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Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 
8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038.  

 
Szám: 20- 64/2011. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

 
Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én 18,00 órakor 
kezdődött nyilvános együttes üléséről. 
 
Az ülés helye:  Sümegprága Települési Önkormányzat tanácsterme 
        8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. 
 
Jelen vannak:  
Sümegprága Települési Önkormányzat részéről: 

  Csőbör Károly polgármester 
  Szente Kálmán alpolgármester 
  Németh Béla képviselő 
  Varga Tibor képviselő 

 
Valente József képviselő késése okát előre jelezte. 
 
Bazsi Község Önkormányzata részéről:      Szentes László polgármester 
          Csikós Csaba alpolgármester 
          Fekete Gézáné képviselő 
 
/Németh Rita és Tobak Ferenc képviselők távolmaradásuk okát előre jelezték./ 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
          Horváth Zoltán Imréné gazd.főea.  

      (1,2,3,4,5 napirendnél) 
          Varga Mónika óvodavezető ( Napközi Otthonos 
                                                                               Óvodát érintő napirendnél) 
 
Jegyzőkönyv-vezető:  Konyicsák Józsefné ügykezelő 
 
Csőbör Károly polgármester az együttes ülést megnyitotta. Köszöntötte az ülésen 
megjelenteket, megállapította, hogy Sümegprága Települési Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozatképes, mivel a megválasztott 4 fő képviselő közül 3 fő 
és a polgármester megjelent. 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Németh Béla és Varga Tibor képviselőket.  
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta. 



 2 

Szentes László polgármester köszöntötte az együttes ülésen megjelenteket. 
Megállapította, hogy Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
határozatképes, mivel a megválasztott 4 fő képviselő közül 2 fő és a polgármester 
megjelent. 
 
Csőbör Károly polgármester javasolta a napirendet kiegészíteni Sümegprága és 
Bazsi Községek Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének módosításával, a Sümegi 
Kistérség Kistérségi Közoktatás Intézkedési tervének jóváhagyásával, 
Együttműködési megállapodás jóváhagyásával, Zalaszántó Gersei Pethő Általános 
Iskola 2011. III. negyedévi gazdálkodásának illetve a 2012. évi költségvetési 
koncepciójának elfogadásával, és a LEADER pályázathoz szükséges együttműködési 
megállapodások jóváhagyásával.  
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendre tett 
kiegészítést 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta. 
 
Szentes László polgármester javasolta a napirend kiegészítését a fenteknek 
megfelelően.  
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a napirendre tett kiegészítést 3 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta. 
 
Csőbör Károly polgármester javasolta a módosított napirend elfogadását. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendet 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következők szerint elfogadta:  
 
Szentes László polgármester javasolta a módosított napirend elfogadását.  
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a napirendet 3 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következők szerint elfogadta: 
 
Napirendi pont: 
       

1. Tájékoztató a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2011. III. negyedévi 
gazdálkodásáról  
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
  Varga Mónika óvodavezető 

 
     2. Javaslat a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2012. évi költségvetési  
          koncepciójára 

Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
  Varga Mónika óvodavezető 

 
3. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének 

módosítása 
Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
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4.   Tájékoztató Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2011. III.   
      negyedévi gazdálkodásáról 

 Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
 

5. Javaslat Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2012. évi 
költségvetési koncepciójára 

  Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
 

6. Beszámoló a Körjegyzőség munkájáról  
 Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 

 
7. Javaslat a Sümegi Kistérség Kistérségi Közoktatás Intézkedési tervre 2012-

2014. 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
   Szentes László polgármester 

 
8.   Javaslat Együttműködési megállapodás jóváhagyására 

 Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
                   Szentes László polgármester 

 
     9.   Javaslat a Gersei Pethő Általános Iskola Zalaszántó 2011. III. negyedévi  
            gazdálkodásának, és a  2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadására 

 Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
     Szentes László polgármester 
 

