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BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. 

 
Szám: 120- 8/2011. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült:  Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Sümegprága  
               Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 8-án   
               18,00 órakor kezdődött nyilvános együttes üléséről. 
 
Az ülés helye: Bazsi Község Önkormányzata Irodája 
                       8352 Bazsi, Fő u. 91. 
 
Jelen vannak: 
Bazsi Község Önkormányzata részéről: 
      Szentes László polgármester 
      Csikós Csaba alpolgármester 
      Fekete Gézáné képviselő 
      Németh Rita képviselő 
      Tobak Ferenc képviselő 
       
Sümegprága Települési Önkormányzat részéről: 
      Csőbör Károly polgármester 
      Szente Kálmán alpolgármester 
      Németh Béla képviselő 
      Valente József képviselő 
             
Varga Tibor képviselő távolmaradása okát előzetesen jelezte.  
 
Tanácskozási joggal részt vesz: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
           Horváth Zoltán Imréné gazd.főea. (1, 3. napirendnél) 
           Varga Mónika óvodavezető (1, 2. napirendnél) 
 
Jegyzőkönyv-vezető: Konyicsák Józsefné asszisztens 
 
Szentes László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozatképes, mivel a 
megválasztott 4 fő képviselő és a polgármester megjelent. 
  
Csőbör Károly polgármester köszöntötte az együttes ülésen megjelenteket. 
Megállapította, hogy Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 
határozatképes, mivel a megválasztott 4 fő képviselő közül 3 fő és a polgármester 
megjelent.  
 
Szentes László polgármester az együttes ülést megnyitotta.  
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Csőbör Károly polgármester jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Németh Béla 
képviselőt és Szente Kálmán alpolgármestert.  
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta. 
 
Szentes László polgármester felkérte az Ügyrendi Bizottságot, hogy tájékoztassa 
a képviselő-testületet a vagyonnyilat-tételi kötelezettség teljesítéséről. 
 
Fekete Gézáné Ügyrendi Bizottság Elnöke tájékoztatta a képviselő-testületet, 
hogy a képviselők és a polgármester úr a 2011. évi vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségüknek eleget tettek.  
 
Csőbör Károly polgármester felkérte az Ügyrendi Bizottságot, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testületet a vagyonnyilat-tételi kötelezettség teljesítéséről. 
 
Valente József Ügyrendi Bizottság Elnöke tájékoztatta a képviselő-testületet, 
hogy a képviselők és a polgármester úr a 2011. évi vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségüknek eleget tettek.  
 
Szentes László polgármester javasolta megtárgyalni a meghívóban közölt 
napirendi pontokat. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslatot 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint elfogadta. 
 
Csőbör Károly polgármester javasolta megtárgyalni a meghívóban közölt 
napirendi pontokat. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint elfogadta. 
 
Napirend 

 
1. Javaslat a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2011. évi költségvetésére  

Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
     Varga Mónika óvodavezető 

 
2. Javaslat a 2011. évi óvodai beiratkozásra 

Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
                       Varga Mónika óvodavezető 

 
3. Javaslat Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2011. évi 

költségvetésére 
Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
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4. A köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező, 2011. évre  
     szóló kiemelt célok meghatározása  
     Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
      Szentes László polgármester 
 
5. Tájékoztató a körjegyző teljesítményértékeléséről 

Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
1. Napirend 
Tárgy: Javaslat a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2011. évi költségvetésére 

Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
                     Varga Mónika óvodavezető 
 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Kérte a kérdéseket, 
hozzászólásokat. 
 
Csikós Csaba alpolgármester jelezte, hogy az előterjesztés szerint az 
önkormányzatok hozzájárulása - az óvoda vonatkozásában - csökkenést mond, a 
táblázatban viszont növekedést lát. 
 
Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. válaszában elmondta, hogy az idei évben 
nőtt a gyermeklétszám Bazsi vonatkozásában, ezért látni nagyobb összeget a 
táblázatban. Az 1 főre kimutatható hozzájárulás viszont csökkent az elmúlt évhez 
képest. 
 
