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SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT 

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

Szám: 129- 58/2009. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.         
              november 12-én 18.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Körjegyzőség Tanácsterme 
       8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. 
 
Jelen vannak:  Csőbör Károly polgármester 
        Lampert Miklós alpolgármester  
        Kulcsár Krisztina képviselő 
        Simon Roland képviselő 
        Szente Kálmán képviselő 
        Valente József képviselő 
        Varga Tibor képviselő 
                               
/Kalláné Udvari Edit képviselő késésének okát előre jelezte./ 
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
                 Kulcsárné Nagy Ágnes közművelődési asszisztens 
                                                                                                      (1.napirend) 
Jegyzőkönyv-vezető: Konyicsák Józsefné ügykezelő 
 
Csőbör Károly polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 8 fő képviselő 
közül 7 fő megjelent. 

 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Simon Roland és Szente Kálmán képviselőket.  
 
A javaslatot a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta.  
 
Napirend előtt 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette a lejárt határidejű önkormányzati 
döntések végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 
 
/Tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy az elhangzott tájékoztatóval 
kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatót 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – tudomásul vette. 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette a napirendet a meghívóban foglaltaknak 
megfelelően és javasolta elfogadásra. 
 
A Képviselő-testület a napirendet 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az alábbiak szerint elfogadta: 
 
Napirend 
 

1. Beszámoló a közművelődési tevékenységről, javaslat a 2010. évi 
közművelődési tervre 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 

 
2. Javaslat a 2010. évi belső ellenőrzési tervre 

          Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
 

3. Vegyes, döntést igénylő ügyek 
 
   

1. Napirend 
Tárgy: Beszámoló a közművelődési tevékenységről, javaslat a 2010. évi  
            közművelődési tervre 

                 Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
(Előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztéseket. Kiegészítésként 
elmondta, hogy az Idősek napi rendezvényre a Pegazus Színház azért lett meghívva, 
mert a támogatási szerződés lassan aláírásra kerül.  
 
Lampert Miklós alpolgármester kérdezte, hogy a honlap frissítés hogyan áll. Nem 
érti, hogy a sümegprágai honlapon miért szerepel a Kalla Vendégház, jelezte, nem 
akarja bántani őket. 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző jelezte, hogy a körjegyzőség feladata a 
közadattár feltöltése. A mai testületi ülés meghívója és az előterjesztések anyagai a 
2.6, 2.7 pontban elérhetőek. 
 
Kulcsárné Nagy Ágnes közművelődési asszisztens elmondta, hogy a honlap 
feltöltése nem egyszerű feladat. A mai testületi ülés meghívója, hogy a honlapon 
szerepeljen négyszeri próbálkozás után sikerült úgy, hogy a gépéről le kellett törölnie 
a Mozilla Firefox programot és csak ezután tudta a meghívót rögzíteni. Napok telnek 
el, mert nem tudja, hogy hogyan kell a rögzítéseket végrehajtani. Ez nagy feladat a 
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számára. Ez mellett a könyvtárnak sok a látogatója. Nem csak gyerekek, hanem 
egyre több felnőtt is látogatja az internet elérhetőség miatt. 
 
Lampert Miklós alpolgármester kérdezte, hogy az Idősek napi műsor után ki 
van-e takarítva a Művelődési Ház. 
 
Csőbör Károly polgármester válaszolta, igen.  
 
Lampert Miklós alpolgármester elmondta, hogy megfigyelte, a nagyobb 
takarítások esetén a hivatalsegéd mindig beteg, ha takarítani kell. Elnézést kér tőle, 
de ő így látja. 
 
Csőbör Károly polgármester jelezte, a hivatalsegéd egészségügyi okok miatt van 
táppénzen, minden évben két hetes kúrán vesz részt. 
 
Varga Tibor képviselő elmondta, jó hír, hogy sokan vannak a könyvtárban. 
 
Kulcsárné Nagy Ágnes közművelődési asszisztens elmondta, hogy 
mozgókönyvtári ellátás működik a településen. 1,3 milló Ft jut ebből a falunak. A 
tavalyi évben 400 eFt-ot lehet vásárlásra fordítani, plusz 200 eFt a sümegi 
könyvtárnál maradt. Az idei évben ez az arány megfordult. Jelezte, hogy az idén 
szeptember 10-én kaptak először könyveket. 
 
Szente Kálmán képviselő kérdezte, hogy a mozgókönyvtári megállapodások 
későbbi módosításai mit takarnak. 
 
Kulcsárné Nagy Ágnes közművelődési asszisztens válaszolta, 2007-ben 
kötöttek először megállapodást mozgókönyvtári ellátásra. Elmondta, úgy érzi, 
becsapták a települést, a könyv eloszlás nem volt folyamatos az év során. 
 
