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TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 
8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587. 

 
 
Szám: 20-56/2011. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én 18,00 órakor 
kezdődött nyilvános együttes üléséről. 
 
Az ülés helye: Sümegprága Települési Önkormányzat tanácsterme 
       8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. 
 
Jelen vannak: 
Bazsi Község Önkormányzata részéről:   Szentes László polgármester 
        Csikós Csaba alpolgármester 
        Németh Rita képviselő 
        Tobak Ferenc képviselő 
 
/ Fekete Gézáné képviselő távolmaradása okát előre jelezte./ 
                                                                        
Sümegprága Települési Önkormányzat részéről: 
        Csőbör Károly polgármester 

                                               Szente Kálmán alpolgármester 
     Németh Béla képviselő 

             
/ Valente József és Varga Tibor képviselők távolmaradásuk okát előre jelezték./ 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
          
Jegyzőkönyv-vezető: Konyicsák Józsefné ügykezelő 
 
Csőbör Károly polgármester megállapította, hogy Sümegprága Települési 
Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes, mivel a megválasztott 4 fő 
képviselő közül 2 fő és a polgármester megjelent. Az együttes ülést megnyitotta. 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Szente Kálmán alpolgármestert és Németh Béla 
képviselőt. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 3 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta. 
 
Csőbör Károly polgármester javasolta 4. napirendként megtárgyalni az 
Együttműködési megállapodások jóváhagyása, 5. napirendként a Sümegi Kistérségi 
Többcélú Társulással történő megállapodások jóváhagyása (Sümegprága 
vonatkozásában), 6. napirendként az E-ON Energiaszolgáltató Kft-vel kötendő 
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megállapodás jóváhagyása és 7. napirendként LEADER pályázat készítésének 
90/2011. (IX. 8.) számú határozatának módosítása (Bazsi vonatkozásában) 
napirendeket. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 3 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta. 
 
Csőbör Károly polgármester javasolta a fentiek alapján a napirend elfogadását. 

 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendre tett 
javaslatot 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a 
következők szerint: 
  
Szentes László polgármester köszöntötte az együttes ülésen megjelenteket, 
megállapította Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozatképes, 
mivel a megválasztott 4 fő képviselő közül 3 fő és a polgármester megjelent.  
Javasolta a fent említett napirendek felvételét és megtárgyalását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a napirendek felvételére tett 
javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta. 
 
Szentes László polgármester javasolta a kiegészítéssel elfogadott napirend 
elfogadását.  
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a napirendre tett javaslatot 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint elfogadta: 
 
Napirend: 

 
1. Javaslat Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége Alapító Okiratának 

módosítására  
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 

    Szentes László polgármester 
 

2. Javaslata a 2012. évi belső ellenőrzési tervre 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
  Szentes László polgármester 
 

3. Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás likviditási nehézségei 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
  Szentes László polgármester 

    
4. Együttműködési megállapodások jóváhagyása 

Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
  Szentes László polgármester 

 
5. Sümegi Kistérségi Többcélú Társulással kötendő megállapodások jóváhagyása 

Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
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6. E-ON Energiaszolgáltató Kft-vel kötendő megállapodás jóváhagyása 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
  Szentes László polgármester 

 
7. Leader pályázat készítéséről szóló 90/2011. (IX. 8.) számú határozatának 

módosítása 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 

 
1. Napirend: 
Tárgy: Javaslat Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége Alapító Okiratának 
módosítására 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
   Szentes László polgármester 
 
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Kérte a hozzászólásokat.  
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati 
javaslat elfogadását.  
  
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot 3 
igen  szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  98/2011. (X. 27.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Sümegprága 
és Bazsi Községek Körjegyzősége Alapító Okiratának módosítását a 
mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 

 
Felkéri a polgármestert az okiratok aláírására, és a határozat 
végrehajtása érdekében a további szükséges intézkedések megtételére. 