Tobak Ferenc képviselő jelezte, hogy a személyi juttatások között nem szerepel az 
üdülési csekk. 
 
Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. válaszolta, hogy a köztisztviselői juttatás 
mértékéhez lett igazítva, ezért egységesen lett betervezve az összeg. Személy szerint 
kell majd nyilatkozni és választani, hogy ki milyen formában kéri ezt a fajta juttatást.  
 
Szentes László polgármester elmondta, az óvoda költségvetését elfogadhatónak 
tartja. Javasolta annak elfogadását.  
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozati javaslatot 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  12/2011. (II. 8.) határozata  

Bazsi  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a Napközi Otthonos 
Óvoda Sümegprága 2011. évi költségvetését elfogadja. 
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A Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága költségvetése Sümegprága 
Települési Önkormányzat 2011. évi költségvetésében önálló címet alkot. 

 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Csőbör Károly  polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot 3 
igen, 1 nem  szavazattal – tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  4/2011. (II. 8.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi 
Otthonos Óvoda Sümegprága 2011. évi költségvetését elfogadja. 
A Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága költségvetése Sümegprága 
Települési Önkormányzat 2011. évi költségvetésében önálló címet alkot. 

 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2. Napirend 
Tárgy: Javaslat a 2011. évi óvodai beiratkozásra 

  Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
                         Varga Mónika óvodavezető 
 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 

Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a 
beiratkozásnál elsőbbséget élvez Bazsi és Sümegprága település lakóinak gyermeke, 
és ha van még létszámkeret, akkor tudnak még gyermekeket fogadni Sümegről is.  
 
Németh Béla képviselő kérdezte, hogy hány gyermek jön Sümegről? 
 
Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. válaszolta, jelenleg 4 fő van, ősztől plusz 3 
gyermek várható. 
 
Varga Mónika óvodavezető jelezte, hogy a gyermekek számára is jobb, ha tovább 
maradnak az óvodában. Nem egyformán érnek a gyermekek, és különböző családi 
háttérből jönnek. A nevelési tanácsadó véleményét figyelembe véve a szülő dönti el, 
hogy mikor íratja be a gyermekét az iskolába.  
 
Szente Kálmán alpolgármester kérdezte, hogy mekkora a létszámkeret, amit 
fogadhat az óvoda? 
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Vincze József Ágostonné dr. körjegyző válaszában elmondta, hogy az óvoda 30 
férőhelyes. 
 
Varga Mónika óvodavezető jelezte, hogy plusz, mínusz 1-2 fő lehetséges. 
 
Szentes László polgármester jelezte, hogy jó kihasználtságú nevelési intézmény 
lesz az óvoda a jövő évre nézve.  Megkérdezte, hogy az óvodai beiratkozás 
tekintetében van-e kérdés, kiegészítés.  
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozati javaslatot 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  13/2011. (II. 8.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata  Képviselő-testülete a Napközi Otthonos 
Óvoda Sümegprága vonatkozásában a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján az 
intézményben a 2011/2012-es nevelési évben egy csoport indítását 
határozza meg.  
 
A Képviselő-testület a 2011. évi óvodai beiratkozás időpontjait a 
következők szerint állapítja meg: 
 
 - 2011. április 4.  8,00-12,00 óra 
 - 2011. április 5.  8,00-12,00 óra, 
 
Helye: Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága, Rákóczi u. 40. 
 
A képviselő-testület felkéri az óvoda vezetőjét, hogy a beiratkozás 
időpontjait, helyét szíveskedjen közzétenni, majd a további szükséges 
intézkedéseket a beiratkozás lebonyolítására megtenni, s annak 
eredményéről a fenntartókat haladéktalanul tájékoztatni. 
 
