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TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA
8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038.
Szám: 129-64/2009.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.
november 23-án 18,20 órakor kezdődött nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Sümegprága Körjegyzőség tanácsterme
8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17.
Jelen vannak: Csőbör Károly polgármester
Lampert Miklós alpolgármester
Kulcsár Krisztina képviselő
Szente Kálmán képviselő
Valente József képviselő
Varga Tibor képviselő

Kalláné Udvari Edit és Simon Roland képviselők távolmaradásuk okát előre jelezték.
Tanácskozási joggal részt vesz: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző
Horváth Zoltán Imréné gazd.főea.(1,2. napirendnél)
Jegyzőkönyv-vezető: Konyicsák Józsefné ügykezelő
Csőbör Károly polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy az ülés az SZMSZ. alapján került összehívásra, valamint az ülés
határozatképes, mivel a megválasztott 8 fő képviselő közül 6 fő megjelent.
Az ülést megnyitotta.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Szente Kálmán és Valente József képviselőket.

A javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – elfogadta.
Csőbör Károly polgármester javasolta megtárgyalni a meghívóban közölt
napirendi pontokat.

A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – a következők szerint elfogadta:
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Napirendi pontok
1. Tájékoztató Sümegprága Települési Önkormányzat 2009. évi III. negyedévi
gazdálkodásáról
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
2. Javaslat Sümegprága Települési Önkormányzat 2010. évi költségvetési
koncepciójára
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
3. Javaslat Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő- testületének az
átmeneti gazdálkodásról szóló rendelete megalkotására
Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző
4. Rendeletek felülvizsgálata
Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző
5. Vegyes, döntést igénylő ügyek
1.Napirendi pont
Tárgy: Tájékoztató Sümegprága Települési Önkormányzat 2009. III. negyedévi
gazdálkodásáról
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, a
megállapodásokban rögzített kötelezettségeket az önkormányzat időarányosan
teljesítette.
Szente Kálmán képviselő jelezte, az előterjesztés szerint az önkormányzat anyagi
helyzete javul, az év végéig az 5MFt-os hitelkeretet nem haladja túl.
Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. elmondta, sokat jelentett a megkapott 1,5
MFt-os önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került települések egyéb támogatása,
pillanatnyilag nincs mínusz az önkormányzat számláján.
Szente Kálmán képviselő kérdezte, hogy mit jelent a felhalmozási célú bevételnél
szerepeltetett 902 eFt értékben a sportöltöző támogatása?
Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. válaszolta, az előző évben kapott és még fel
nem használt Önkormányzati Minisztériumtól kapott támogatás összege.
Szente Kálmán képviselő kérdezte, hogy a bérleti díjak a tervezetthez képest
alacsonyabb mértékben teljesültek?
Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. válaszolta, igen.
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Szente Kálmán képviselő kérdezte, hogy a bérleti díjakban nem szerepel a
fodrászüzlet bérlete?
Csőbör Károly polgármester válaszolta, a fodrászüzlet bérlője kicserélte az
ablakot, ennek költségét lelakhatja.
Szente Kálmán képviselő jelezte, az látszódott, hogy a körjegyzőség és az óvodai
hozzájárulások az előző évihez képest több.
Csőbör Károly polgármester megkérdezte, hogy van-e még kérdés?
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Csőbör Károly polgármester szavazásra bocsátotta az Önkormányzat 2009. III.
negyedévi gazdálkodásáról szóló előterjesztés elfogadását.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló
előterjesztést 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
144/2009. (XI. 23.) határozata
Sümegprága
Települési
Önkormányzat
Képviselő-testülete
az
államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. tv.
79.
§-ában
foglaltakra
figyelemmel Sümegprága
Települési
Önkormányzat 2009. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló előterjesztést
elfogadta.
Felelős: Csőbör Károly polgármester
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont
Tárgy: Javaslat Sümegprága Települési Önkormányzat 2010. évi költségvetési
koncepciójára
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést.
önkormányzat számára az IKSZT pályázat lesz nagy feladat.