10.    Javaslat a LEADER pályázathoz szükséges együttműködési megállapodások    
   jóváhagyására 
  Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 

       Szentes László polgármester 
 
1.Napirend:  
Tárgy:  Tájékoztató a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2011. III. negyedévi  
            gazdálkodásáról. 
            Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
         Varga Mónika óvodavezető 
 
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Javasolta annak 
elfogadását. Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, 
kiegészítés. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a Napközi 
Otthonos Óvoda 2011. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló előterjesztés 
elfogadását. 
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Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda 
Sümegprága 2011. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló előterjesztést 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi  
határozatot hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  107/2011. (XI. 24.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló – többször módosított 1992. évi XXXVIII. 
törvény 79. §-ában foglaltakra figyelemmel a Napközi Otthonos Óvoda 
Sümegprága 2011. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről 
szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerint elfogadta.  
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztés elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda 
Sümegprága 2011. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló előterjesztést 3 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
  Bazsi Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 
  123/2011. (XI. 24.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló – többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-ában 
foglaltakra figyelemmel a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2011. 
évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatóját az 
előterjesztés szerint elfogadta.  
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2. Napirend: 
Tárgy:  Javaslat a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2012. évi költségvetési  
             koncepciójára  
             Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
         Varga Mónika óvodavezető 
 
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Megkérdezte, hogy a 
Napközi Otthonos Óvoda 2012. évi költségvetési koncepciójával kapcsolatban van-e 
kérdés, kiegészítés. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a Napközi 
Otthonos Óvoda Sümegprága 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadását. 
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Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda 
2012. évi költségvetési koncepcióját 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  108/2011. (XI. 24.) határozata 

1. Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Óvoda 2012.évi költségvetésének koncepciójával 
kapcsolatos előterjesztést és azt a 2012. évi költségvetés készítés 
kiindulási alapjának tekinti. 
 
2. A képviselő-testület az intézményi gazdálkodás 
feltételrendszerének figyelembevételével a következő célkitűzések, 
prioritások előtérbe helyezését tartja szükségesnek a költségvetés 
készítése során: 
 
2.1.A bevételekkel összefüggésben: 
 
a)  A költségvetési törvény jóváhagyását követően pontosítani kell  a 
központi költségvetésből megillető forrásokat (normatív állami 
hozzájárulások).  
 
b)   Fokozottan törekedni kell a pályázati lehetőségek kihasználására. 
 
2.2 A kiadásokkal összefüggésben: 
 
a) Folytatni kell az elmúlt években elkezdett, a feladatellátáshoz 
jobban igazodó intézménystruktúra kialakítását célzó felülvizsgálatokat. 
 

b) Az óvodai feladatellátás területén érvényesíteni kell a szigorú, 
takarékos gazdálkodás követelményét, melyet már a költségvetés 
összeállításánál is figyelembe kell venni.  
         
c) Vizsgálni kell annak lehetőségét, hogy a hatékonyabb munkavégzés 
érdekében milyen foglalkoztatás keretében lehet biztosítani egy kisegítő 
létszámot. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő:  2012. február 15. 
2.2 b) pont tekintetében: 2012. január 31. 

 
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta a költségvetési koncepció 
elfogadását. 
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Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda 2012. 
évi költségvetési koncepcióját 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
  Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  124/2011. (XI. 24.) határozata 

1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Óvoda 2012.évi költségvetésének koncepciójával kapcsolatos 
előterjesztést és azt a 2012. évi költségvetés készítés kiindulási 
alapjának tekinti. 
 
2. A képviselő-testület az intézményi gazdálkodás 
feltételrendszerének figyelembevételével a következő célkitűzések, 
prioritások előtérbe helyezését tartja szükségesnek a költségvetés 
készítése során: 
 
2.1.A bevételekkel összefüggésben: 
 
       a) A költségvetési törvény jóváhagyását követően pontosítani kell   
           a központi költségvetésből megillető forrásokat (normatív állami  
           hozzájárulások).  
 
       b) Fokozottan törekedni kell a pályázati lehetőségek  
               kihasználására. 
 
