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

 
Szám: 290-21/2012. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Sümegprága Települési 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 24-én 17,30 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 
        Tobak Ferenc képviselő 
 
Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat részéről: 
                           Csőbör Károly polgármester 
       Szente Kálmán alpolgármester 
         Németh Béla képviselő 
         Valente József képviselő 
       Varga Tibor képviselő 
   
Tanácskozási joggal részt vesz: Kalla Kálmán alpolgármester 

Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
Varga Mónika óvodavezető /1,2,3 napirendnél/ 

             Horváth Zoltán Imréné gazd.főea. /1,2,3,4,5 napirendnél/ 
      
Jegyzőkönyv-vezető: Konyicsák Józsefné ügykezelő 
 
Szentes László polgármester köszöntötte az együttes ülésen megjelenteket.  
Megállapította, hogy Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozatképes, mivel 
a megválasztott 4 fő képviselő közül 3 fő 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 és a polgármester megjelent. 
 
Szentes László polgármester az együttes ülést megnyitotta. 
 
Csőbör Károly polgármester jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Németh Béla és Varga 
Tibor képviselőket.          
   
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta. 
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Szentes László polgármester javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok 
elfogadását.  
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a napirendi pontokat 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint elfogadta. 
 
Csőbör Károly polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontok elfogadását. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint elfogadta. 
 
 
Napirend: 
 

1. Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2011. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 

 
2. Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága éves ellenőrzési jelentése 

Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 

3. Javaslat a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2011. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására 
 Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
             Varga Mónika óvodavezető 

 
     4.  Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége éves ellenőrzési jelentése 
          Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
 
     5.  Javaslat Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének  
          végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
 

6. Javaslat a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulással kötendő megállapodások 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
    Szentes László polgármester 

      
1.Napirend:  
Tárgy:  Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2011. évi költségvetésének  
            módosítása 
             Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester       
 
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Szentes László polgármester felkérte Csőbör Károly polgármestert ismertesse az 
előterjesztést.  
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést.  
 
Szentes László polgármester jelezte, Bazsi Község Önkormányzatát 68.000.- Ft 
plusz kiadással érinti ez a költségvetési módosítás. 
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Megkérdezte, hogy a Napközi Otthonos Óvoda 2011. évi költségvetésének 
módosításával kapcsolatban van-e kérdés, kiegészítés. 
 
Szente Kálmán alpolgármester kérdezte, a 479.000.- Ft-os többletkiadás miből 
adódik, mert az 54.000.- Ft-os csőtörés miatti többlet illetve a 418.000.- Ft-os 
gázszámla többlet összege nem ezt az összeget teszi ki. 
 
Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. válaszában elmondta a 7.000.- Ft-os 
különbözet bevétel elmaradásból adódik. 
 
Csőbör Károly polgármester kérdezte, a gázártöbblet miből adódik? A 
gázáremelésből? Véleménye szerint, soknak tűnik. 
 
Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. válaszolta, ez év áprilisban volt az elszámolás 
a gázfogyasztás vonatkozásában, ahol is óvoda visszatérítést kapott, de ez az összeg 
nem a 2011. évi költségvetésében realizálódik. Kb. 200-300 eFt. a visszatérítés, ami 
miatt az idei évi átalány is alacsonyabb lesz ezután.  
 
Németh Béla képviselő jelezte, a könyvtár fűtése is oviból történik. 
 
Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. elmondta, a könyvtár fűtése légm3-ben külön 
el van számolva. 
 
Valente József képviselő elmondta, hogy ha az óvodánál megy a fűtés, akkor a 
könyvtárban is van fűtés. 
 
Varga Mónika óvodavezető jelezte, az óvodánál a termosztát be van állítva, hogy 
mettől-meddig menjen a fűtés. A téli napokon a könyvtár estére már nagyon kihűl, 
mivel a kazán az óvodai nyitva tartás végére már nem fűt.   
Az óvodánál 2008-ban volt nyílászáró csere, 2009-ben és 2010-ben álmennyezet 
készítés, vannak a radiátorokon termofejek, talán most már csökkenni fog a fűtés 
számla, amit a mostani gázelszámolás már mutat.  
 
Valente József képviselő jelezte, most realizálódott a felújítás. 
 
Szentes László polgármester mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta az előterjesztés elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda 
Sümegprága 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 
  Bazsi Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 
  28/2012. (IV. 24.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete  az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának felhatalmazása alapján a 
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Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2011. évi költségvetését az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

1. Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága    2011. évi  
a)  bevételi főösszege                             13 776 ezer  Ft 
b)  kiadási főösszege                               13 776 ezer  Ft  
 

1.1 A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az           
előterjesztés  1. melléklete  alapján hagyja jóvá. 
 
