véleménye szerint felesleges volt a legdrágább térkövet lerakni, azt is hallotta, 

hogy Vlasich Krisztián volt polgármester házánál is ezt a térkövet használták. Nem érti miért 

nem lett elszámolva rendesen. Érdeklődik, hogy a köztérfigyelő kamerának felvételeit nézi-e 

valaki, illetve szerinte több kamera kellene a városban. Már a legutóbbi közmeghallgatáson is 

jelezte, hogy a Promenádra WC-re lenne szükség.  

 

Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy a Csinszállónak újra funkciót kellene adni.  

 

dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy a Rákóczi utcai buszmegállót csak akkor fogják 

tudni használatba venni, ha megtörténik az út felújítása is, mivel a Vasi Volán Zrt. a mostani 

szintkülönbséggel nem veszi át azt. A szintkülönbség bele van számítva az útfelújításba, 

jelenleg sokkal magasabban van a buszmegálló, mint az út.  

 

dr. Dénes József képviselő elmondja, hogy a helytörténeti múzeum jelenlegi helye szűkös, 

jobb elhelyezésre lenne szükség, mostani helyét kinőtte. Az Eperjesi Dóra féle hagyaték 

jelenleg Pesten található, de hogy Csepregre kerüljön jelenleg nincs keret. Ebben vannak 

különböző textíliák, ruhák, melyeket nem lehet elhelyezni fűtetlen helységbe. Értékes 

gyűjteményről van szó. Hozzáteszi nem ez a jelenlegi legfontosabb ügy Csepregen. A 

Széchenyi tér 16. szám alatti ingatlan véleménye szerint jobb sorsot érdemelne, egy bank 

székháza volt eredetileg az ingatlan, egy meghatározó épülete a fő térnek. Véleménye szerint 

át kellene gondolni a fő tér szerepét. Befolyásolni fogja az egész tér arculatát a kínaiak által 

megvásárolt kastély is a felújítása után.  

 

Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy valóban szükséges WC-k kialakítása a 

promenádon. Elmondja, hogy a köztérfigyelő kamerák felvételeit bűncselekmény esetén nem 

használhatók fel jogerősen.  

 

dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy a Promenádra szánt WC-k kialakítása a „Lázár-

házban” valósult volna meg, de sajnos nem nyert a pályázat, amiből ez megvalósulhatott 

volna. A köztérfigyelő kamerák felvételei visszanézhetők, csak a rendőrség kérheti ki és 

foglalhatja le a felvételeket.  

 

Vincze Istvánné elmondja, hogy a fia halálához hozzá járultak a szomszédok, megverték 

őket, megfenyegették őket. Elmondja, hogy a járdát felszabták, a fenyőfákat kiírtották, a 

cserepet felverték, a csapadékvizet hozzájuk vezették, drónnal figyelik őket. Uszítás megy 

ellenük, a szőlőjüket is kiírtották. A házuk előtti járda véleményük szerint rossz, nem 

megfelelő a lejtése, új járdát kérnek a mostani helyett.  

 

Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy az említett sérelmek többségéről tudomása 

van, amit meg tudnak csinálni abban segítséget fog nyújtani.  
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dr. Balogh László jegyző elmondja, hogy minden ügy ki lett vizsgálva jogszerűen.  

 

Kozák Éva elmondja, valóban szükség van egy zöldhulladék lerakóra, továbbá szabályozni 

kellene, hogy ne lehessen a járdán biciklizni, mivel ez rendkívül veszélyes a gyalogosok 

számára. Véleménye szerint kár volt lebontani az épületet a Promenádon, mivel ott ki lehetett 

volna alakítani WC-k számára alkalmas helyet, illetve biciklitárolók elhelyezésére is alkalmas 

lett volna.  

 

Tájmel Antal elmondja, hogy a Kossuth utcában lévő tujákat gondozni kellene, vagy ha erre 

nincs lehetőség, akkor ki kellene szedni őket a tönkökkel együtt.  

 

Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy a Kossuth utcai faültetésre elkészült a 

költségbecslés.  

 

Kránicz Sándor hozzáteszi, Vlasich Krsiztián volt polgármester készítetett erre 

költségbecslést, hiszen ez már a 2018. évi közmeghallgatáson is szóba került. 

 

Horváth Zoltán polgármester elmondja, valóban jó lenne, ha újra lehetne fásítani a Kossuth 

utcát, pénztárcabarát megoldást kell találni rá.  

 

Vincze Istvánné érdeklődik, hogy a Mátyás utcában lévő vasúti talpfákat mikor fogják 

eltávolítani.  

 

Horváth Zoltán polgármester elmondja, hogy kivizsgálják a helyzetet és ha valóban gátolja 

a vízelvezetést a vasúti talpfa, akkor el lesz távolítva onnan.  

 

Egyéb hozzászólás nem lévén Horváth Zoltán polgármester megköszönte a részvételt és 

a közmeghallgatást 20:10-kor bezárta. 

 

 

Kelt, mint az első oldalon 

 

 

 

 

Horváth Zoltán        dr. Balogh László 

   polgármester         jegyző 

 

 