2.2 A kiadásokkal összefüggésben: 
 

a) Folytatni kell az elmúlt években elkezdett, a feladatellátáshoz     
    jobban igazodó intézménystruktúra kialakítását célzó  
    felülvizsgálatokat. 

 

       b) Az óvodai feladatellátás területén érvényesíteni kell a szigorú,  
           takarékos gazdálkodás követelményét, melyet már a  
           költségvetés összeállításánál is figyelembe kell venni.  
         
       c) Vizsgálni kell annak lehetőségét, hogy a hatékonyabb  
           munkavégzés érdekében milyen foglalkoztatás keretében  
           lehet biztosítani egy kisegítő létszámot. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2012. február 15. 
2.2 b) pont tekintetében: 2012. január 31. 

 
3. Napirend: 
Tárgy: Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2011. évi  
            költségvetésének módosítása 
            Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
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/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző ismertette az előterjesztést.  
 
Csőbör Károly polgármester mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta a Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének módosításáról 
szóló határozati javaslat elfogadását. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot 4 
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
                   109/2011. (XI. 24.) határozata                   

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Sümegprága 
és Bazsi Községek Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének 
módosítását a mellékelt előterjesztés szerint elfogadja. 

 
  Felelős: Csőbör Károly polgármester 
  Határidő: azonnal 
 
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta a Körjegyzőség 2011. évi 
költségvetésének módosításáról szóló előterjesztés elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozati javaslatot 3 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
  Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  125/2011. (XI. 24.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sümegprága és Bazsi 
Községek Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének módosítását a 
mellékelt előterjesztés szerint elfogadja. 

 
  Felelős: Szentes László polgármester 
  Határidő: azonnal 
 
4.napirend: 
Tárgy: Tájékoztató Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2011. III.  
            negyedévi gazdálkodásáról 
            Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
 
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester átadta a szót Vincze József Ágostonné dr. 
körjegyzőnek azzal, hogy ismertesse az előterjesztést. 
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Vincze József Ágostonné dr. körjegyző ismertette az előterjesztést.  
 
 
Csőbör Károly polgármester mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta a Körjegyzőség 2011. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló 
tájékoztató elfogadását. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
                   110/2011. (XI. 24.) határozata                   

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló – többször módosított 1992. évi XXXVIII. 
törvény 79. §-ában foglaltakra figyelemmel a Sümegprága és Bazsi 
Községek Körjegyzősége 2011. évi gazdálkodásának III. negyedévi 
helyzetéről szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerint elfogadta.  
  
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta a Körjegyzőség 2011. III. 
negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatót 3 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
  Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  126/2011. (XI. 24.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló – többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-ában 
foglaltakra figyelemmel a Sümegprága és Bazsi Községek 
Körjegyzősége 2011. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről 
szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerint elfogadta.  
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
5. Napirend: 
Tárgy: Javaslat Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2012 évi  
            költségvetési koncepciójára   
            Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
 
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző ismertette a körjegyzőség 2012. évi 
költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést.  
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Csőbör Károly polgármester megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban 
van-e kérdés, kiegészítés. 
 
Szente Kálmán alpolgármester tudomása szerint 2013-tól lesznek nagy 
változások a közszférában. 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző válaszolta, tervezetek vannak, konkrét 
jogszabályok még nincsenek hatályban ezzel kapcsolatban. 
 
Csőbör Károly polgármester mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el,  
szavazásra bocsátotta a Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepciójának 
elfogadását. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot 4 
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének  
  111/2011. (XI. 24.) határozata 

1.  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2012. évi 
költségvetésének koncepciójával kapcsolatos előterjesztést és azt a 
2012. évi költségvetés készítés kiindulási alapjának tekinti.  
 