Felelős: Szentes László  polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Csőbör Károly polgármester szavazásra bocsátotta a Napközi Otthonos Óvoda 
2011. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztés elfogadását. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda 
Sümegprága 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  27/2012. (IV. 24.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete   az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának 
felhatalmazása alapján a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2011. 
évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága    2011. évi  
a)  bevételi főösszege                                    13 776 ezer  Ft 
b)  kiadási főösszege                                       13 776 ezer  Ft  
 

1.1 A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 
előterjesztés  1. melléklete  alapján hagyja jóvá. 

 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
2.Napirend: 
Tárgy:  Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága éves ellenőrzési jelentése   
   Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester felkérte Csőbör Károly polgármestert ismertesse az 
előterjesztést.  
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. 
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Szentes László polgármester megköszönte az előterjesztés ismertetését. Megkérdezte, 
van-e kérdés, kiegészítés. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az éves összefoglaló 
ellenőrzési jelentés 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 
   29/2012. (IV. 24.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Napközi Otthonos 
Óvoda Sümegprága tekintetében készült 2011. évi összefoglaló 
ellenőrzési jelentést elfogadja.  

 
   Felelős: Szentes László polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
  
Csőbör Károly polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását. 
            
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
   Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
   28/2012. (IV. 24.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi 
Otthonos Óvoda Sümegprága tekintetében készült 2011. évi 
összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja.  
 

   Felelős: Csőbör Károly polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
 
3.Napirend: 
Tárgy:  Javaslat a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2011. évi költésvetésének 
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására  
   Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
      Varga Mónika óvodavezető 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester felkérte Csőbör Károly polgármestert ismertesse a 
beszámolót. 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést.  
 
Szentes László polgármester megköszönte az előterjesztés ismertetését, javasolta a 
beszámoló elfogadását. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati javaslat 
elfogadását.  
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Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 
2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
   Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
   30/2012. (IV. 24.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete  az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §-ának 
megfelelően a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2011. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolóját az alábbiak szerint hagyja 
jóvá: 
 

1. Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága    2011. évi  
a)  bevételi főösszegének teljesítése            13 776 ezer  Ft 
b)  kiadási főösszegének teljesítése             13 776 ezer  Ft.  
 

1.1 A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti 
részletezését az előterjesztés  1. melléklete  tartalmazza. 
 
Felelős: Szentes László  polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Csőbör Károly polgármester szavazásra bocsátotta a Napközi Otthonos Óvoda 2011. évi 
beszámolójának elfogadását. 
            
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda 
Sümegprága 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 5 igen szavazattal – ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
   Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
   29/2012. (IV. 24.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete   az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §-ának 
megfelelően a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2011. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolóját az alábbiak szerint hagyja 
jóvá: 
 

1. Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága    2011. évi  
a)  bevételi főösszegének teljesítése            13 776 ezer  Ft 
b)  kiadási főösszegének teljesítése             13 776 ezer  Ft.  
 

1.1  A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti 
részletezését az előterjesztés  1. melléklete  tartalmazza. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Csőbör Károly polgármester elmondta, a Napközi Otthonos Óvodába a 2012/2013-as 
nevelési évre, a beiratkozott gyermekek létszámát látva, a várható gyermeklétszám 28 fő. 
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Sümegprágáról 11 fő, Bazsiról 6 fő és Sümegről 11 fő gyermek várható. Kérdéses a sümegi 
gyermekek szállítása, mivel Sümegről 11 gyermek jönne az óvodába, őket 2 fordulóval 
lehetne elszállítani. Erre majd később visszatérnek. 
 
4. Napirend: 
Tárgy: Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége éves ellenőrzési jelentése   
  Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
 
Szentes László polgármester felkérte Vincze József Ágostonné dr. körjegyzőt ismertesse 
a beszámolót. 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző ismertette az előterjesztést.  
 
Szentes László polgármester megköszönte az előterjesztés ismertetését, javasolta a 
határozati javaslat elfogadását.  
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta 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 
   31/2012. (IV. 24.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sümegprága és 
Bazsi Községek Körjegyzősége vonatkozásában készült 2011. évi 
összefoglaló ellenőrzési jelentést  elfogadja. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Csőbör Károly polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását. 
            
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 
   Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
   30/2012. (IV. 24.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 
Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége vonatkozásában 
készült 2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5. Napirend: 
Tárgy: Javaslat Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének  
            végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására 
   Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző  
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(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester felkérte Vincze József Ágostonné dr. körjegyzőt ismertesse 
az előterjesztést. 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző ismertette az előterjesztést.  
 
Szentes László polgármester megköszönte az előterjesztés ismertetését. Megkérdezte, 
van-e kérdés, kiegészítés. 
 
Szente Kálmán alpolgármester kérdezte, hogy a Takarnet program megrendelése 
megtörtént-e? 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző válaszában elmondta, nem lett a program 
megrendelve, mivel előre több évre kell a díjat kifizetni, és előre láthatólag a körjegyzőség az 
utolsó évét éli.  
 