Jelezte,

az

Szente Kálmán képviselő kérdezte, hol tart az ügy?
Csőbör Károly polgármester válaszolta, a pályázat benyújtásra került, eddig
hiánypótlásra felhívást még nem kaptak.
Szente Kálmán képviselő kérdezte, ennek függvényében egyéb más jellegű
pályázat van-e kilátásban.
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Csőbör Károly polgármester válaszolta, ha nem nyer az IKSZT pályázat, akkor is
kell kezdeni valamit a kultúrházzal, valamint a járdák építése van tervbe véve.
Szente Kálmán képviselő jelezte, arra kell pályázni majd, amire kiírás lesz.
Csőbör Károly polgármester megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e még kérdés, kiegészítés.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra tette fel Sümegprága
Települési Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójára vonatkozó – mellékelt
– határozati javaslatot.

A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
145/2009. (XI. 23.) határozata
1.
Sümegprága
Települési
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta
az
önkormányzat
2010.
évi
költségvetésének
koncepciójával kapcsolatos előterjesztést és azt a 2010. évi költségvetés
készítés kiindulási alapjának tekinti.
2.
A
Képviselő-testület
az
önkormányzati
gazdálkodás
feltételrendszerének figyelembevételével a következő célkitűzések,
prioritások előtérbe helyezését tartja szükségesnek a költségvetés
készítése során:
- Elsődleges cél a költségvetési egyensúly megteremtése, a település
működőképességének megőrzése, a kötelező önkormányzati
feladatellátás feltételeinek biztosítása.
- A település üzemeltetés területén folytatni kell az elmúlt években
elkezdett parkgondozási programot, mely jelentősen hozzájárul a
községünkről alkotott kedvező kép kedvező kialakításához.
- Folytatni kell azokat a hagyományteremtő programokat – különösen
a kultúra és a sport területén-, melyeket a község az elmúlt években
elkezdett, s melyek által elismertebb és „élhetőbb” településsé vált.
- Még fokozottabb erőfeszítéseket kell tenni a további külső tőke
bevonására a saját források kiegészítésére.
- A beruházási keretösszeg felhasználására vonatkozóan bevételeink
behatároltságára tekintettel rangsor felállítása szükséges a
következők szerint:
- leszerződött feladatokhoz fedezet biztosítása,
- a 2009. évi költségvetésben a 2010. évi költségvetés
terhére vállalt kötelezettségek költségvetésbe történő
beépítése,
- új indításra tervezett pályázatok önrészének biztosítása.
- A beruházások között kiemelten kell kezelni az alábbi, folyamatban
lévő feladatokat:
- Szilárdhulladék lerakó létesítéshez szükséges
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-

hozzájárulás teljesítése
- Integrált közösségi színtér létrehozása
hitelműveletek tekintetében kiemelten kell kezelni a
- közműfejlesztési hitel 2010. évi törlesztő részletének
visszafizetését.

3. A koncepcióban szereplő hiány felszámolására, a bevételek-kiadások
közötti egyensúly megteremtésére a Képviselő-testület a következők
végrehajtását tartja szükségesnek:
3.1 A bevételek területén:
- A költségvetési törvény jóváhagyását követően pontosítani kell az
önkormányzat központi költségvetésből megillető forrásait (normatív
állami hozzájárulások, átengedett személyi jövedelemadó, stb.).
- Az adóbevételek területén továbbra is fontos a beszedési munka
hatékonysága, csökkentve ezáltal a kintlévőségeket.
- A már eddig is elnyert pályázatok mellett keresni kell a további
pályázatokhoz való kapcsolódás lehetőségét mind az intézmények, mind
az önkormányzat vonatkozásában.
- Figyelembe véve a jogszabályi kötöttségeket és elkerülve a
jelentősebb mértékű eladósodást, meg kell vizsgálni a legkedvezőbb
hitelfelvétel lehetőségét.
3.2 A kiadások területén:
- Folytatni kell az elmúlt években elkezdett, a feladatellátáshoz jobban
igazodó intézménystruktúra kialakítását célzó felülvizsgálatokat a
különböző ellátórendszerek, tevékenységek vonatkozásában.
Ezen belül kiemelten:
- Az önkormányzati feladatellátás minden területén az eddigieknél is
jobban kell érvényesíteni a szigorú, takarékos gazdálkodás
követelményét, melyet már a költségvetés összeállításánál is
érvényesíteni kell.
- Át kell tekinteni, felül kell vizsgálni a költségvetésben jelentős
nagyságrendet képviselő önként vállalt feladatok tételeit, azok
mértékét.
- Felül kell vizsgálni a civil szervezetek támogathatóságának feltételeit.
- Törekedni kell a kistérségi feladatellátásban rejlő lehetőségek
eddigieknél is intenzívebb kihasználására.
Felelős: Csőbör Károly polgármester
Határidő: 2010. február 15.
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3. Napirendi pont
Tárgy: Javaslat Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének az
átmeneti gazdálkodásról szóló rendelete megalkotására
Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző

