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

 
Szám: 129- 63/2009. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

 
Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 23-án 17,30 órakor 
kezdődött nyilvános együttes üléséről. 
 
Az ülés helye:  Körjegyzőség tanácsterme 
        8351. Sümegprága, Rákóczi u. 17. 
 
Jelen vannak:  
Sümegprága Települési Önkormányzat részéről: 

  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 előzetesen 
jelezték./ 
 
Bazsi Község Önkormányzata részéről:      Szentes László polgármester 
          Csikós Csaba alpolgármester 
          Csánicz József képviselő 
          Németh Rita képviselő  

           Tobak Ferenc képviselő 
 
/Fekete Gézáné képviselő távolmaradása okát előzetesen jelezte./ 
/Orsósné Kalányos Edina CKÖ elnök távolmaradása okát nem jelezte./ 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
          Horváth Zoltán Imréné gazd.főea.  

(1,2,3,4 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 
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Képviselő-testülete határozatképes, mivel a megválasztott 8 fő képviselő közül 6 fő 
megjelent. 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Szente Kálmán és Valente József képviselőket.  
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 6 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta. 
 
Szentes László polgármester köszöntötte az együttes ülésen megjelenteket. 
Megállapította, hogy Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
határozatképes, mivel a megválasztott 6 fő képviselő közül 5 fő megjelent. 
 
 
Csőbör Károly polgármester javasolta a napirendet a meghívóban foglaltaknak 
megfelelően elfogadásra. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendet 6 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint elfogadta. 
 
Szentes László polgármester javasolta megtárgyalni a meghívóban közölt 
napirendi pontokat. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a napirendet 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint elfogadta. 
 
Napirendi pontok 
       

1. Tájékoztató a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2009. III. negyedévi 
gazdálkodásáról  
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
  Varga Mónika óvodavezető 
 

     2.  Javaslat a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2010. évi koncepciójára 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
  Varga Mónika óvodavezető 

 
3. Tájékoztató Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2009. III.   
     negyedévi gazdálkodásáról 

Előterjesztő:Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
 
4. Javaslat Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2010. évi 

koncepciójára 
Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
 

5. Beszámoló a Körjegyzőség munkájáról  
Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
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1.Napirendi pont 
Tárgy:  Tájékoztató a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2009. III. negyedévi  
            gazdálkodásáról. 
            Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
         Varga Mónika óvodavezető 
 
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Megkérdezte, hogy az 
előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, kiegészítés. 
 
Varga Mónika óvodavezető elmondta, hogy 250.000.- Ft lett a költségvetésben 
betervezve mosdó felújítására, viszont a konyha mennyezetvakolata hatalmas 
darabokban potyog le, ezért ennek a javítása lenne a legsürgetőbb. A téli szünet 
elején 3 napos nevelés nélküli napot terveznek, és így a munkálatokat el lehetne 
végezni a téli szünet napjai alatt. Kérte, hogy a 2010. évi költségvetés készítésénél 
tervezzék be az óvoda folyosó előtere mennyezetének a felújítását, mivel ez szintén 
balesetveszélyes, nagyon meg van ereszkedve. 
 
Csőbör Károly polgármester jelezte, a közhasznú munkás elvégezné a konyha 
gipszkartonozását és a mennyezetszigetelést. 
 
Szentes László polgármester kérdezte, mekkora a területe a két helyiségnek? 
 
Csőbör Károly polgármester válaszolta, kb. 30-40 m2 a két helyiség együtt. 
Javasolta, hogy a téli szünetben végezzék el a konyha mennyezetének felújítását, a 
karbantartásra szánt 250.000 Ft értékben. 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az elhangzott 
javaslat elfogadását.  
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 6 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  138/2009. (XI. 23.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért 
azzal, hogy a Napközi Otthonos Óvoda konyhai mennyezetének 
felújítására a 2009. évi téli óvodai szünetben kerüljön sor. A felújítási 
munkálatok költségeinek fedezetét – 250.000 Ft-ot – az intézmény 
2009. évi költségvetése karbantartási kerete terhére biztosítja. 
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert és az intézményvezetőt a 
határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések 
megtételére, a felújítás lebonyolítására. 

 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: 2009. december 31.      
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Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslat 
elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslatot 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
  Bazsi Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 
  134/2009. (XI. 23.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
Napközi Otthonos Óvoda konyhai mennyezetének felújítására a 2009. 
évi téli óvodai szünetben kerüljön sor. A felújítási munkálatok 
költségeinek fedezetét – 250.000 Ft-ot – az intézmény 2009. évi 
költségvetése karbantartási kerete terhére biztosítja. 
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert és az intézményvezetőt a 
határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések 
megtételére, a felújítás lebonyolítására. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2009. december 31. 

 
Csőbör Károly polgármester mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta a Napközi Otthonos Óvoda 2009. III. negyedévi 
gazdálkodásáról szóló előterjesztés elfogadását. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda 
Sümegprága 2009. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló előterjesztést 6 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  139/2009. (XI. 23.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a 
Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2009. III. negyedévi 
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
     Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
Határidő: azonnal 

 
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztés elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda 
Sümegprága 2009. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló előterjesztést 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
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  Bazsi Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 
  135/2009. (XI. 23.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a Napközi Otthonos 
Óvoda Sümegprága 2009. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló 
tájékoztatót az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
     Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
2.Napirendi pont 
Tárgy:  Javaslat a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2010. 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 2010. évi költségvetési koncepciójával kapcsolatban van-e 
kérdés, kiegészítés. 
 
Szente Kálmán képviselő jelezte, változtak a járulék terhek, ezeket még nem 
lehet konkrétan tudni. 
 