2. A Képviselő-testület a körjegyzőségi gazdálkodás feltételrendszerének     
    figyelembevételével a következő célkitűzések, prioritások előtérbe  
    helyezését tartja szükségesnek a költségvetés készítése során:  
 

A bevételekkel összefüggésben: 
 
 - A költségvetési törvény jóváhagyását követően pontosítani 

                               kell a központi költségvetésből megillető forrásokat (normatív 
              állami hozzájárulások). 
 
  A kiadásokkal összefüggésben:  
 

- Elsődleges cél a kötelező államigazgatási és önkormányzati  
  feladatellátás feltételeinek biztosítása. 
-Törekedni kell a feladatok hatékonyabb és gazdaságosabb  
  ellátására.     
-  A technika által nyújtott lehetőségekkel csökkenteni kell az 
   adminisztrációs kiadásokat.        

                            - A 2012. évi költségvetés készítésekor kiemelten kell kezelni a 
                              2011. évben vállalt kötelezettségeket. 
 
  Felelős: Csőbör Károly polgármester 
                   Határidő: A költségvetés készítése, illetve  

       az évközi intézkedések tekintetében folyamatos  
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Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta a Körjegyzőség 2012. évi 
költségvetési koncepciójának elfogadását.  
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozati javaslatot 3 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
  Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
  127/2011. (XI. 24.) határozata  

1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta 
Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2012. évi 
költségvetésének koncepciójával kapcsolatos előterjesztést és azt a 
2012. évi költségvetés készítés kiindulási alapjának tekinti.  
 

2. A Képviselő-testület a körjegyzőségi gazdálkodás feltételrendszerének  
     figyelembevételével a következő célkitűzések, prioritások előtérbe  
     helyezését tartja szükségesnek a költségvetés készítése során:  
 

A bevételekkel összefüggésben: 
 
 - A költségvetési törvény jóváhagyását követően pontosítani 

                               kell a központi költségvetésből megillető forrásokat (normatív 
              állami hozzájárulások). 
                              
  A kiadásokkal összefüggésben:  
 

- Elsődleges cél a kötelező államigazgatási és önkormányzati 
  feladatellátás feltételeinek biztosítása. 
-Törekedni kell a feladatok hatékonyabb és gazdaságosabb  
  ellátására.     
- A technika által nyújtott lehetőségekkel csökkenteni kell az   
  adminisztrációs kiadásokat.          

                            - A 2012. évi költségvetés készítésekor kiemelten kell kezelni a 
                              2011. évben vállalt kötelezettségeket. 
 
  Felelős: Szentes László polgármester 
                   Határidő: A költségvetés készítése, illetve  

        az évközi intézkedések tekintetében folyamatos  
 
6. Napirend: 
Tárgy: Beszámoló a Körjegyzőség munkájáról 
           Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
 
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző ismertette az előterjesztést 
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Csőbör Károly polgármester megköszönte a körjegyzőség dolgozóinak a 
munkáját. 
 
Szentes László polgármester csatlakozott Csőbör Károly polgármester 
mondatához. 
 
Csőbör Károly polgármester mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta a körjegyzőség munkájáról szóló előterjesztés elfogadását. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot 4 
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

112/2011. (XI. 24.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Sümegprága 
és Bazsi Községek Körjegyzősége munkájáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
A Képviselő-testület az Önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten 
lépéseket tesz annak érdekében, hogy a Körjegyzőség működésének 
feltételei biztosítottak legyenek, melynek érdekében felkéri a 
polgármestert a 2012. évi költségvetés tervezésekor fentiek figyelembe 
vételére. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester     

                   Határidő: 2012. február 15. 
 
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozati javaslatot 3 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
  Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

128/2011. (XI. 24.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sümegprága és Bazsi 
Községek Körjegyzősége munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
A Képviselő-testület az Önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten 
lépéseket tesz annak érdekében, hogy a Körjegyzőség működésének 
feltételei biztosítottak legyenek, melynek érdekében felkéri a 
polgármestert a 2012. évi költségvetés tervezésekor fentiek figyelembe 
vételére. 
 
