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KÖZSÉGI KÖNYVTÁRKÖZSÉGI KÖNYVTÁRKÖZSÉGI KÖNYVTÁRKÖZSÉGI KÖNYVTÁR    
    
 
A könyvtár közcélokat szolgál. Feladata az általános műveltség fejlesztése, a szabadidő 
hasznos eltöltésének biztosítása és a közösségi feladatok ellátása. A könyvtári funkció abban 
áll, hogy az e célra rendelet intézmény tudomást szerezzen a dokumentumok kilétéről, ezeket 
megszerezze, tárolja, és azok rendelkezésére bocsássa, akiknek a dokumentumra szüksége 
van.  
    
A könyvtár állománya 2008-ban 566.600.-Ft értékben megrendelt, 552.190.-Ft értékben 
teljesített 210 db kötettel  gazdagodott. Idén könyveket szeptember   10-én kaptunk először, 
63 db-ot 159. 941 Ft értékben.  
 
Folyóirat:  
2009. február 18-án adtam le a folyóirat rendelést az alábbi lapokra:  
Búvópatak  3.540.-/év  havonta 
A falu   1.792.-/év negyedévente 
Kapu   1.122.-/év havonta 
Otthon - Tudós 1.580.-/év negyedévente 
Igen   2.400.-/év kéthavonta 
Az általam megrendelt lapokból a Falu, és az Otthon - Tudós című folyóiratok érkeznek meg.   
 
A könyvek csoportosítása megtörtént, külön polcokat alakítottunk ki az ifjúsági és 
gyermekirodalom számára. Szortíroztuk a szépirodalmat. A könyvek leltározása,  
felülbélyegzése és jelzetelése  még a mai napig sem fejeződött be.   
 
A könyvbeszerzéseknél különösen figyelek a  kézikönyvek beszerzésére, mert ezek frissítése a 
legfontosabb,  hogy a könyvtárlátogatók (iskolás gyerekek) igényeit ki tudjuk elégíteni. Az új 
könyvek beszerzésével nő a gyerekekben az olvasási kedv, mely látszik a statisztikából is. 
Próbálok olyan könyveket beszerezni, amelyek felkeltik az érdeklodésüket. Az új könyveket 
kiemelve, elkülönítve kínálom az olvasóközönségnek.  
 
Szükség lenne integrált könyvtári program vásárlására, mely a mozgókönyvtári ellátás 
alapfeltétele is. Erre felkerülne a könyvtár állománya.   
 
A regisztrált használók száma 84 fő - 14 éven aluli   41 fő 
                                                              14 és 65 év közötti  43 fő 
         
 



Nyitvatartás:  hétfő, szerda  13:00 - 18:00  
                        kedd, csütörtök 13:00 - 16:00 
   péntek  11:00 - 15:00 
 
Az olvasóközönség ugyan még nem észrevételezte, de nekem nagyon kellemetlen, amikor 
egyéb teendőim miatt időnként nem tudom kinyitni a könyvtárat. Véleményem szerint 
fontos a pontosság és a rendszeresség, amit sajnos az egyre sűrűsödő feladatok miatt nagyon 
nehéz betartani.  
 
    
A könyvtár egyéb szolgáltatásai: A könyvtár egyéb szolgáltatásai: A könyvtár egyéb szolgáltatásai: A könyvtár egyéb szolgáltatásai:     
    
Internet használat: 2006. szeptemberétől ingyenesen igénybevehető Teleház működik a 
Könyvtárban 3 számítógéppel. Az év során 425 alkalommal használták a világhálót, ebből 269 
alkalommal 14 éven aluli iskolások. Rendszeres Internet használók a település fiataljai 
(általános és középiskolások), de egyre több felnőtt is ismerkedik a NET adta lehetőségekkel.     
 
Játszóház: Az év során 5 alkalommal tartottunk ajándék készítő foglalkozást. Januárban 
szerencsemalacot és vidám hóembereket készítettünk. Apák napjára üdvözlo kártyát, anyák 
napjára szív alakú szalvétagyűrűt, nagymamák napjára pedig dióhéjból katicát ajándékoztak a 
gyerekek, amelyeket könyvtár időben készítettünk.    
 
Könyvtári Mozi: Az év első felében minden hónap utolsó péntek délutánján filmvetítést 
tartottunk a gyerekeknek. A filmről készült rajzokat kis ajándékokkal jutalmaztam. A vetítést 
átlagosan 7 fő vette igénybe.   
 