Felelős: Varga Mónika óvodavezető 
Határidő: azonnal 

 
 
Csőbör Károly polgármester megkérdezte Sümegprága Települési Önkormányzat 
Képviselő-testületét, egyetértenek-e a határozati javaslattal.  
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 4 igen  
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
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Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  5/2011. (II. 8.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi 
Otthonos Óvoda Sümegprága vonatkozásában a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak 
alapján az intézményben a 2011/2012-es nevelési évben egy csoport 
indítását határozza meg.  
 
A Képviselő-testület a 2011. évi óvodai beiratkozás időpontjait a 
következők szerint állapítja meg: 
 
 - 2011. április 4.  8,00-12,00 óra 
 - 2011. április 5.  8,00-12,00 óra, 
 
Helye: Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága, Rákóczi u. 40. 
 
A képviselő-testület felkéri az óvoda vezetőjét, hogy a beiratkozás 
időpontjait, helyét szíveskedjen közzétenni, majd a további szükséges 
intézkedéseket a beiratkozás lebonyolítására megtenni, s annak 
eredményéről a fenntartókat haladéktalanul tájékoztatni. 
 
Felelős: Varga Mónika óvodavezető 
Határidő: azonnal 

 
 
3. Napirend 
Tárgy: Javaslat Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2011. évi  
            költségvetésére 

  Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző ismertette az előterjesztést. Elmondta, 
hogy az előterjesztés takarékos, ésszerű gazdálkodáson alapszik. Tervezve lett egy 
mobil klíma a tetőtéri irodák nyári magas hőmérséklete miatt, ami a számítógépek 
miatt is szükséges lenne. Az elmúlt években bevezette, hogy a nyári nagy 
melegekben reggel 6 órától lehetett a munkavégzést kezdeni, persze biztosítva volt 
délután 4 óráig az ügyfélfogadás. A tavalyi évben nem került megvásárlásra a 6 db 
irodaszék, és a görgős irodaszékek alá az alátét, ami a padló állagának óvását 
szolgálná.  
 
Szentes László polgármester megköszönte a jegyzőasszonynak az előterjesztés 
ismertetését és a kiegészítést. Egyetértett azzal, hogy valamit kezdeni kell, hogy 
elviselhetőbb legyenek a munkakörülmények a tetőtéri irodákban. Elmondta, a nyári 
időszakban iszonyúan meleg van ezekben a helyiségekben. Véleménye szerint, 
korszerűbb hőszigeteléssel kellene kezdeni, mert ez befolyásolná a hőmérsékletet. 
Felmerült a lehetősége nagyobb teljesítményű klíma beszerzésére is, több beltéri 
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egységgel. Viszont ennek az anyagi fedezete nem megoldott, hiszen közel 500.000Ft 
lenne a költsége. 
 
Tobak Ferenc képviselő jelezte, a mobil klímánál biztosítani kell a kivezető cső 
szabadban történő elhelyezését, különben a meleget a helyiségbe fújja. A telepített 
klímát jobbnak tartja. 
 
Valente József képviselő véleménye szerint, az irodaszékek alátéte helyett inkább 
a székek görgőinek kicserélését ajánlja olyanokra, ami parkettához való. Takarítás 
szempontjából is jobbnak tartja, mint az alátéteket. Az energiafogyasztást nem 
javasolta növelni. Ezért inkább a hőszigetelés korszerűsítését ajánlja. A faburkolatra 
5-6 cm vastag szigetelés talán megoldaná a problémát. Nyáron nem engedné be a 
meleget, viszont télen is jobban bent tartaná. Az 5 cm vastag Nikecell ára 1.700 
Ft/m2. Javasolja építész véleményének kikérését. 
 
Szente Kálmán alpolgármester kérdezte, hogy m2-t jelent? 
 
Szentes László polgármester véleménye szerint 70-80m2. Elmondta, hogy a 
szigetelést támogatná elsődlegesen. 
 
Szente Kálmán alpolgármester jelezte, hogy a belső hő a szigetelt épületből nem 
távozik. 
 