Felelős: Szentes László polgármester     

                   Határidő: 2012. február 15. 
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7. Napirend: 
Tárgy: Javaslat a Sümegi Kistérség Kistérségi Közoktatás Intézkedési tervre 2012-
2014. 
           Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
       Szentes László polgármester 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy 2008. 
szeptember 1-jétől hatályos volt a Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv, és most 
elkészült a felülvizsgálata. A térségi iskolák, óvodák feladatait, céljait, fejlesztéseit 
foglalja magába.  
 
Szentes László polgármester jelezte, a kistérségben felújításra váró intézmények 
bőven vannak. Véleménye szerint nyugodt szívvel elfogadhatják a képviselők a 
tervet. Jelezte, különböző pályázatokhoz nélkülözhetetlen a terv megléte. 
 
Csőbör Károly polgármester mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását.   
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot 4 
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

113/2011. (XI. 24.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Sümegi Kistérség 2012-2014. időszakra szóló Kistérségi Közoktatási 
Intézkedési Tervet, azt 2011. szeptember 1-jei hatályba lépéssel 
jóváhagyja.  

 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslatot 3 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
  Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

129/2011. (XI. 24.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Sümegi 
Kistérség 2012-2014. időszakra szóló Kistérségi Közoktatási 
Intézkedési Tervet, azt 2011. szeptember 1-jei hatályba lépéssel 
jóváhagyja.  
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Felelős: Szentes László polgármester     
                   Határidő: azonnal 
 
Valente József képviselő a terembe 18,20 órakor megérkezett, így Sümegprága 
Települési Önkormányzat Képviselő-testületének létszáma 5 főre emelkedett. 
 
8. Napirend: 
Tárgy: Javaslat Együttműködési megállapodás jóváhagyására 
           Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
       Szentes László polgármester 
 
/Együttműködési megállapodás tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központja mind két testületet érintő megkeresését a közfoglalkoztatás 
keretében alkalmazott munkavállalók munkaköri alkalmassági vizsgálata 
vonatkozásában, és a hozzá kapcsolódó megállapodás tervezetet. Javasolta annak 
elfogadását.  
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az elhangzott 
javaslat elfogadását.   
 
Sümegprága Települési Önkormányzat képviselő-testülete a javaslatot 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta:  

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének  
114/2011. (XI. 24.) határozata 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 
közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállaló 
munkaköri alkalmassági vizsgálatára szóló Együttműködési 
Megállapodást a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtása 
érdekében a megállapodás aláírására és a további szükséges 
intézkedések megtételére.  
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Szentes László polgármester javasolta a megállapodás elfogadását.  
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslatot 3 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
  Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

130/2011. (XI. 24.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közfoglalkoztatás 
keretében alkalmazott munkavállaló munkaköri alkalmassági 
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vizsgálatára szóló Együttműködési Megállapodást a mellékletben 
foglaltak szerint jóváhagyja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtása 
érdekében a megállapodás aláírására és a további szükséges 
intézkedések megtételére.  
 
Felelős: Szentes László polgármester     

                   Határidő: azonnal 
 
 
9. Napirend: 
Tárgy: Javaslat a Gersei Pethő Általános Iskola Zalaszántó 2011. III. negyedévi 
gazdálkodásának, és 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadására 
           Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
       Szentes László polgármester 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. 
 
Szentes László polgármester elmondta, az iskola időarányos teljesítése 
megtörtént. Változatlanul nehéz helyzetben van az intézmény, a beszámoló is erről 
szól. A koncepció a rendelkezésre álló adatok szerint készült. 
 
Csőbör Károly polgármester mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta a Gersei Pethő Általános Iskola 2011. III. negyedévi 
gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadását. .   
 