CIMBORA Klub:  
- Február 11-én Betegek világnapján meglátogattuk az idős, ágyhoz kötött betegeket. 
 Üdvözlo kártyát és gyümölcsöt vittünk ajándékba.  
- Február 13-án CIMBORA “batyus” farsangon - néhányan jelmezbe bújva -  farsangi 
 mulatsággal üdvözöltük a tavaszt.  
- Március 12-én Gergely napján, házról - házra járva verbuváltuk az iskolába  
 készülő óvodásokat.  
- CIMBORA - Tagtoborzó - április 10-én, a 2008-ban megalakult helyi Klubhoz idén  8 
kisdiák csatlakozott, így a teljes létszám 17 fő.  
- Július 29-én kerékpáros túrán hódítottuk meg a Tátikát. A várrom bejárása után 
 csapatokba verődve számháborús csatát vívtak egymás ellen a gyerekek.   
- Augusztus 17-én “Locsi - Pocsi” kirándulást szerveztünk a Celldömölk-i  
 Vulkán Fürdőbe.  
- Szeptember 4-én délután interaktív történelmi barangoláson vett részt 18 diákunk 
 Csabrendeken a Kistérségi Ifjúsági napon.  



- Október 9-én két kisdiákkal és nagymamájukkal részt vettünk Balatonalmádiban a  város 20. 
évfordulójára szervezett városismereti vetélkedőn.  
 
11 diákunk vesz részt a CIMBORA Alapítvány által meghirdetett Benedek Elek 
mesevetélkedőn. 4 forduló után még jelenleg is tart a verseny, melynek döntője november 28-
án lesz Budapesten.  www.cimbora.hu  

    
    
MŰVELŐDÉSI HÁZMŰVELŐDÉSI HÁZMŰVELŐDÉSI HÁZMŰVELŐDÉSI HÁZ    
 
Egy település értékrendszere túlmutat a település határain. A közösségi művelődés,  
a kultúraközvetítés céljait szolgáló színtér megfelelő infrastrukturális feltételei alapozzák a 
bennük folyó tevékenységek lehetőségeit, erősítik a művelődési igényt a lakosság 
életmódjában. A közművelődési intézmény helyi közösségi, szellemi értéket képvisel.  
 
A művelődési ház a saját rendezvényeken kívül díjmentesen biztosítja a nagytermet hétfő 
esténként a “Huncut szemek” asszonytánccsoport próbáinak idejére. 
A téli - tavaszi időszakban a fiatalok napi rendszerességgel vették igénybe a Kultúrházat esti 
időtöltés céljára.  
 
Pályázatok:  
- A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt “A fiatalok aktív társadalmi részvételének 
támogatása” című kiírásra, internetes pályázatot nyújtottunk be az ESZA Kht-hoz, a 
Sportpálya korlátépítésére. 200.000.- Ft-ot igényeltünk 100.000.- Ft önrész megjelölésével, - 
100.000.- összeggel támogatták elképzeléseinket.  
- Az érdekeltségnövelo támogatásra benyújtott pályázatunk önereje 100.000.-Ft volt, ehhez 
nyertünk 56.000.-Ft-ot. Ebből az összegbol 34.975.-Ft-ért vásároltunk 2 parti sátrat, és a 
Könyvtárban egyik számítógépben winchestert kellett cserélni, amely 14.380.-Ft-ba került. A 
fennmaradó 106.645.-Ft-ból tudnánk vásárolni videokamerát, mely ugyancsak közcélokat 
szolgálna, bővítené a helytörténeti anyagot az utókor számára. A kilencvenes években 
vásárolt videokamera már leamortizálódott és használhatatlanná vált.  
- A Szabadművelődési Alapítványhoz benyújtott “Hagyományos közművelődési 
tevékenységek támogatása” című pályázatunkat elutasították.  
- A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 35.000.-Ft-al támogatta Szünidő akciós 
programunkat. Ebből az összegbol és a felvállalt önerobol valósult meg a Falunapi hétpróba, a 
Nagymamák napjára készített ajándék, és a Celldömölk-i. “Locsi - Pocsi” kirándulás.    
�Az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz benyújtott “Vendégjáték 2009.” pályázatunkat 

első fordulóban eredményesnek értékelték, de a végleges döntés és támogatási szerződés 
még nem került aláírásra. Ebből a támogatásból tudtunk operett műsort lehozni az öregek 
napjára, és tavasszal kettő mese előadást tudunk szervezni az ifjúság számára. 