Csikós Csaba alpolgármester kérdezte, hogy pályázni nem lehetséges?  
 
Szentes László polgármester elmondta, hogy nem látott ilyen fajta pályázati 
kiírást, de informálódni fog az ügyben. 
 
Szente Kálmán alpolgármester kérdezte, hogy működik-e a TakarNet program? 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző válaszolta, a számítógépek nem elég 
korszerűek, és ez miatt eddig nem volt lehetőség kapcsolódni a programhoz. A 
számítógépes vásárlást követően fogják felvenni a kapcsolatot a földhivatallal. A 
képviselő-testületek részéről a döntés megszületett e vonatkozásban. 
 
Szentes László polgármester elmondta, a költségvetés megnyugtató működést 
tud biztosítani a körjegyzőségnek. Korszerű számítógép beszerzését teszi lehetővé 
250.000.- Ft értékben 
Szavazásra bocsátotta a Körjegyzőség költségvetésének elfogadását.  
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslatot 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta, és az alábbi határozatott hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2011. (II. 8.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sümegprága és Bazsi 
Községek Körjegyzőségének 2011. évre vonatkozó költségvetését 
elfogadja.  
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A Körjegyzőség költségvetése Sümegprága Települési Önkormányzat 
2011. évi költségvetésében önálló címet alkot. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Csőbör Károly polgármester szavazásra bocsátotta a Körjegyzőség 
költségvetésének elfogadását.   
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslat 3 igen, 1 nem 
szavazattal – tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  6/2011. (II. 8.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Sümegprága 
és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2011. évi költségvetését 
elfogadja. 
A Körjegyzőség költségvetése Sümegprága Települési Önkormányzat 
2011. évi költségvetésében önálló címet alkot. 

 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
4. Napirend 
Tárgy: A köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező, 2011. évre  
           szóló kiemelt célok meghatározása 
   Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
                Szentes László polgármester 
 
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést. Megkérdezte, hogy az 
előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati 
javaslatot. 
 
Bazsi Község Önkormányzati Képviselő-testülete a javaslatot 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
  Bazsi Község  Önkormányzata Képviselő-testületének  
  15/2010. (II. 9.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sümegprága és Bazsi 
Községek Körjegyzősége köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek 
alapját képező 2011. évi kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza 
meg: 
 
1. Változatlanul megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a  
     jogharmonizációra, mert minden újonnan alkotott helyi rendeletnek  
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meg kell felelnie az uniós előírásoknak. Kiemelten kell kezelni a 
jogszabályalkotás új szabályainak való megfelelést. 

 
2. Biztosítani kell a 2011. évi népszámláláshoz kapcsolódó feladatok 

ellátását. 
 
3. Fokozott gondot kell fordítani az önkormányzati működéshez 

szükséges pénzeszközök hatékony, ésszerű, takarékos 
felhasználására, az önkormányzatok követeléseinek beszedésére, 
behajtására.  

 
4. Kiemelt figyelmet kell fordítani a különböző – önkormányzati 

ellátások igénybevételére vonatkozó jogszabályi előírások 
érvényesülésének vizsgálatára. A társhatóságokkal együttműködve, 
illetve az ügyfelek tájékoztatásával lehetőség szerint meg kell előzni 
az ellátások jogosulatlan igénybevételét.  

 
5.  A Körjegyzőség szempontjából változatlanul az ügyfél-centrikus,  
     szolgáltató közigazgatás tekintendő alapul. Kiemelt figyelmet kell  
     fordítani a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános  
     szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseinek  
     alkalmazására, valamint a lakossági panaszok, közérdekű  
     bejelentések gyors, szakszerű intézésére és az állampolgárok  
     tájékoztatására. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a körjegyző, valamint a 
körjegyzőt a köztisztviselők 2011. évi teljesítménykövetelményeinek 
fenti célok figyelembevételével történő elkészítésére és kiadására, 
továbbá mindezek alapján a munkateljesítmények értékelésére.  