Szentes László polgármester mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra 
bocsátotta a Körjegyzőség 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló 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 
   32/2012. (IV. 24.) határozata 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete   az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ának 
megfelelően Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 
2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az alábbiak szerint 
hagyja jóvá: 
 

1. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2011. évi  
a)  bevételi főösszegének teljesítése             22 461 ezer  Ft 
b)  kiadási főösszegének teljesítése              20 981 ezer  Ft  
 

1.1 A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti 
részletezését az előterjesztés  2. melléklete  tartalmazza. 
 

2. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége , mint önállóan 
gazdálkodó költségvetési szerv vagyonát az előterjesztés 1. 
mellékletében részletezett mérlegadatok alapján  1 904 ezer Ft-
ban  állapítja meg. 
 

3. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2011. évi 
módosított pénzmaradványa 1 702 ezer Ft. 
 

3.1 A pénzmaradvány kimutatását  az előterjesztés 3. melléklet 
tartalmazza.  
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4. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2011. évi 
átlagos statisztikai létszáma  6 fő.  
 
Felelős: Szentes László  polgármester 
Határidő: azonnal 

  
Csőbör Károly polgármester szavazásra bocsátotta a Körjegyzőség 2011. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását. 
            
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
   Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
   31/2012. (IV. 24.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete   az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ának 
megfelelően Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 
2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az alábbiak szerint 
hagyja jóvá: 
 

1. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2011. évi  
a)  bevételi főösszegének teljesítése             22 461 ezer  Ft 
b)  kiadási főösszegének teljesítése              20 981 ezer  Ft  
 

1.1 A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti 
részletezését az előterjesztés  2. melléklete  tartalmazza. 
 

2. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége , mint önállóan 
gazdálkodó költségvetési szerv vagyonát az előterjesztés 1. 
mellékletében részletezett mérlegadatok alapján  1 904 ezer Ft-
ban  állapítja meg. 
 

3. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2011. évi 
módosított pénzmaradványa 1 702 ezer Ft. 
 

3.1 A pénzmaradvány kimutatását  az előterjesztés 3. melléklet 
tartalmazza.  
 

4. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2011. évi 
átlagos statisztikai létszáma  6 fő.  

5.  
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
6. Napirend: 
Tárgy: Javaslat a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulással kötendő megállapodások  
             jóváhagyására  
    Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
                                   Szentes László polgármester 
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(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szentes László polgármester ismertette az előterjesztést. Kiegészítésként elmondta, a 
megállapodásokban rögzített pénzeszközök az önkormányzatok 2012. évi költségvetéseiben 
betervezésre kerültek. 
 
Szente Kálmán alpolgármester kérdezte, hogy a kistérségi busz értékesítése megtörtént-
e? Az önkormányzatok visszakapták-e a megelőlegezett összeget? 
 
Szentes László polgármester válaszában elmondta, hogy igen, a busz értékesítése 
megtörtént. Az önkormányzatok által megelőlegezett összegek a kistérség likviditási gondjait 
mérsékli. Elmondta, a Járóbeteg Szakellátó Központ finanszírozását Sümeg Város – a saját 
anyagi gondjaira hivatkozva – csak 50 %-ban biztosítja. Ezért van szüksége a kistérségnek 
még az önkormányzatok által befizetett összegekre. Mind a 21 település képviselő-testülete 
áldozatot hozott a járóbeteg központ fenntartása ügyében.  
 
Csőbör Károly polgármester jelezte, állítólag a jövő év január 1-jétől az állam átveszi a 
járóbeteg szakellátás finanszírozását. 
 
Szentes László polgármester mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra 
bocsátotta 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 
   33/2012. (IV. 24.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Sümegi 
Kistérségi Többcélú Társulás részére a 2012. évi finanszírozásokhoz 
szükséges önkormányzati hozzájárulások átadására vonatkozó 
mellékelt megállapodások megkötésével.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 
képviseletében a megállapodások aláírására és az abban foglaltaknak 
megfelelően a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Csőbör Károly polgármester megkérdezte, van-e kérdés, kiegészítés. Mivel kérdés, 
hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását.  
 
Sümegprága Települési Önkormányzat képviselő-testülete a határozati javaslatot 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 
   Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
   32/2012. (IV. 24.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 
Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás részére a 2012. évi 
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finanszírozásokhoz szükséges önkormányzati hozzájárulások átadására 
vonatkozó mellékelt megállapodások megkötésével.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 
képviseletében a megállapodások aláírására és az abban foglaltaknak 
megfelelően a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Az együttes ülésnek több tárgya nem volt, Szentes László polgármester úr az együttes ülést 
17,56 órakor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Szentes László        Csőbör Károly   Vincze József Ágostonné dr. 
      polgármester                  polgármester          körjegyző 
  
 
 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 
 

    Németh Béla                             Varga Tibor 
           képviselő                                                                képviselő 