 
 

Rendezvényeink:  
- Idén harmadik alkalommal rendeztük meg a civil szféra képviselőivel közösen,   
   hagyományőrző Diótörő délutánunkat.   
- Téltemető és Farsangi lakodalom - Mátyás előtti szombaton ismét jó hangulatú,  
   vidám programmal ráztuk fel a lakosságot a téli begubózásból.     
- Március 22-én a templomban szentmise után a KALÁSZ szervezésében ünnepi  
   műsor köszöntötte az édesapákat. Mi a könyvtárban készített kis ajándékkal  
   kedveskedtünk az apukáknak.  
- Május első vasárnapján az óvodásokkal közös műsorral és ajándékkal köszöntöttük  
   az édesanyákat.  
- A nyári szünidő nyitányaként a népi hagyományok felelevenítésével Szent Iván éji  
   tűzgyújtást szerveztünk.   
- Falunap - Délelőtt a kerékpáros 7 próbán a gyerekek az utcákat végig biciklizve  
   egy - egy házhoz betérve, mókás feladatok megoldásával versenyeztek. Kora     
   délután fiúk - öreg fiúk kispályás foci mérkőzés zajlott a Sportpályán. Délután  a   
   Kultúrház szabadtéri színpadán a helyi művészeti csoportok mellett a “Két zsivány”    
   1 órás élo műsora szórakoztatta a közönséget.  
- Szent Anna napján, szentmise után ünnepi műsor köszöntötte a nagyikat, és a  
   könyvtár időben készített kis ajándék.  
- Augusztusban az éjszakai kincsvadászaton a falu kalandos útjait bejárva, mókás  
   feladatok megoldásával jutottunk ki a Kalla legelőre, ahol a csillagos ég alatt  
   tábortűz és zsíros kenyér party várta a kalandorokat.  
- A szeptemberben megszervezett szüreti felvonulás meghozta a hozzá fűzött  
   reményeket, hiszen a falu apraja - nagyja kivette részét, és jelmezbe bújva kísérte az  
   ízletes szőlőből készült koszorút. Nagy sikert aratott a “pityókás” népi játék sorozat  
   is. Kicsik és nagyok mindannyian jól érezték magukat ezen a délutánon.  
 
A Föld napja alkalmából csatlakoztunk Magyar Közútkezelő Kht. által szervezett 
szemétgyűjtési akcióhoz.  
 
Az idei évben is megállapodás szerint a XVI. Fazekas - találkozó megszervezését a MESE - 
FALU Alapítvány vállalta, de önkormányzati támogatásként a szervezési teendőket én 
végeztem.  
 
Civil szervezetek programjai, melyek a kultúrházban zajlottak:   
- Január 24-én, 10 család szervezésében Malacfarka hétvége - Családos disznóvágás  
   zajlott a Kultúrházban.  
- “Huncut szemek” tánccsoport a farsangi -és májusfa bálját tartotta a  
   közösségi térben.   



- A Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület éves közgyűlésének, és a II. Polgárőr  
   napnak is a Kultúrház adott otthont.   
- Három alkalommal adtuk ki a Kultúrházat családi rendezvény megszervezése  
   céljából.  
 
Kultúrház igénybevételei:  
A mai napig alkalmi árusítás 10 alkalommal volt a Kultúrházban. Zenés rendezvényt (bált) a 
Sportegyesület 5 alkalommal szervezett. Vállalkozó által szervezett zenés rendezvény egy 
alkalommal volt. Az óvoda több programját is a Kultúrházban tartotta meg. Többek közt az 
anyák napi ünnepélyt, és a tanévzárót. Az idei évben a tüdőszűrés, és a bérmálás utáni 
vendéglátás is a Kultúrházban zajlott. Zártkörű zenés összejövetel megtartására a fiatalok 3 
alkalommal kérték a közösségi teret.    
 
Bevételek:   Árusítás    34.000.- 
   Családi rendezvény     7.000.- 
   Sport bálok    20.000.- 
   Vállalkozó által szervezett bál  20.000.- 
              --------------------- 
   Mindösszesen: Mindösszesen: Mindösszesen: Mindösszesen:             81.000.81.000.81.000.81.000.----Ft Ft Ft Ft     
    
    
Jubiláló születésnaposok: Az idei évben 12 főt köszöntünk fel születés napján. 
    70 éves  8 fő 
    80 éves 4 fő 
A 70 éveseket üdvözlő lappal, a 80 éveseket virágcsokorral vagy itallal 
köszöntöttük/köszöntjük. 
 