Tobak Ferenc képviselő kérdezte, a bevételeknél miből adódik a 6 MFt csökkenés. 
 
Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. válaszolta, a normatíva- és a létszám 
csökkenésből. Az étkezésben résztvevő gyermekek étkezéstámogatását a felére 
csökkentették. 
 
Szentes László polgármester jelezte, 4,5 MFt a normatíva csökkenés.  
 
Csőbör Károly polgármester szavazásra bocsátotta a Napközi Otthonos Óvoda 
Sümegprága 2010. évi költségvetési koncepciójának elfogadását. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda 
2010. évi  költségvetési koncepcióját 6 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  140/2009. (XI. 23.) határozata 

1. Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Óvoda 2010. évi költségvetésének koncepciójával 
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kapcsolatos előterjesztést és azt a 2010. 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 az egységes óvoda – bölcsőde működtetésének  
     feltételeit és a vizsgálat függvényében 2010. szeptember 1-től  
     történő beindításának lehetőségét. 

   
  Felelős: Csőbör Károly polgármester 
                   Határidő: 2010. február 15. 
  2.2 b) pont tekintetében: 2010. január 31. 
 
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta a költségvetési koncepció 
elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda 2010. 
évi  költségvetési koncepcióját 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
  Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  136/2009. (XI. 23.) határozata 

1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az    
    Óvoda 2010. évi költségvetésének koncepciójával kapcsolatos  
    előterjesztést és azt a 2010. 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: 
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  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 az egységes óvoda – bölcsőde működtetésének  
     feltételeit és a vizsgálat függvényében 2010. szeptember 1-től  
     történő beindításának lehetőségét. 

 
  Felelős: Szentes László polgármester 
                   Határidő: 2010. február 15. 
  2.2 b) pont tekintetében: 2010. január 31. 
 
 
3.napirendi pont 
Tárgy: Tájékoztató Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2009. 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. 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző köszöntötte mindkét település képviselő-
testületét és a megjelenteket. Ismertette az előterjesztést. Jelezte, hogy a 
körjegyzőség ésszerű, takarékos gazdálkodás keretében próbálta ellátni a 
feladatokat.  
 
Szentes László polgármester jelezte, hogy a körjegyzőségnél két iroda festése, 
parkettázása megtörtént. A parkettázás igaz külső segítséggel, de elkészült. 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző megköszönte a két önkormányzat 
közreműködését az irodák felújításával kapcsolatban. Elmondta, a dolgozók közérzete 
is jobb a megszépült irodákban. 
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy a festést közcélú dolgozó végezte. 
Mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a 
Körjegyzőség 2009. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadását. 
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Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót 6 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
                   141/2009. (XI. 23.) határozata                   

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a 
Körjegyzőség 2009. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót az 
előterjesztés szerint elfogadja. 

 
  Felelős: Csőbör Károly polgármester 
  Határidő: azonnal 
 
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta a Körjegyzőség 2009. III. 
negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatót 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
  Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  137/2009. (XI. 23.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a Körjegyzőség 2009. 
III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót az előterjesztés 
szerint elfogadja. 

 
  Felelős: Szentes László polgármester 
  Határidő: azonnal 
 
 
4. Napirendi pont 
Tárgy: Javaslat Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2010. évi  
            költségvetési koncepciójára   
            Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
 
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző ismertette a körjegyzőség 2010. évi 
költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést.  
 
Csőbör Károly polgármester megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban 
van-e kérdés, kiegészítés. 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
Szavazásra bocsátotta a Körjegyzőség 2010. évi költségvetési koncepciójának 
elfogadását. 
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Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot 6 
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének  
  142/2009. (XI. 23.) határozata 

1.  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2010. évi 
költségvetésének koncepciójával kapcsolatos előterjesztést és azt a 
2010. 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 2010. évi költségvetés készítésekor kiemelten kell kezelni a 
                              2009. évben vállalt kötelezettségeket. 
 
  Felelős: Csőbör Károly polgármester 
                   Határidő: - a 2010. évi költségvetés készítése, illetve  

       - az évközi intézkedések tekintetében folyamatos  
 
 
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta a Körjegyzőség 2010. évi 
költségvetési koncepciójának elfogadását.  
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozati javaslatot 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő 
határozatot hozta. 
 
  Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
  138/2009. (XI. 23.) határozata  

1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta 
Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2010. évi 
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költségvetésének koncepciójával kapcsolatos előterjesztést és azt a 
2010. 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 2010. évi költségvetés készítésekor kiemelten kell kezelni a 
                              2009. évben vállalt kötelezettségeket. 
 
  Felelős: Szentes László polgármester 
                   Határidő:- a költségvetés készítése, illetve  

      - az évközi intézkedések tekintetében folyamatos  
 
 
5. 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 
 
Csőbör Károly polgármester mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta a körjegyzőség munkájáról szóló előterjesztés elfogadását. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 6 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
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  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
143/2009. (XI. 23.) 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 2010. évi költségvetés tervezésekor fentiek figyelembe 
vételére. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester     

                   Határidő: 2010. február 15. 
 
 
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslatot 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
  Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

139/2009. (XI. 23.) 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 2010. évi költségvetés tervezésekor fentiek figyelembe 
vételére. 
 
Felelős: Szentes László polgármester     

                   Határidő: 2010. február 15. 
 
Az ülésnek több tárgya nem volt, Csőbör Károly polgármester az együttes ülést 18 
óra 10 perckor bezárta. 
 
     K.m.f. 
 
 
Csőbör Károly            Szentes László  Vincze József Ágostonné dr. 
polgármester              polgármester        körjegyző 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 
Szente Kálmán                  Valente József 
   képviselő                                                                              képviselő       