 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Szentes László polgármester javasolta Sümegprága és Bazsi Községek 
Körjegyzősége Alapító Okiratának módosítására vonatkozó határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozati javaslatot 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  109/2011. (X. 27.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sümegprága és Bazsi 
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Községek Körjegyzősége Alapító Okiratának módosítását a mellékletben 
foglaltak szerint jóváhagyja. 

 
Felkéri a polgármestert az okiratok aláírására, és a határozat 
végrehajtása érdekében a további szükséges intézkedések megtételére. 

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
2. Napirend: 
Tárgy: Javaslat a 2012. évi belső ellenőrzési tervre  
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
   Szentes László polgármester 
 
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Kérte a hozzászólásokat.  
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati 
javaslat elfogadását.  
  
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot 3 
igen  szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  99/2011. (X. 27.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervét a mellékletben 
foglaltak szerint elfogadja. 
 
Felkéri a körjegyzőt, hogy a határozat végrehajtása érdekében a 
szükséges intézkedések megtételéről gondoskodni szíveskedjék. 

 
Felelős: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
Határidő: folyamatos 
 

Szentes László polgármester javasolta az önkormányzat 2012. évi belső 
ellenőrzési tervének elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozati javaslatot 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  110/2011. (X. 27.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2012. évi belső ellenőrzési tervét a mellékletben foglaltak szerint 
elfogadja. 
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Felkéri a körjegyzőt, hogy a határozat végrehajtása érdekében a 
szükséges intézkedések megtételéről gondoskodni szíveskedjék. 

 
Felelős: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
Határidő: folyamatos 

 
3. Napirend: 
Tárgy: Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás likviditási nehézségei  
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
   Szentes László polgármester 
 
/A határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette a határozati javaslatot. Elmondta, hogy a 
Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás értékesíteni kívánja a kisbuszát, és 2 db autóját, 
amiből a most esetleg befizetett összegeket a társulás tagjainak visszafizeti. 
Javasolta, hogy az önkormányzat az általános tartalék illetve a hitel terhére fizesse 
be a lakosonkénti 500 Ft összeget. 
 
Szentes László polgármester jelezte, elképzelhetőnek tartja, hogy a kistérség 
előbb is vissza tudja fizetni a településeknek a befizetett összegeket, ha értékesíti az 
gépjárműveit. Javasolta Bazsi vonatkozásában határozati javaslat elfogadását, az 
önkormányzat általános tartaléka terhére. 
 
Németh Béla képviselő kérdezte, eladja a kistérség a kisbuszt? 
 
Szentes László polgármester válaszában elmondta, a kistérség 8 millió forintért 
árulja a kisbuszát. A jelenlegi vevő 6,7 millió forintos ajánlatot tett. Ez azonban csak 
5,3 millió forintban realizálódik az ÁFA befizetési kötelezettség miatt. Áron alul 
azonban nem kívánják értékesíteni a kisbuszt, így nem fogadta el a tanács az 
ajánlatot. A forgalmazó szerint 10-11 millió forint a kisbusz jelenlegi értéke, ami 5 
éves, és pályázati úton került a kistérség tulajdonába 23 millió forintért. 
 
Csikós Csaba alpolgármester kérdezte, a likviditás mennyi összeget jelent? 
 
Szentes László polgármester válaszolta, 7,7 millió forint. 
 
Csőbör Károly polgármester mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy az önkormányzat 
2011. évi költségvetésének általános tartaléka és a folyószámla hitel terhére történje 
a befizetés. 
  
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot 3 
igen  szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
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Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  100/2011. (X. 27.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel 
arra, hogy a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás alapítója és 
fenntartójaként a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás feladatai forrásai 
és fizetési kötelezettsége teljesítése érdekében, a Sümegi Kistérségi 
Többcélú Társulás Társulási Megállapodása VIII. fejezet 2.2. pontja 
alapján  
500,- Ft  * 659 fő. állandó lakos = 329.500.- Ft azaz 
Háromszázhuszonkilencezer-ötszáz forint összeget, meghatározott időre 
szólóan, önkéntes befizetésként teljesít, az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének általános tartaléka és a folyószámla hitelkeret terhére. 
 