Prágai Hírek:  A testületi határozatok teljes szövegével bekerülnek a főoldalra. Egyéb 
információk, beszámolók szerepelnek a hátoldalon. Idén lakossági kérésre indítottuk 
Sümegprága Útszéli keresztek rovatunkat.  
 
Honlap frissítés: 2009. szeptemberétől az önkormányzat honlapjának szerkesztésével és 
frissítésével is megbíztak. Sajnos számítógépes alap ismereteim sokszor komoly falakba 
ütköznek egy - egy  nagyobb volumenű  feladat során.  
 
KÖZÖD: 2007-ben csatlakoztunk egy újszeru programhoz, az Önkéntes Fiatalok napja 
felhíváshoz. Az együttműködés annyira sikeres lett, hogy a tavalyi évben az ismételt 
felhívásra pályázatot nyújtottunk be a Demokratikus Ifjúságért Alapítványhoz “Közösségi 
Kence - Fice” projektünkkel, mellyel vállaltuk a Könyvtár - Művelődési Ház kerítésének (kb. 
300 m) felújítását és festését. A projektet közösségfejlesztő csoportfoglalkozások is 



gazdagították, melyek hozzájárultak ahhoz, hogy a fiatalok felismerjék közösségük igényeit, 
és maguk is hozzájáruljanak annak jobbításához, gyarapításához.    
 
Kistérségi programok:  - Hadifogoly - találkozó Csabrendek 
    - Kistérségi Kulturális Fesztivál Zalaerdőd 
    - Kistérségi Ifjúsági nap Csabrendek 
     
Továbbképzések:  
Sajnos idén semmilyen továbbképzésen nem vettem részt.  
    
    
Sümegprága 2009. október 14.Sümegprága 2009. október 14.Sümegprága 2009. október 14.Sümegprága 2009. október 14.    
        

    
    

Csőbör KárolyCsőbör KárolyCsőbör KárolyCsőbör Károly    
              polgármester  polgármester  polgármester  polgármester    

    
    

            
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

ElőElőElőElőterjesztést készítette:terjesztést készítette:terjesztést készítette:terjesztést készítette:    Kulcsárné Nagy ÁgnesKulcsárné Nagy ÁgnesKulcsárné Nagy ÁgnesKulcsárné Nagy Ágnes    
                közművelődési asszisztensközművelődési asszisztensközművelődési asszisztensközművelődési asszisztens    
    

    
    
    



    
    
    
    

1.sz. melléklet1.sz. melléklet1.sz. melléklet1.sz. melléklet    
    
    
    

Téltemető és Farsangi lakodalomTéltemető és Farsangi lakodalomTéltemető és Farsangi lakodalomTéltemető és Farsangi lakodalom    
műa. poharak        1.200.- 
Góliát elem            957.- 
forralt bor hozzávalói (szegfűszeg, őrölt fahéj, cukor)     873.- 
tea hozzávalói (citromlé, tea)                   524.- 
zsíros kenyér party (paprika krém, zsír, só, hagyma, kenyér) 6.303.- 
Szalvéta, kukazsák          908.- 
Üdíto. Ásványvíz       3.540.- 
        ------------------ 
                  14.305.14.305.14.305.14.305.----FtFtFtFt    
    
Anyák napAnyák napAnyák napAnyák napjajajaja    
dekorgumi, szalvéta       1.680.- 
Virágpalánta        2.450.- 
        ------------------- 
 
         4.130.4.130.4.130.4.130.----FtFtFtFt    
Kistérségi  nap ZalaerdődKistérségi  nap ZalaerdődKistérségi  nap ZalaerdődKistérségi  nap Zalaerdőd    
cukorperec hozzávalói      2.829.- 
babgulyás hozzávalói               11.810.- 
kőbányai sör                11.616.- 
ásványvíz        2.640.- 
kukazsák, mosogatószer, műa. poh.     1.778.- 
őrölt kávé, hókristály      1.294.- 
műa. Evőeszközök       2.492.- 
sertéslapocka                 16.800.- 
kenyér, kifli        2.710.- 
        ------------------------------ 
         53.969.53.969.53.969.53.969.----FtFtFtFt    
    
    
    
    