 
Felelős: Szentes László polgármester 
     Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
Határidő: /a teljesítménykövetelmények kiadására/ azonnal  
             /értékelésre/                            2011. december 31.  

 
 
Csőbör Károly polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 4 igen  
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta, és a következő 
határozatot hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének  
  7/2011. (II. 8.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Sümegprága 
és Bazsi Községek Körjegyzősége köztisztviselői 
teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2011. évi kiemelt célokat 
az alábbiak szerint határozza meg: 
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1.  Változatlanul megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a  
     jogharmonizációra, mert minden újonnan alkotott helyi rendeletnek  

meg kell felelnie az uniós előírásoknak. Kiemelten kell kezelni a 
jogszabályalkotás új szabályainak való megfelelést. 

 
2. Biztosítani kell a 2011. évi népszámláláshoz kapcsolódó feladatok 

ellátását.  
 
3. Fokozott gondot kell fordítani az önkormányzati működéshez 

szükséges pénzeszközök hatékony, ésszerű, takarékos 
felhasználására, az önkormányzatok követeléseinek beszedésére, 
behajtására.  

 
4. Kiemelt figyelmet kell fordítani a különböző – önkormányzati 

ellátások igénybevételére vonatkozó jogszabályi előírások 
érvényesülésének vizsgálatára. A társhatóságokkal együttműködve, 
illetve az ügyfelek tájékoztatásával lehetőség szerint meg kell előzni 
az ellátások jogosulatlan igénybevételét.  

 
5.  A Körjegyzőség szempontjából változatlanul az ügyfél-centrikus,  
     szolgáltató közigazgatás tekintendő alapul. Kiemelt figyelmet kell  
     fordítani a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános  
     szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseinek  
     alkalmazására, valamint a lakossági panaszok, közérdekű  
     bejelentések gyors, szakszerű intézésére és az állampolgárok  
     tájékoztatására. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a körjegyző, valamint a 
körjegyzőt a köztisztviselők 2011. évi teljesítménykövetelményeinek 
fenti célok figyelembevételével történő elkészítésére és kiadására, 
továbbá mindezek alapján a munkateljesítmények értékelésére.  
 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
     Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
Határidő: /a teljesítménykövetelmények kiadására/ azonnal  
                /értékelésre/                            2011. december 31.  

 
5. Napirend 
Tárgy: Tájékoztató a körjegyző teljesítményértékeléséről 
           Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
/ Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Szentes László polgármester megkérdezte a körjegyzőt, hogy egyetért-e a 
napirend nyilvános ülésen történő tárgyalásával, vagy kéri zárt ülés elrendelését. 
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Vincze József Ágostonné dr. körjegyző egyetértett a napirend nyilvános ülésen 
történő tárgyalásával. 
 
Szentes László polgármester felkérte Csőbör Károly polgármestert a tájékoztató 
ismertetésére. 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a 
körjegyző asszony a paragrafusokat maradéktalanul betartja és betartatja, a rábízott 
feladatokat maradéktalanul ellátja, ügyfél centrikus.   
 
Szentes László polgármester egyetértett Csőbör Károly polgármester úrral. 
Kérdezte, hogy van-e kérdés, vélemény. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
Kérte a tájékoztató tudomásul vételét.  
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatót 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – tudomásul vette.  

 
Csőbör Károly polgármester kérte a tájékoztató tudomásul vételét.  
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót 4 igen  
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – tudomásul vette. 
 
 
Szentes László polgármester az együttes ülést 19,17 órakor bezárta. 
 
     K.m.f. 
 
 
 
 
Szentes László       Csőbör Károly               Vincze József Ágostonné dr. 
polgármester                 polgármester            körjegyző 
 
 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 
 
      Németh Béla         Szente Kálmán 
        képviselő             alpolgármester 