/Az előterjesztés és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző ismertette az előterjesztést.
Csőbör Károly polgármester kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra bocsátotta a rendelet tervezet elfogadását.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a
következő rendeletet alkotta:
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2009. (XI. 24.) rendelete
az átmeneti gazdálkodásról

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
4. Napirendi pont
Tárgy: Rendeletek felülvizsgálata
Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző

/Előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző elmondta, hogy 2009-évben a rendeletek
felülvizsgálata folyamatosan zajlott. A képviselő-testület ennek kapcsán ez évben
számos korábbi rendeletét hatályon kívül helyezett, míg másokat módosított. Az
előterjesztésben szereplő rendelet mellékletének módosítása kapcsán is indokolt,
hogy szennyvízszolgáltatást biztosító megküldte javaslatát a 2010. évi díjra
vonatkozóan. E javaslat figyelembe vételével készült a rendelet-tervezet. A
hulladékgazdálkodás szolgáltatásról és díjról ezen az ülésen még nem áll módjában
dönteni a képviselő-testületnek, mivel a szolgáltató ez ideig nem küldte meg a
jogszabályban előírt kalkulációkkal ellátott javaslatát. Ezt követően ismertette az
önkormányzati
tulajdonú
víziközmű
által
biztosított
szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztítás és – kezelés legmagasabb hatósági díjának Sümegprága község
közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről
szóló 11/2004. (XII. 15.) számú rendeletének módosításáról szóló rendelettervezetet.
Csőbör Károly polgármester megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, kiegészítés.
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Valente József képviselő elmondta, nem érti, miért kell a településnek mindig a
maximális árat fizetni. Budapesten jelentősen kevesebb díjat fizetnek ugyanezért a
szolgáltatásért.
Lampert Miklós alpolgármester jelezte, a lakosságot szórólapon tájékoztassák,
hogy öntözés céljából lehet vízóra almérőt felszereltetni.
Varga Tibor képviselő jelezte, hogy a csatornadíj ára magasabb, mint az ivóvíz
ára. A DRV Zrt. annyit emel a díjakon, amennyit csak akar.
Csőbör Károly polgármester jelezte, a csatornák vízzáró réteggel történő kikenése
megtörtént.
Varga Tibor képviselő elmondta, a nyár elején már kell hogy jelentkezzen a
kevesebb vízelfolyás a csatornában.
Csőbör Károly polgármester mivel további hozzászólás nem volt, szavazásra
bocsátotta a rendelet-tervezetet.

A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal – tartózkodás nélkül – az alábbi
rendeletet alkotta:
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2009. (XI. 24.) rendelete
az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított
szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztítás
és
–
kezelés
legmagasabb
hatósági
díjának
Sümegprága
község
közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a
díjalkalmazás feltételeiről szóló 11/2004. (XII. 15.)
rendeletének módosításáról

/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
5. Napirendi pont
Tárgy: Vegyes, döntést igénylő ügyek
- Együttműködési megállapodások
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
Csőbör Károly polgármester ismertette az együttműködési megállapodásokra
vonatkozó megkereséseket. Elmondta, hogy Sümeg Közművelődési és Információs
Közalapítványa, valamint a Mese-falu Alapítvány Sümegprága „LEADER
Rendezvények” jogcímen pályázatot kívánnak benyújtani, és ehhez kérték az
Együttműködési megállapodás megkötését az önkormányzattal. Javasolta a
megállapodások megkötését.
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Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a javaslatok
elfogadását.