Szente Kálmán képviselő jelezte, meg kell vizsgálni a szerződéseket, ha az 
önkormányzat aláírta az ilyen irányú módosításokat, akkor nekik van igazuk. 
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, utána néznek a mozgókönyvtári 
megállapodásoknak. 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző jelezte, Sümegprága nem szerepelt a 
nyilvános könyvtárak országos jegyzékében, és így pályázatot sem tudott benyújtani 
korábban. A mozgókönyvtári szolgáltatásba először Sümegprága és Bazsi szállt be. 
Amikor bővült a belépők köre, egységesítették a szolgáltatás összegét. A sümegi 
könyvtár, hogy mennyit teljesített ehhez meg kell nézni a jelenleg hatályos 
megállapodást. Az eredeti megállapodás többször módosításra került. Minden évben 
felül kell vizsgálni. 
 
Szente Kálmán képviselő kérdezte, a munkatervben az Öregek Napja október 16-
ára van tervezve, ez csak terv? 
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Kulcsárné Nagy Ágnes közművelődési asszisztens válaszolta, az idén az erre 
benyújtott pályázat miatt módosították novemberre az időpontot. 
 
Szente Kálmán képviselő javasolta, hogy ezt az időpontot szerencsésebb lenne 
novemberre áttenni. 
 
Kulcsárné Nagy Ágnes közművelődési asszisztens jelezte, hogy november 7-e 
tűnik a legalkalmasabbnak az Öregek Napja ünneplésére. 
 
Csőbör Károly polgármester megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy az 
Öregek Napja megemlékezés időpontját november 7-ére történő módosításával 
egyetértenek-e. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra bocsátotta a módosító javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a módosító javaslatot 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta. 
 
Csőbör Károly polgármester megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy a 
közművelődési tevékenység Beszámolójával és a Munkatervvel kapcsolatban van-e 
még kérdés, hozzászólás. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra bocsátotta a Sümegprága Művelődési Ház 2009. évben végzett 
munkájáról szóló beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a beszámolót 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
                    Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
 
   123/2009. (XI. 12.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi 
közművelődési tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére.  

 
                   Felelős: Csőbör Károly polgármester 
                   Határidő: azonnal 
                                                                                                  
Csőbör Károly polgármester szavazásra bocsátotta a Művelődési Ház 2010. évre 
tervezett munkájára vonatkozó előterjesztés és a határozati javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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                    Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
 
   124/2009. (XI. 12.) határozata 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
közművelődési munkatervét elfogadja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére.  

 
                   Felelős: Csőbör Károly polgármester 
                   Határidő: azonnal 
 
Kalláné Udvari Edit képviselő 18,35 órakor az ülésre megérkezett, Valente József 
képviselő a teremből távozott. 
 

2. Napirend: 
Tárgy:  Javaslat a 2010. évi belső ellenőrzési tervre 
           Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 

 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Csőbör Károly polgármester felkérte Vincze József Ágostonné dr. körjegyzőt 
ismertesse az előterjesztést.  
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző ismertette az előterjesztést. 
Kérte a kérdéseket, hozzászólásokat. 
 
Csőbör Károly polgármester mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta a 2010. évi belső ellenőrzési terv határozati javaslatát. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással – 
ellenszavazat nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
                    Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
 
   125/2009. (XI. 12.) határozata 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2010. 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                                                                                                    
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3. Napirend: 
Tárgy:  Vegyes, döntést igénylő ügyek 

 
 - Folyószámla hitel igénylése 
   Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy minden 
évben meg kell újítani az önkormányzat hitel igénylését.  
Kérte a hozzászólásokat, kérdéseket. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
Valente József képviselő 18,45 órakor az ülésre megérkezett, így a képviselő-testület 
létszáma 8 főre emelkedett. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással – 
ellenszavazat nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
                    Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
 
   126/2009. (XI. 12.) határozata 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete működési 
célra 5.000.000.- Ft összegű, 1 év futamidejű hitelt vesz fel az OTP 
Bank Nyrt-től. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy 
a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a 
fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és 
biztosítja. 
Sümegprága Települési Önkormányzatának képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés megkötésére az OTP 
Bank Nyrt-vel. 
 
Egyéb jogi biztosítékként felajánlja az Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező 
268 hrsz-ú   beépítetlen terület 
355/5 hrsz-ú  beépítetlen terület 
355/6 hrsz-ú  beépítetlen terület 
034/12 hrsz-ú  szántó 
270 hrsz-ú  beépítetlen terület és 
320 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát.  
 