A képviselő-testület a befizetést jelen döntését követően azonnal 
teljesíti a Társulás számlájára. 
 
A Társulás a képviselő-testület által jelen döntésével biztosított, 
átmenetileg átvett pénzeszközt legkésőbb 2012. április 30. napjáig 
tartozik visszafizetni azzal, hogy a Társulás eszközeinek értékesítése, 
illetőleg kintlévőségeinek teljesülése esetén, 2012. április 30. napja 
előtt is tartozik teljesíteni az Önkormányzat felé, amennyiben a határidő 
előtti teljesítés a társulási feladatok és más fizetési kötelezettségek 
teljesítését nem veszélyezteti. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen 
határozatában foglaltakról kivonat megküldésével tájékoztassa a 
Társulás elnökét, valamint a határozatban foglaltakra figyelemmel 
aláírja a pénzeszköz átadási megállapodást.  
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: a kivonat megküldésére azonnal, 
  2011. november 4. a befizetés teljesítésére 
 

 
Szentes László polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását azzal, 
hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetésének általános tartaléka terhére 
történjen a befizetés. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozati javaslatot 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  111/2011. (X. 27.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete tekintettel arra, hogy 
a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás alapítója és fenntartójaként a 
Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás feladatai forrásai és fizetési 
kötelezettsége teljesítése érdekében, a Sümegi Kistérségi Többcélú 
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Társulás Társulási Megállapodása VIII. fejezet 2.2. pontja alapján  
500,- Ft  * 420 fő. állandó lakos = 210.000.- Ft azaz Kettőszáztízezer 
forint összeget, meghatározott időre szólóan, önkéntes befizetésként 
teljesít az önkormányzat 2011. évi költségvetésének általános tartaléka 
terhére. 
 
A képviselő-testület a befizetést jelen döntését követően azonnal 
teljesíti a Társulás számlájára. 
 
A Társulás a képviselő-testület által jelen döntésével biztosított, 
átmenetileg átvett pénzeszközt legkésőbb 2012. április 30. napjáig 
tartozik visszafizetni azzal, hogy a Társulás eszközeinek értékesítése, 
illetőleg kintlévőségeinek teljesülése esetén, 2012. április 30. napja 
előtt is tartozik teljesíteni az Önkormányzat felé, amennyiben a határidő 
előtti teljesítés a társulási feladatok és más fizetési kötelezettségek 
teljesítését nem veszélyezteti. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen 
határozatában foglaltakról kivonat megküldésével tájékoztassa a 
Társulás elnökét, valamint a határozatban foglaltakra figyelemmel 
aláírja a pénzeszköz átadási megállapodást.  
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: a kivonat megküldésére azonnal, 
  2011. november 4. a befizetés teljesítésére 
 

 
4. Napirend: 
Tárgy: Együttműködési megállapodások jóváhagyása  
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
   Szentes László polgármester 
 
/Együttműködési megállapodás tervezetek a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette, hogy a LEADER pályázat keretében több 
vállalkozás és intézmény is kérte, hogy az önkormányzatok egy-egy együttműködési 
megállapodást létesítsenek velük, és az abban foglaltak szerinti együttműködés 
valósuljon meg. Figyelemmel arra, hogy az említett pályázatokat az önkormányzatok 
is kívánatosnak tartják, az azok kapcsán megvalósítandó feladataiban közreműködői 
szerepet vállalnak. Minderre tekintettel javasolta Sümegprága Települési 
Önkormányzat Képviselő-testületének a megállapodások megkötését illetve 
jóváhagyását. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a 
Ramassetter Vince Általános és Zeneiskola Tanulóiért Alapítvánnyal kötendő 
együttműködési megállapodás jóváhagyását. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 3 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
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Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

  101/2011. (X. 27.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Ramassetter Vince Általános és Zeneiskola Tanulóiért Alapítvánnyal 
(Sümeg, Árpád u. 5.) kötendő mellékelt együttműködési megállapodást 
jóváhagyja. 
   