FalunapFalunapFalunapFalunap    
Dobozos sör, Sió alma      71.421.- 
Üdíto, ásványvíz         3.924.- 
Vacsora hozzávalói       50.656.- 
WC papír, kukazsák, szalvéta       3.167.- 
Műa. tányérak, evőeszközök, poharak    12.400.- 
Fellépti díjak                 166.750.- 
Kerékpáros 7 próbaKerékpáros 7 próbaKerékpáros 7 próbaKerékpáros 7 próba                            13.355.13.355.13.355.13.355.----    
        ---------------------- 
                   319.873.319.873.319.873.319.873.----FtFtFtFt    
    

    
    
Éjszakai kincsvÉjszakai kincsvÉjszakai kincsvÉjszakai kincsvadászatadászatadászatadászat    
fáklyaolaj, kanócok       1.315.- 
mogyorókrém       1.450.- 
zsír, lilahagyma       1.040.- 
        ----------------------- 
         3.805.3.805.3.805.3.805.----FtFtFtFt    
    
    
Szüreti felvonulásSzüreti felvonulásSzüreti felvonulásSzüreti felvonulás    
ásványvíz        1.560.- 
műa. Poharak        1.958.- 
szalvéta, kukazsák       1.311.- 
lilahagyma, zsír       2.748.- 
tea hozzávalói       1.119.- 
szeletelt kenyér       4.100.- 
Czapári lovasiskola                10.000.- 
        ----------------------- 
                  22.796.22.796.22.796.22.796.----FtFtFtFt    
    
    
    

RendezvénRendezvénRendezvénRendezvények mindösszesen:  yek mindösszesen:  yek mindösszesen:  yek mindösszesen:                     418.878       418.878       418.878       418.878....----FtFtFtFt    
    
    
    
    
    



CCCCIMBORAIMBORAIMBORAIMBORA    
betegek világnapja       1.179.- 
Gergely – járás       1.848.- 
tagtoborzó          980.- 
Szent Iván éji tűzgyújtás      5.525.- 
Apák- és nagymamák napja               11.439.- 
Unoka – nagyi találkozó Balatonalmádi    1.200.- 
        --------------------- 
                  22222222....171171171171....----FtFtFtFt    
    
IrodaszerIrodaszerIrodaszerIrodaszer                                28.332.28.332.28.332.28.332.----        
    
Egyéb kellékekEgyéb kellékekEgyéb kellékekEgyéb kellékek                              2.596.  2.596.  2.596.  2.596.----        
    

    
 

 
 
 
 
 
Előterjesztést készítette:Előterjesztést készítette:Előterjesztést készítette:Előterjesztést készítette:    Kulcsárné Nagy ÁgnesKulcsárné Nagy ÁgnesKulcsárné Nagy ÁgnesKulcsárné Nagy Ágnes    
                közművelődési asszisztensközművelődési asszisztensközművelődési asszisztensközművelődési asszisztens    
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Sümegprága Művelődési Ház  
2010. évre tervezett munkájáról 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
MOZGÓMOZGÓMOZGÓMOZGÓKÖNYVTÁRKÖNYVTÁRKÖNYVTÁRKÖNYVTÁR    
    
A Mozgókönyvtári ellátásnak köszönhetően  az olvasóközönség minden érdeklodési körét ki 
tudjuk elégíteni. Az elmúlt években nem volt lehetőségünk arra, hogy a piacon megjelenő 
legújabb könyveket beszerezzük. A 2008. 2009. évi statisztikát összehasonlítva örömmel 
nyugtázhatjuk, hogy nőtt a könyvtárhasználók és kölcsönzött dokumentumok száma. Ez 
köszönhető annak is, hogy az idős nyugdíjasoknak házhoz viszem az olvasnivalót, amit ők 
szívesen fogadnak.  
 
A szolgáltató könyvtárral rugalmas és jó a munkakapcsolat. A későbbiekben tervezem még író 
- olvasó találkozó tervezését, mely egy komoly lépés lenne annak irányába, hogy az ifjúságon 
keresztül az egész lakosság kulturális életminosége javuljon. Ez intenzív marketing munkát 
igényel, hogy kellő létszámú érdeklodo vegyen részt a programon.  
 
Az Önkormányzat archívumában őrzött fotó -és videofelvételek helytörténeti anyagok, 
melyeket szeretném, ha átdolgozás után a könyvtárlátogatók elé tudnánk tárni. A fotókat 
kézikönyvtárban tekinthetnék meg az érdeklodok, a videó vagy DVD felvételeket pedig 
lehetne kölcsönözni. Ez jelentős befektetést is igényel, hisz a fotóalbumokat, videó és DVD 
lemezeket meg kell vásárolni. Ezt már idei évre is terveztem, de sajnos ez idáig nem valósult 
meg. A jövő évi érdekeltségnövelo támogatás fedezetet tudna biztosítani a költségek 
fedezésére.   
 