Sümegprága Települési Önkormányzat képviselő-testülete a tájékoztatót 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
  

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének  
115/2011. (XI. 24.) határozata 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a társulási 
megállapodás keretében fenntartott Gersei Pethő Általános Iskola 2011. 
I-III  névi  költségvetési tájékoztatóját 
37.958 e Ft bevétellel, ezen belül:                

 103 e Ft saját   
           36.865 e Ft finanszírozási   
                                                 990 e Ft támogatásértékű műk. bevétellel
        

37.952  e Ft kiadással, ezen belül:  
           25.438 e Ft személyi jellegű 

       6.441 e Ft munkaadókat terhelő járulék 
            4.779 e Ft dologi  
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           1.103 e Ft ellátottak juttatásai  
                                       191 e Ft támogatásértékű működési célú  
          

kiadással jóváhagyja, illetve elfogadja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy e döntéséről 
Zalaszántó Község Polgármesterét értesíteni szíveskedjen. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Szentes László polgármester javasolta a tájékoztató elfogadását.  
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatót 3 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
  Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

131/2011. (XI. 24.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a társulási 
megállapodás keretében fenntartott Gersei Pethő Általános Iskola 2011. 
I-III  névi  költségvetési tájékoztatóját 
37.958 e Ft bevétellel, ezen belül:                

 103 e Ft saját   
           36.865 e Ft finanszírozási   
                                                 990 e Ft támogatásértékű műk. bevétellel
        

37.952  e Ft kiadással, ezen belül:  
           25.438 e Ft személyi jellegű 

       6.441 e Ft munkaadókat terhelő járulék 
            4.779 e Ft dologi  
             1.103 e Ft ellátottak juttatásai  
                                         191 e Ft támogatásértékű működési célú  
          

kiadással jóváhagyja, illetve elfogadja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy e döntéséről 
Zalaszántó Község Polgármesterét értesíteni szíveskedjen. 
 
Felelős: Szentes László polgármester     

                   Határidő: azonnal 
 
Csőbör Károly polgármester szavazásra bocsátotta a Gersei Pethő Általános 
Iskola 2012.évi költségvetési koncepciójának elfogadását.    
 
Sümegprága Települési Önkormányzat képviselő-testülete a javaslatot 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
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Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének  
116/2011. (XI. 24.) határozata 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a társulás 
keretében fenntartott Gersei Pethő Általános Művelődési Központ  
2012. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés szerint elfogadja.  
A koncepció a jelenleg rendelkezésünkre álló információk és adatok 
alapján került összeállításra, így a jövő évi költségvetés tervezésekor a 
Parlament által már véglegesen elfogadott költségvetési törvényt és az 
idei évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését kell alapul venni.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy e döntéséről 
Zalaszántó Község Polgármesterét értesíteni szíveskedjen. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: folyamatos, illetve a 2012. évi költségvetés beterjesztésének    
időpontja 
 

 
Szentes László polgármester javasolta a Gersei Pethő Általános Iskola 2012.évi 
költségvetési koncepciójának elfogadását.  
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslatot 3 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
  Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

132/2011. (XI. 24.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a társulás keretében 
fenntartott Gersei Pethő Általános Művelődési Központ  2012. évi 
költségvetési koncepcióját az előterjesztés szerint elfogadja.  
A koncepció a jelenleg rendelkezésünkre álló információk és adatok 
alapján került összeállításra, így a jövő évi költségvetés tervezésekor a 
Parlament által már véglegesen elfogadott költségvetési törvényt és az 
idei évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését kell alapul venni.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy e döntéséről 
Zalaszántó Község Polgármesterét értesíteni szíveskedjen. 
 
Felelős: Szentes László polgármester  
Határidő: folyamatos, illetve a 2012. évi költségvetés beterjesztésének    
időpontja 

    
10. Napirend: 
Tárgy: Javaslat a LEADER pályázathoz szükséges együttműködési megállapodások 
jóváhagyására 
           Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
       Szentes László polgármester 
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/Együttműködési megállapodások a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, mint az már a képviselők előtt is 
ismeretes, hogy pályázatot nyújtottak be LEADER pályázat keretében. A pályázat 
benyújtásához szükséges együttműködési megállapodások kötésére, melyhez most 
kérte a jóváhagyást. Szavazásra bocsátotta Bazsi Község Önkormányzatával kötött 
együttműködési megállapodás jóváhagyását.  
 