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó okiratot 
aláírni szíveskedjék.   
 

Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Csőbör Károly polgármester javasolta Czibor Zsuzsannával kötendő 
együttműködési megállapodás jóváhagyását. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 3 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  102/2011. (X. 27.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Czibor 
Zsuzsanna vállalkozóval (Sümeg, Simon István u. 10.) kötendő 
mellékelt együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
   
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó okiratot 
aláírni szíveskedjék.   
 

Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Szentes László polgármester javasolta Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a Leader pályázatok keretében történő együttműködési megállapodások 
jóváhagyását. Kiemelte a bazsi lakos őstermelő vonatkozásában történő 
együttműködési megállapodást is. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslatot 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  112/2011. (X. 27.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kulcsár Ferenccel 
(Bazsi, Szőlőhegy 528 hrsz.) kötendő mellékelt együttműködési 
megállapodást jóváhagyja. 
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó okiratot 
aláírni szíveskedjék.   

 

Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Szentes László polgármester javasolta Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-
testületének az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltó Köztestülettel kötendő 
együttműködési megállapodás jóváhagyását.  
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslatot 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  113/2011. (X. 27.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzati 
Önkéntes Tűzoltó Köztestülettel (Sümeg, Árpád u. 10.) kötendő 
mellékelt együttműködési megállapodást jóváhagyja. 

   
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó okiratot 
aláírni szíveskedjék.   

 

Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Szentes László polgármester javasolta a Sümeg Püspöki Palotáért 
Közalapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyását.  
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslatot 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  114/2011. (X. 27.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sümeg Püspöki 
Palotáért Közalapítvánnyal (Sümeg, Szent István tér 8.) kötendő 
mellékelt együttműködési megállapodást jóváhagyja. 

   
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó okiratot 
aláírni szíveskedjék.   

 

Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Szentes László polgármester javasolta a Sümeg Városért Közalapítvánnyal 
kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyását /Mobil rendezvénysátor 
beszerzése a helyi közösségek számára/.  
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Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslatot 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  115/2011. (X. 27.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sümeg Városért 
Közalapítvánnyal (Sümeg, Béke tér 7.) kötendő mellékelt 
együttműködési megállapodást jóváhagyja. 

   
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó okiratot 
aláírni szíveskedjék.   

 

Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Szentes László polgármester javasolta a Sümeg Városért Közalapítvánnyal 
kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyását /Régi Korok Vására Sümeg 
Városában rendezvénysorozat/.  
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslatot 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  116/2011. (X. 27.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sümeg Városért 
Közalapítvánnyal (Sümeg, Béke tér 7.) kötendő mellékelt 
együttműködési megállapodást jóváhagyja. 

   
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó okiratot 
aláírni szíveskedjék.   

 

Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Szentes László polgármester javasolta az Éltető Balaton-felvidékért Egyesülettel 
kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyását.  
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslatot 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  117/2011. (X. 27.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Éltető Balaton-
felvidékért Egyesülettel (Sümeg, Váralja u. 6.) kötendő mellékelt 
együttműködési megállapodást jóváhagyja. 

   
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó okiratot 
aláírni szíveskedjék.   
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Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Szentes László polgármester javasolta a FAMULUS Sümeg Kistérségéért 
Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyását.  
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslatot 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  118/2011. (X. 27.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a FAMULUS Sümeg 
Kistérségéért Egyesülettel (Sümeg, Széchenyi Gy. u. 6.) kötendő 
mellékelt együttműködési megállapodást jóváhagyja. 

   
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó okiratot 
aláírni szíveskedjék.   

 

Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Szentes László polgármester javasolta Szabados Zsuzsanna bazsi lakossal 
kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyását.  
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslatot 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  119/2011. (X. 27.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szabados 
Zsuzsannával (Bazsi, Fő u. 20.) kötendő mellékelt együttműködési 
megállapodást jóváhagyja. 