Mesedélután:  
2010-ben is szeretnék néhány alkalommal mese olvasást, mesemondást szervezni. Ez 
segítséget nyújtana az olvasásra nevelésre. 
 
CIMBORA:  
A Klub megalakulásának két éves évfordulójára a tavalyihoz hasonlóan tagtoborzó 
foglalkozást tervezek. Ezt a programot felejthetetlenné tehetnénk, ha meghívnánk a 
CIMBORA Labirintust. Ez a labirintus bemutatja a gyerekek számára a kultúrtörténet 
remekeit, belecsöppennek egy olyan világba, melyben több történelmi és művészeti korszakot 
is megismerhetnek. A játék során a gyerekek nem csak jól szórakoznak, hanem 
megismerhetik azt a korszakot, amellyel foglalkoznak. Az állomásokon szaktanárok 
foglalkoznak a gyerekekkel.  
 
Internet használat:  
A szolgáltatás teljes kapacitással működik.  
 



Honlap frissítés: 2009. szeptemberétől az önkormányzat honlapjának szerkesztésével és 
frissítésével is megbíztak.  
 
Játszóház: Jeles napok közeledtével kézműves foglalkozások szervezését tervezem, továbbá a 
KALÁSZ által szervezett Apa napra és Nagymamák napjára ajándékkészítő foglalkozásokat 
szervezek a gyerekeknek, amelyeket ajándékba adnak a templomban.   
 
A napi munkaidő több mint felét a könyvtári feladatok elvégzése tölti ki, így egyre kevesebb 
idő jut a rendezvények, ifjúsági -és közösségi programok, a havi lap, -és a honlap 
szerkesztésére. Vannak olyan könyvtári napok, hogy egyéb feladatokat szinte lopva lehet 
elvégezni. A lakosság részéről is egyre többen keresnek meg különféle kéréseikkel, amelyeket 
természetesen lehetőségeimhez mérten segítek megoldani (önéletrajz készítése, tanulószoba, 
házi -és szorgalmi feladatok megoldása).  
 
Korábban  terveztem projektorr beszerzését, de a szűkös anyagi lehetőségek nem tették 
lehetővé ennek megvalósítását. A jövő évi érdekeltségnövelo pályázatból tudnánk vásárolni  a 
nagy kivetítőt.  
Bízom az IKSZT pályázat sikerében, mert annak támogatottsága esetén talán meg lehetne 
valósítani a könyvtár mennyezetének szigetelését, az ablakok és ajtó cseréjét, és egyéb 
hiányosságokat.  
 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



MŰVELŐDÉSI HÁZMŰVELŐDÉSI HÁZMŰVELŐDÉSI HÁZMŰVELŐDÉSI HÁZ    
    
“A falu fejlettségét nem a gazgazsági és infrastrukturális mutatókkal kell mérni, hanem a 
lakosai közti kapcsolatrendszerrel. Ezért alapérték az egymásra figyelés, a kérdezni tudás, a 
generációs ismeretátadás. És a kérdések, a válaszok, a közös útkeresés, az élmények összekötik 
azt a hálózatot, amitől a falu lakói közösséggé válnak.”   
  HónaPosta 2007/3. 
 
Úgy gondolom, hogy a közművelődés területén programjaink szervezésével mindent 
megteszünk annak érdekében, hogy a fenti gondolatok érvényesülni tudjanak.  
 
 
Rendezvények:  - Téltemető és Farsangi lakodalom  február 27.  
     - Anyák napja           május 2. 
                      - Falunap           július 3.  
   - Kincsvadászat    augusztus 6. 
                - Szüreti felvonulás    szeptember 25. 
     - Öregek napja    október 16. 
 
- Téltemető és farsangi lakodalom - A Mátyás napjához kötött programot a Veszprém  
   Megyei Közművelődési Intézet által benyújtott Bakony - Balaton Kalendárium   
   “Népi ünnepek ősztől - tavaszig” című pályázati támogatásnak köszönhetően közös  
    szervezésben valósítjuk meg.  
 - Anyák napja - Ezt az ünnepet a CIMBORA Klub tagjai és az óvodások közös  
   szereplésével szervezzük meg.  
- Falunap - A  délelőtti sport programot a Sportpályán tervezzük, az ifjúság    
   szórakoztatására megszervezzük a kerékpáros hétpróbát. Az ünnepi műsor  
   összeállításánál előtérbe helyezném a helyi kulturális közösségek szereplését, de  
   ugyanakkor fontosnak tartanám sztárvendég meghívását is.  
- Szüreti felvonulás - Remélem hasonlóan sikeres rendezvényt tudunk megszervezni,  
   amilyet  idén valósítottunk meg.  
- Öregek napja -  Kulturális műsorral és szeretet vendégségbe várjuk a település  
   nyugdíjasait.  
 