Sümegprága Települési Önkormányzat képviselő-testülete a javaslatot 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  117/2011. (XI. 24.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Bazsi Község 
Önkormányzatával (8352 Bazsi, Fő u. 91.) kötött 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 szavazásra bocsátotta a Sümegprága 
Sportegyesülettel kötött együttműködési megállapodás jóváhagyását.  
 
Sümegprága Települési Önkormányzat képviselő-testülete a javaslatot 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  118/2011. (XI. 24.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Sümegprága Sportegyesülettel (8351 Sümegprága, Rákóczi u. 1.) kötött 
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 szavazásra bocsátotta a Nagy Lászlóval (Ukk) kötött 
együttműködési megállapodás jóváhagyását.  
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Sümegprága Települési Önkormányzat képviselő-testülete a javaslatot 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  119/2011. (XI. 24.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy 
Lászlóval (8347 Ukk, Széchenyi u. 27.) kötött 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 szavazásra bocsátotta a Napközi Otthonos Óvodával 
(Sümegprága) kötött együttműködési megállapodás jóváhagyását.  
 
Sümegprága Települési Önkormányzat képviselő-testülete a javaslatot 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  120/2011. (XI. 24.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi 
Otthonos Óvoda (8351 Sümegprága, Rákóczi u. 40.) kötött 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 szavazásra bocsátotta Kalla Roland Dáviddal 
(Sümegprága) kötött együttműködési megállapodás jóváhagyását.  
 
Sümegprága Települési Önkormányzat képviselő-testülete a javaslatot 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  121/2011. (XI. 24.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Kalla Roland 
Dáviddal (8351 Sümegprága, Fő u. 42.) kötött mellékelt 
együttműködési megállapodást jóváhagyja.   
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó okiratot 
aláírni szíveskedjék.   
 

Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Csőbör Károly polgármester szavazásra bocsátotta Apáti Zoltánnal (Sümegprága) 
kötött együttműködési megállapodás jóváhagyását.  
 
Sümegprága Települési Önkormányzat képviselő-testülete a javaslatot 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  122/2011. (XI. 24.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Apáti Zoltán 
(8351 Sümegprága, Rákóczi u. 2.) kötött 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 szavazásra bocsátotta a Polgárőr és Önkéntes 
Tűzoltó Egyesülettel (Sümegprága) kötött együttműködési megállapodás 
jóváhagyását.  
 
Sümegprága Települési Önkormányzat képviselő-testülete a javaslatot 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  123/2011. (XI. 24.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgárőr és 
Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel (8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17.) 
kötött 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 történt együttműködési megállapodások 
jóváhagyását. Szavazásra bocsátotta Megyerért Egyesülettel kötött együttműködési 
megállapodás jóváhagyását.  
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Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslatot 3 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  133/2011. (XI. 24.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Megyerért 
Egyesülettel (8348 Megyer, Fő u. 5.) kötött 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 szavazásra bocsátotta Sümegprága Települési 
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás jóváhagyását.  
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslatot 3 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  134/2011. (XI. 24.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sümegprága 
Települési Önkormányzat (8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17.) kötött 
mellékelt együttműködési megállapodást jóváhagyja. 

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

 

Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Az ülésnek több tárgya nem volt, Csőbör Károly polgármester az együttes ülést 18 
óra 30 perckor bezárta. 
 
     K.m.f. 
 
 
Csőbör Károly            Szentes László  Vincze József Ágostonné dr. 
polgármester              polgármester        körjegyző 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
Németh Béla                     Varga Tibor 
   képviselő                                                                              képviselő       