                   Felelős: Csőbör Károly polgármester 
                   Határidő: azonnal   
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 - Közöd pályázat támogatása 
   Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy a Sümegprágai Fiatalok Csoportja 
megkereste az önkormányzatot, hogy támogassa az önkormányzat a pályázat önerő 
részével - 13.000 Ft-al - a benyújtandó pályázatukat. Faluszépítésre pályáznak, 
köztéri bútorok-, utcatáblák festésére, virágosítás, facsemeték ültetésére. Javasolta, 
hogy a jövő évi költségvetés terhére biztosítsák a fiataloknak a pályázathoz 
szükséges önerőt. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a javaslatot. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
                    

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
 
   127/2009. (XI. 12.) határozata 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a jövő évi 
költségvetés karbantartás terhére biztosít 13.000 Ft-ot köztéri bútorok, 
utcatáblák festésére, mely összeggel támogatja a Közöd pályázat 
benyújtását. 
 

                   Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal                                                                                              

 
 
 - Sümegi Rendőrőrs támogatása 
   Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
/Megkeresés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette a megkeresést. Elmondta, hogy a 
Rendőrőrs támogatására 30.000 Ft-ot terveztek a költségvetésben. A működési 
támogatásra tervezett összeget javasolta áthelyezni számítógép vásárlásának 
támogatására. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a javaslatot. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
                    

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
 
   128/2009. (XI. 12.) határozata 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolcai 
Rendőrkapitányság Sümegi Rendőrőrs informatikai rendszer fejlesztését 
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2009. évben 30.000.- Ft összeggel támogatja, melynek fedezete az 
önkormányzat 2009. évi költségvetésében biztosított. 
 
Felkéri a polgármestert a pénzeszköz átadására vonatkozó 
megállapodás aláírására és a támogatás átutalására.  
 

                   Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: 2009. december 1.                                                                                              

 
 
 - Együttműködési megállapodás a Remete Kft-vel 
   Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
/Megkeresés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette a megkeresést. Elmondta, hogy az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program LEADER IV. tengely keretében nyújt be 
támogatási kérelmet a Remete Kft., Vendéglátó tér korszerűsítése címen. Jelezte, az 
önkormányzatnak anyagi terhet nem jelent a megállapodás. Javasolta azt jóváhagyni 
és a polgármestert felhatalmazni annak aláírására. 
Javasolta a megállapodás jóváhagyását. 
 
A Képviselő-testület a megállapodást 8 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
 
   129/2009. (XI. 12.) határozata 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Remete 
Kft-vel (Sümeg, Kossuth u. 13.) kötendő – Együttműködési 
megállapodást – a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására, 
és a szükséges intézkedések megtételére. 
 

                   Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal                                                                                            

 
- Tájékoztatás az E-ON Energiaszolgáltató Kft. közvilágításra  
  vonatkozó megkeresése ügyében  

             
            Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
   

/Megkeresés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester ismertetve a megkeresést elmondta, hogy 
folyamatban van a szerződés tervezet felülvizsgálata. Jelezte, hogy az áram olcsóbb 



 9 

lenne az önkormányzatnak ezzel a szerződéssel, de az egyéb feltételek 
véleményezése után kívánja az okirat-tervezetét a képviselő-testület elé terjeszteni. 
Kérte a tájékozató tudomásul vételét. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatót 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – tudomásul vette. 
 

- Tájékoztatás Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás és a Magyar 
Telekom Nyrt. között létrejött Együttműködési keret-
megállapodásról 

      Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester jelezte, jövő évben járnak le a Vodafone-nal kötött 
szerződések, és csak ezután tudnának mobil szolgáltatót váltani. 
 
Valente József képviselő elmondta, ha csak jövőre váltanának szolgáltatót, akkor 
lehet, hogy lecsúsznának a kedvezményes lehetőségekről. 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző jelezte, hogy kedvezményes 
szolgáltatásra abban az esetben van lehetőség, ha minimum 10 fő igénybe veszi a 
szolgáltatást.  
 
Szente Kálmán képviselő elmondta, várják meg a jövő évet, amikor lejárnak a 
szerződések. 
 
Csőbör Károly polgármester kérte a tájékozató tudomásul vételét. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatót 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – tudomásul vette. 
 
 

- Tájékoztatás Gelencsér család ingatlancseréje ügyében              
            Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy az érintett földterület 
megosztásának nincs akadálya. A megosztási vázrajz, a tulajdoni lap másolat 
körülbelüli bekerülési összege 80.000 Ft. Elmondta, az ügyintéző sajnálatos 
elhalálozása miatt az ügy elintézése kicsit lassabban megy, mivel próbáltak olcsóbb 
megoldásokat keresni. 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 
a műszaki feladatok ellátásában 2009. november 10-től Rédey Ferenc sümegi lakos 
működik közre. 
 
Csőbör Károly polgármester kérte a tájékoztató tudomásul vételét. 
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A Képviselő-testület a tájékoztatót 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – tudomásul vette. 
 
Csőbör Károly polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 19,10 órakor 
bezárta, rövid szünet után a testület zárt ülésen folytatta munkáját. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

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

Simon Roland                                                       Szente Kálmán 
           képviselő                            képviselő 
                                              
                                               