   
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó okiratot 
aláírni szíveskedjék.   

 

Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Szentes László polgármester javasolta Megyer Község Önkormányzatával 
együttműködési megállapodás kötését a LEADER pályázat keretében.  
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslatot 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  120/2011. (X. 27.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Megyer Község 
Önkormányzatával együttműködési megállapodást kíván kötni a 
LEADER pályázat keretében.  

   
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó okiratot 
aláírni szíveskedjék.   

 

Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
5. Napirend 
Tárgy: Sümegi Kistérségi Többcélú Társulással kötendő megállapodások 
jóváhagyása 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
(Megállapodás tervezetek a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette a Kistérségi Többcélú Társulás 
működéséhez kapott normatív támogatás felhasználásáról és annak elszámolásáról 
szóló megállapodás tervezeteket. Javasolta Sümegprága Települési Önkormányzat 
Képviselő-testületének a megállapodás tervezetek elfogadását. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a javaslat 
elfogadását.  
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 3 igen 
szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

103/2011. (X. 27.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Sümegi 
Kistérségi Többcélú Társulás működéséhez kapott normatív támogatás 
felhasználásáról és annak elszámolásáról szóló megállapodást – a 
melléklet szerint – elfogadja.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az okirat aláírására és a 
további szükséges intézkedések megtételére.  
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Csőbör Károly polgármester Javasolta a megállapodás tervezetek elfogadását. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 3 igen 
szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
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  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

104/2011. (X. 27.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Sümegi 
Kistérségi Többcélú Társulás működéséhez kapott normatív támogatás 
felhasználásáról és annak elszámolásáról szóló megállapodást – a 
melléklet szerint – elfogadja.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az okirat aláírására és a 
további szükséges intézkedések megtételére.  
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 3 igen 
szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

105/2011. (X. 27.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Sümegi 
Kistérségi Többcélú Társulás működéséhez kapott normatív támogatás 
felhasználásáról és annak elszámolásáról szóló megállapodást – a 
melléklet szerint – elfogadja.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az okirat aláírására és a 
további szükséges intézkedések megtételére.  
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
6. Napirend 
Tárgy: E-On Energiaszolgáltató Kft-vel kötendő megállapodás jóváhagyása  
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
  Szentes László polgármester 
 
(Megállapodás tervezet és határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Csőbör Károly polgármester felkérte Vincze József Ágostonné dr. körjegyzőt 
ismertesse az E-ON Energiaszolgáltató által küldött megállapodás tervezetet 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző ismertette a tervezetet. Elmondta, mint 
az már a képviselők előtt is ismeretes, a lakásfenntartási támogatásra vonatkozó jogi 
szabályozás módosult, mely ennek következtében elsősorban nem pénzben, hanem 
természetben nyújtható. Az ügyfélnek nyilatkoznia kell, mely lakásfenntartási 
kiadásainak biztosítása veszélyezteti a létfenntartását, és ahhoz kell az 
önkormányzatnak a támogatást adnia. Szinte a leggyakoribb ilyen lakásfenntartási 
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kiadás az áramszolgáltatás és fűtés díja, melyet az E-ON-hoz kell befizetni. A 
63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 21. §-a szerint, ha a lakásfenntartási támogatás 
megállapítására természetbeni juttatásként kerül sor, akkor a folyósítás a szolgáltató 
részére történik és a 22. § (2) bekezdése alapján megállapodást kell kötni. Az E-ON 
ezzel kapcsolatban megküldte a megállapodás tervezetét, mely szerint az ügyfél 
helyett az önkormányzat közvetlenül az E-ON-nak utalná át az összeget.  
 