A Képviselő-testület Sümeg Közművelődési és Információs Közalapítvánnyal kötendő
együttműködési megállapodást 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
146/2009. (XI. 23.) határozata
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Sümeg
Közművelődési és Információs Közalapítvánnyal (Sümeg,
Széchenyi Gy. u. 9-11.) 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

A Képviselő-testület Mese-falu Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodást
6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
147/2009. (XI. 23.) határozata
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Mese-falu
Alapítvánnyal (Sümegprága, Fő u. 5.) 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
- Tájékoztató Sümeg Város Önkormányzat megkereséséről
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester

/Megkeresés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Csőbör Károly polgármester ismertette a megkeresést. Jelezte, hogy amennyiben
az önkormányzat nem teljesíti a fizetési kötelezettségét 8 napon belül, akkor bírósági
úton érvényesíti Sümeg a követelését. Jelezte, fizetni azonban Sümegprága
Önkormányzata nem tud.
Kérte a kérdéseket, hozzászólásokat.
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Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a tájékoztató tudomásul vételét.

A Képviselő-testület az elhangzott tájékoztatót 6 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – tudomásul vette.
- Ingatlan csere költségei
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
Csőbör Károly polgármester elmondta, mint ismeretes a képviselő-testület előtt,
Gelencsér János és felesége az ügyben kereste meg az önkormányzatot, hogy
földcserét szeretnének kérni a tulajdonukon létesített szennyvízátemelő miatt. Erre
vonatkozóan beszélt a földmérővel, akitől azt a felvilágosítást kapta, miszerint a két
ingatlan megosztási vázrajza és a tulajdoni lapok beszerzésének a költsége kb.
180.000 Ft lenne. Javasolta, hogy ezt az összeget a 2010. évi költségvetésbe
tervezzék be.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta a javaslat elfogadását.

A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
148/2009. (XI. 23.) határozata
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 029/6 hrszú és 029/1 hrsz-ú ingatlanokat érintő földcsere költségvonzatát –
180.000 Ft-ot - a 2010. évi költségvetésében tervezi.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e döntéséről az
ingatlantulajdonosokat értesíteni szíveskedjék.
Felelős: Csőbör Károly polgármester
Határidő: 2009. december 5.
- Javaslat normatíva visszafizetésére
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
Csőbör Károly polgármester elmondta, a Magyar Államkincstár ellenőrizte a 2007.
és 2008. évben a szociális étkezés és a házi segítségnyújtás ellátását, valamint az
óvodai gyermekétkeztetést. Ennek kapcsán megállapította, hogy 2008. évre
leigényelt normatívából 622.400 Ft-ot az önkormányzatnak vissza kell fizetnie
kamattal együtt. Javasolta az egy összegben történő kifizetést.

Szente Kálmán képviselő jelezte, az érintetteket fel kell világosítani a feladatok
ellátásának módjáról.

10

Varga Tibor képviselő 19,25 órakor a teremből távozott, így a képviselő-testület
létszáma 5 főre csökkent.
Csőbör Károly polgármester válaszolta, fel vannak világosítva. Mivel több kérdés,
hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta a javaslat elfogadását.

A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
149/2009. (XI. 23.) határozata
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar
Államkincstár felhívásának megfelelően módosítja a központi
költségvetésből
származó
hozzájárulások
és
támogatások
igénybevételének 2008. évre vonatkozó elszámolását a költségvetési
törvény 3. sz. melléklet 11. db, valamint a 11. dc. pontjai tekintetében.
Ennek kapcsán elrendeli 622.400 Ft és kamatai visszafizetését.
Felkéri a polgármestert a határozat végrehajtása érdekében a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csőbör Károly polgármester
Határidő: azonnal
- Tájékoztató a mozgókönyvtári megállapodás módosításáról
Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző az előző képviselő-testületi ülésen
felmerült, hogy 2009-ben csökkent a könyvtári állomány fejlesztésére fordított
összeg. Ennek kapcsán tájékoztatást adott arról, hogy az idei évbe háromszor került
módosításra a mozgókönyvtári ellátásra vonatkozó megállapodás a képviselő-testület
által. A szeptemberi módosításban szerepelt, hogy az állami támogatás leosztásának
aránya megváltozik. Állományfejlesztésre 200.000 Ft került megállapításra az előző
évi 400.000 Ft helyett. Korábban, mikor az önkormányzat biztosította a könyvtári
ellátást, akkor legfeljebb 60.000 Ft-ot tudott erre szánni évente.

Az ülésnek több tárgya nem volt,
19,35 órakor bezárta.

Csőbör Károly polgármester a nyilvános ülést

K.m.f.
Csőbör Károly
polgármester

Vincze József Ágostonné dr.
körjegyző
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Jegyzőkönyv hitelesítő:

Szente Kálmán
képviselő

Valente József
képviselő