A hasznos szabadidő eltöltése érdekében a nyári szünidő ideje alatt ifjúsági programokat 
szervezünk.  
 
Civil szervezetek Kultúrház igényei:  
“Huncut szemek” tánccsoport próba -  hétfő   18:00 óra  
Ifjúság összejövetelei -    változó 



 
Testületi határozat szerint Sümegprága Sport Egyesület részére évente 8 alkalommal báli 
rendezvények tartására díjmentesen biztosítja 5.000.-/alkalom közüzemi díj megfizetése 
mellett a Kultúrház nagytermét azzal, hogy a Sportegyesület korábbi megállapodásban 
rögzített kártérítési felelőssége továbbra is fennáll.  
 
A Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére évi 3 alkalommal zártkörű báli rendezvény 
tartására díjmentesen biztosítja 20.000.- kaució megfizetése mellett a Kultúrház nagytermét.  
 
Jubiláló születésnaposok: 2010-ben 5 fő ünnepli 70.; 8 fő 80. születésnapját. A korábbi 
gyakorlatnak megfelelően a 70 éveseket üdvözlőlappal, a 80 éveseket virágcsokorral vagy 
itallal köszöntjük. 
 
 
Kirándulások:   
- Az időközi választással hanyatlani kezdett a Szlovák, Tany községgel kialakított  
   testvér-települési kapcsolatunk. Ha ez a jövőben oldódna, akkor a korábbi gyakorlathoz 
hasonlóan cserekirándulást szervezhetnénk.  
- Ha az anyagi lehetőségek lehetővé teszik, akkor jövőre szervezünk kirándulást a KALÁSZ 
asszonyainak.  
- Bízom abban, hogy jövőre is részt tudunk venni a helyi gyerekekkel a CIMBORA  
   Alapítvány rendezvényein.  
 
Prágai Hírek: Ahogy az előző években, jövőre is havonta megjelenítjük. 
 
Kistérségi programok: 2010-ben a IV. Kistérségi Kulturális Fesztivált Nemeshany szervezi 
meg.   
    
Sümegprága, 2009. október 13. Sümegprága, 2009. október 13. Sümegprága, 2009. október 13. Sümegprága, 2009. október 13.     
    
    
                

    
Csőbör KárolyCsőbör KárolyCsőbör KárolyCsőbör Károly    
polgármesterpolgármesterpolgármesterpolgármester    
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testülete 
 …………./2009. (XI. 12.) határozata 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testülete a 2009. évi 
közmővelıdési tevékenységrıl szóló beszámolót elfogadja. 
 
A képviselı-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelıs: Csıbör Károly polgármester 
Határidı: azonnal 

 
 
 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testülete 
 …………./2009. (XI. 12.) határozata 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testülete a 2010. évi 
közmővelıdési munkatervet elfogadja. 
 
A képviselı-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelıs: Csıbör Károly polgármester 
Határidı: azonnal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. 
SÜMEGPRÁGA ÉS BAZSI KÖZSÉGEK KÖRJEGYZ İJE 

8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. Telefon/Fax: 87/550-038 E-mail: korjspb@enternet.hu 
 

 
 
 

E L İ T E R J E S Z T É S 
 

Sümegprága Települési  Önkormányzat Képviselı-testülete 
 2009. november 12-én tartandó nyilvános ülésére 

 
 
 
Tárgy:  Javaslat a 2010. évi belsı ellenırzési tervre 
 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület ! 
 
 
A  helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (6) bekezdése 
szerint:  
 
„A helyi önkormányzatra vonatkozó éves belsı ellenırzési tervet a képviselı-
testület az elızı év november 15-éig hagyja jóvá.” 
 
Erre tekintettel, valamint a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 
193/2003.(XI. 26.) Korm. rendelet 21-22. §-ai alapján elkészült az Önkormányzat 
2010. évi belsı ellenırzési terve, mely az elıterjesztés mellékletét képezi. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a 2010. évi belsı ellenırzési tervet 
megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. 
 