Csőbör Károly polgármester mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, javasolta 
a határozati javaslat elfogadását.  
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot 3 
igen szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

106/2011. (X. 27.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az E-ON 
Energiaszolgáltató Kft-vel a lakásfenntartási támogatás természetbeni 
juttatásként történő biztosítása érdekében megállapodást kíván kötni. 
Az E-ON Energiaszolgáltató Kft. által megküldött – mellékelt – 
megállapodás tervezetet a következő módosításokkal jóváhagyja: 
 
A megállapodás tervezet 
 
- bevezető részének Szolgáltatóra vonatkozó szövegrésze kiegészül a 

következőkkel: „kapcsolattartó neve: …………………………………………, 
telefonszáma:……………..……………………………………………….., e-mail 
címe:…………………………”; 

- 2.1 és 3.1 pontjából törlésre kerül a „postai (7602 Pécs, pf. 197.) 
és” szövegrész; 

- 2.2 pont első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:  
” Az Önkormányzat vállalja, hogy a tárgyhónap 25. napjáig 
megállapított valamennyi támogatás első havi esedékes összegét 
tárgyhónapot követő hónap 5-ig, a további havi támogatásokat ezt 
követően minden hónap 5-ig az érintett támogatottak 
vonatkozásában havonta egy összegben átutalja a Szolgáltató 
részére az 1. számú mellékletben szereplő, megfelelő 
bankszámlára.”; 

- 2.10 és 3.12 pontjából törlésre kerül a „postai (7602 Pécs, pf. 197.) 
és” szövegrész, továbbá e pontok kiegészülnek a következő 
rendelkezéssel: 
”A támogatás Önkormányzat általi módosítása, megszüntetése 
esetén a Szolgáltató az erről szóló határozat átvételét követő 8 
napon belül elszámolást küld az Önkormányzatnak a fel nem 
használt támogatási összegnek a megállapodás bevezető részében 
szereplő önkormányzati bankszámlára történő visszautalásával 
egyidejűleg.” 
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- 3.2 pontjának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
”Az Önkormányzat vállalja, hogy a tárgyhónap 25. napjáig az EF 
mérő feltöltésére megállapított valamennyi támogatás első havi 
esedékes összegét tárgyhónapot követő hónap 5-ig, a további havi 
támogatásokat ezt követően minden hónap 5-ig az érintett 
támogatottak vonatkozásában havonta egy összegben átutalja a 
Szolgáltató részére az 1. számú mellékletben szereplő, megfelelő 
bankszámlára.”; 

- 4.5 pontjából törlésre kerül a „visszavonásig érvényes” szövegrész. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti módosításokat 
tartalmazó okiratot aláírni, és a további szükséges intézkedéseket 
megtenni szíveskedjék.   
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: 2011. november 30.  
 

 
Szentes László polgármester javasolta a határozati javaslat elfogadását.  
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozati javaslatot 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  121/2011. (X. 27.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az E-ON 
Energiaszolgáltató Kft-vel a lakásfenntartási támogatás természetbeni 
juttatásként történő biztosítása érdekében megállapodást kíván kötni. 
Az E-ON Energiaszolgáltató Kft. által megküldött – mellékelt – 
megállapodás tervezetet a következő módosításokkal jóváhagyja: 
 
A megállapodás tervezet 
 
- bevezető részének Szolgáltatóra vonatkozó szövegrésze kiegészül a 

következőkkel: „kapcsolattartó neve: …………………………………………, 
telefonszáma:……………..……………………………………………….., e-mail 
címe:…………………………”; 

- 2.1 és 3.1 pontjából törlésre kerül a „postai (7602 Pécs, pf. 197.) 
és” szövegrész; 

- 2.2 pont első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:  
”Az Önkormányzat vállalja, hogy a tárgyhónap 25. napjáig 
megállapított valamennyi támogatás első havi esedékes összegét 
tárgyhónapot követő hónap 5-ig, a további havi támogatásokat ezt 
követően minden hónap 5-ig az érintett támogatottak 
vonatkozásában havonta egy összegben átutalja a Szolgáltató 
részére az 1. számú mellékletben szereplő, megfelelő 
bankszámlára.”; 
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- 2.10 és 3.12 pontjából törlésre kerül a „postai (7602 Pécs, pf. 197.) 
és” szövegrész, továbbá e pontok kiegészülnek a következő 
rendelkezéssel: 
”A támogatás Önkormányzat általi módosítása, megszüntetése 
esetén a Szolgáltató az erről szóló határozat átvételét követő 8 
napon belül elszámolást küld az Önkormányzatnak a fel nem 
használt támogatási összegnek a megállapodás bevezető részében 
szereplő önkormányzati bankszámlára történő visszautalásával 
egyidejűleg.” 

- 3.2 pontjának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 
”Az Önkormányzat vállalja, hogy a tárgyhónap 25. napjáig az EF 
mérő feltöltésére megállapított valamennyi támogatás első havi 
esedékes összegét tárgyhónapot követő hónap 5-ig, a további havi 
támogatásokat ezt követően minden hónap 5-ig az érintett 
támogatottak vonatkozásában havonta egy összegben átutalja a 
Szolgáltató részére az 1. számú mellékletben szereplő, megfelelő 
bankszámlára.”; 

- 4.5 pontjából törlésre kerül a „visszavonásig érvényes” szövegrész. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti módosításokat 
tartalmazó okiratot aláírni, és a további szükséges intézkedéseket 
megtenni szíveskedjék.     

 

Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2011. november 30. 

 
 
 
7. Napirend 
Tárgy: LEADER pályázat készítéséről szóló 90/2011. (IX. 8.) számú határozatának 
módosítása 
Előterjesztő: Szentes László polgármester 
 
/90/2011. (IX. 8.) határozat és határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
  
Szentes László polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület a 90/2011. (IX. 
8.) határozatával döntött az Éltető Balaton-felvidékért Egyesülethez benyújtandó 
„Helyben honos gyümölcsfajták feldolgozásának közösségi jellegű ösztönzése 
Bazsiban” elnevezésű pályázat benyújtásáról, melyben a pályázat elkészítésére 
100.000 Ft összeget biztosított. Ebből az összegből bruttó 40.000.- Ft lenne az építési 
tervdokumentáció elkészíttetése, melyet a pályázat ír elő. Jelezte, az építési osztály 
előzőleg nyilatkozott arról, hogy nem engedély köteles a tevékenység, ennek ellenére 
a terveket el kell készíttetni a pályázat benyújtásához. Kérte Bazsi Község 
Önkormányzata képviselő-testülete jóváhagyását.   
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta a javaslat elfogadását. 
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Bazsi Község Önkormányzata képviselő-testülete a határozati javaslatot 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
  
  Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

122/2011. (X. 27.)  határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 90/2011. (IX. 8.) 
határozatát kiegészíti azzal, hogy a pályázat elkészítésére biztosított 
bruttó 100.000.- Ft összegből bruttó 40.000.- Ft összeget biztosít  az 
építési tervdokumentáció elkészíttetésére.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármester a további szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

  
Csőbör Károly polgármester tájékoztatta a képviselő-testületeket, hogy dr. 
Gergely György háziorvos megkereste az önkormányzatokat. Kérte, hogy 
nyilatkozzanak arról, miszerint az önkormányzatok nem részesültek az egészségügyi 
alapellátás fejlesztését célzó európai uniós támogatásban. Erre azért volt szükség, 
mert betegellátást szolgáló eszközök beszerzése érdekében támogatást igényel a 
háziorvosi szolgálat.  
 
Az ülésnek több tárgya nem volt, Csőbör Károly polgármester az együttes ülést 19,08 
órakor bezárta.   
     K.m.f. 
 
 
 
Csőbör Károly                 Szentes László                 Vincze József Ágostonné dr. 
 polgármester        polgármester                      körjegyző 
 
 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 
 
         Németh Béla          Szente Kálmán                                
             képviselő                                             alpolgármester 
 
   