Sümegprága, 2009. október 27. 
 
 
 
                                                          Vincze József Ágostonné dr. 
                                                                      körjegyzı 
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HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testülete 
….. /2009.(XI.12.) határozata 

 
 
Sümegprága Települési  Önkormányzat Képviselı-testülete az Önkormányzat 
2010. évi belsı ellenırzési tervét a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 
 
Felkéri a körjegyzıt, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges 
intézkedések megtételérıl gondoskodni szíveskedjék.  
 
Felelıs:  Vincze József Ágostonné dr. körjegyzı 
Határid ı: folyamatos 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SÜMEGPRÁGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

2010. ÉVI ELLENİRZÉSI TERVE 
 
 

Ellenırzendı 
folyamatok és 

költségvetési szervek 

Az ellenırzésre 
vonatkozó  
stratégia 

(ellenırzés célja, 
módszere, tárgya, 

terjedelme, 
ellenırzött idıszak) 

Azonosított 
kockázati 
tényezık 

Az ellenırzés 
típusa 

Az 
ellenırzés 
ütemezése 

Erıforrás 
szükségletek

Az Önkormányzat 
vagyongazdálkodásának 
vizsgálata, különös 
tekintettel a tárgyi eszköz 
gazdálkodásra    
 

Cél:  a rendelet 
jogszabályokkal való 
megfeleltetése, 
vagyonvédelem 
biztosításának 
betartása 
 
Tárgy:  beszámoló 
adatainak vizsgálata, 
elemzése, analitikus 
és fıkönyvi 
nyilvántartások 
egyeztetése, 
ingatlankataszter 
vezetésének 
ellenırzése 
 
Idıszak:  2008-2009.  

Vagyongazdál-
kodás helyzetének 
változása 
 

Témaellenırzés, 
szabályszerőségi 
és rendszer 
ellenırzés 

2010. április 
hó 
 

10 szakértıi nap
 
(1  ellenır) 

 
 
 
Sümeg, 2009. október 27.  
 
 
 
Készítette:                                                                      Jóváhagyta: 
 
                            
 
                  belsı ellenır                                                                           körjegyzı 

 
 

Törölt: (Jelen melléklet tartalma, 
beleértve az esetleg elıforduló 
példákat is, a kérdések jobb 
megértését és a belsı ellenırzési 
intézkedések eredményes 
gyakorlati alkalmazását szolgálják 
ajánlás jelleggel.¶
¶
A belsı ellenırzési szerv ezek 
alkalmazása során az itt közölt 
mintától eltérhet.)¶



3. 
 

ELİTERJESZTÉS 
 

Sümegprága Települési  Önkormányzat Képviselı-testületének  
2009. november 12-i ülésére 

 
Tárgy:            Folyószámla hitel igénylése 
 
Elıterjeszti:  Csıbör Károly   polgármester 
Készítette:    Vincze József Ágostonné dr. körjegyzı megbízásából 
                       Horváth Zoltán Imréné gazd.fıea. 
 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület ! 
 
 
Önkormányzatunk folyószámla hitel szerzıdése novemberben lejár. Az elmúlt években évi 5 M 
Ft összegben igényeltünk folyószámla hitel az önkormányzat likviditási problémáinak átmeneti 
megoldása érdekében. Mivel a szerzıdés egy évre szól, azt minden évben meg kell újítanunk. 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a mellékelt határozati javaslatomat szíveskedjen 
elfogadni és  azzal a szerzıdés kötést támogatni.   
 
 
 
Sümegprága, 2009-11-04 
 
 
 
                                                                         Csıbör Károly 
                                                                          Polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  Minta  
 
                           a hitelfelvételrıl rendelkezı képviselıtestületi határozathoz 

 
 
 
Sümegprága Község Önkormányzata …mőködési… célra …5.000.000,-……,-Ft összegő 
……1 év …………… futamidejő hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt.-tıl. 
 
 
Sümegprága Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidı alatti 
költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeibıl a fejlesztések 
elıtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. 
 
 
Sümegprága Község Önkormányzatának képviselı testülete felhatalmazza a polgármestert a 
hitelszerzıdés megkötésére az OTP Bank Nyrt.-vel. 
 
 
Egyéb jogi biztosítékként felajánlja az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezı,  
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    megnevezéső ingatlanát. 
 
 
 
 
 
 
 
Jegyzıkönyvi kivonat hitelesítıjének aláírása, dátum, az önkormányzat eredeti pecsétje. 
 
 
 
 
 


