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SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT  
8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T/F: 87/550-038 

 
Szám: 413-2/2013.  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 
24-án 17,00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Sümegprága Települési Önkormányzat tanácsterme 
       8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. 
 
Jelen vannak:  Csőbör Károly polgármester 

      Szente Kálmán alpolgármester 
        Németh Béla képviselő 
        Valente József képviselő 
                         Varga Tibor képviselő 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: Borsné Marton Judit aljegyző 

               
Jegyzőkönyv-vezető: Konyicsák Józsefné ügykezelő 
 
Csőbör Károly polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, külön 
köszöntötte az aljegyző asszonyt. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 
a megválasztott 4 fő képviselő és a polgármester megjelent. Az ülést megnyitotta. 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Németh Béla képviselőt és Szente Kálmán 
alpolgármestert.  
 
A javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta.  
 
Csőbör Károly polgármester javasolta a meghívóban szereplő napirend 
jóváhagyását. 
 
A javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – a következők szerint elfogadta: 
 
NAPIREND 
 

1. Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének  
a 2013. február 1. napjától alkalmazandó intézményi térítési  
díjak átmeneti szabályozásáról szóló rendelete megalkotása  
Előterjesztő: Borsné Marton Judit aljegyző 
 

2. DRV Zrt. víziközmű rendszer gördülő fejlesztési terve 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
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3. Tájékoztató a 2013. évre vonatkozó hulladékszállítási díjakról 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 

 
4. Vegyes, döntést igénylő ügyek 

 
1.Napirend: 
      Tárgy: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének a 2013.  
      február 1. napjától alkalmazandó intézményi térítési díjak átmeneti  
      szabályozásáról szóló rendelete megalkotása 
     Előterjesztő: Borsné Marton Judit aljegyző 

 
/Előterjesztés és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör károly polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, a Remete Kft. 
megküldte az önkormányzat részére a szociális étkezés díját, amelyből ki lett 
számítva a szociális étkezés intézményi térítési díja.  
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta a 2013. február 1. 
napjától alkalmazandó  intézményi térítési díjak átmeneti szabályozására vonatkozó 
rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A képviselő-testület a rendelet-tervezetet 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet: 
 
                    Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
                     1/2013. (I. 25.) önkormányzati rendelete 
 

a 2013. február 1 napjától alkalmazandó intézményi térítési 
díjak átmeneti szabályozásáról   
 

          /A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
2. Napirend:  
Tárgy: DRV Zrt. víziközmű rendszer gördülő fejlesztési terve 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy 
hatályba lépett az új víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény. A DRV Zrt. megkereste 
az önkormányzatot, hogy a képviselő-testület felhatalmazása esetén elvállalja a 
gördülő fejlesztési terv térítésmentes elkészítését, természetesen a képviselő-testület 
jóváhagyása, véleményezése mellett. Mindezek figyelembe vételével, javasolta a 
határozati javaslat elfogadását.   
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

   
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2013. (I. 24.) határozata 
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Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a 
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-t (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.), 
Sümegprága Község víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervének - a 
tervek tartalmának önkormányzati véleményezése és jóváhagyása mellett 
- elkészítésével. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
3. Napirend:  
Tárgy: Tájékoztató a 2013. évre vonatkozó hulladékszállítási díjakról  
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
  
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy az 
önkormányzat hatásköre szűkült, nem kell a hulladék közszolgáltatási díjat 
megállapítania. A szolgáltató kiközölte a 2013. évre vonatkozó díjtételeket. 
 
Varga Tibor képviselő elmondta, hogy már a lakosság megkapta az első három 
hónapra vonatkozó csekket, ami drágulást mutat a tavalyi évihez képest.  
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy a szolgáltató által megküldött 
értesítőben az alapdíj 17 Ft-al kevesebb, mint a tavaly decemberben megküldött 
levelében.  
 
Szente Kálmán alpolgármester elmondta, hogy 2.916 Ft/hó a jelenleg megkapott 
csekk.     
 
Csőbör Károly polgármester mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, 
javasolta a határozati javaslat elfogadását.   
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

   
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2013. (I. 24.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a szilárd 
hulladék közszolgáltatás díjáról szóló tájékoztatót tudomásul vette. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
6. Napirend:  
Tárgy: Vegyes, döntést igénylő ügyek 
 
  - Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása 
     Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
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Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy a Gógánfai Közös Önkormányzati 
Hivatal működése kisebb-nagyobb döcögőkkel, de beindult. A költségvetés 
elfogadásáig biztosítani kell a Hivatal zavartalan működését. Ezért, az állami 
támogatás megérkezéséig január hónapban 300 Ft/lakos mértékű finanszírozási 
előleget kellene biztosítani.   
 
Borsné Marton Judit aljegyző elmondta, változott a normatíva számítási alapja a 
tavalyi évihez képest. 1-4 hónapra lényegesen kevesebb összeget kap a közös 
hivatal, a következő 8 hónapra már a kalkulált összeggel számolhatnak. A különbség 
- 6 millió Ft, mint a betervezett. Az első hónapokban jelentős kiadások terhelik a 
hivatalt, iktatóprogram, népesség licenc díja, amit most kell fizetni. Január hónapra 
kérnék a 300 Ft/fő/hó összeget, februárban már elkészül a költségvetés, és akkor 
már a konkrét számokat lehet látni. 
 
Valente József képviselő kérdezte, ez az első 4 hónapra, vagy az egész évre 
várható a támogatás. 
 
Borsné Marton Judit aljegyző válaszolta, várhatóan egész évben kell fizetni, 
lehet, hogy még többet is. 
 
Csőbör Károly polgármester javasolta, hogy támogassák ezzel az összeggel, 
annak érdekében, hogy működni tudjon a hivatal. 
 
Szente Kálmán képviselő kérdezte, 3.800 fő az össz. település lélekszáma. 
 
Borsné Marton Judit aljegyző válaszolta, kb. igen, 3.820 fő.  
 
Szente Kálmán képviselő kérdezte, hogy az önkormányzat tudja finanszírozni a 
kért támogatást. 
 
Csőbör Károly polgármester válaszolta, nem ismertek még a költségvetési 
számok. Az önkormányzat azt se tudja, hogy miből fogja finanszírozni a víz-, villany-, 
gázszámlát. A körjegyzőség elszámolása még hátra van. 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a javaslat 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzata Képviselő-testülete 
3/2013. (I. 24.)  határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Gógánfai 
Közös Önkormányzati Hivatal működési finanszírozásához 300 Ft/fő/hó 
összeggel járul hozzá 2013. január hónapban.  
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester     
Határidő: 2013. január 31. 
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  - Veszprém Megyei területfejlesztési koncepció 
     Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
  
Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy az önkormányzatnak megküldte 
Veszprém a Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepciót. Ismertette a 
megkeresést. Kérte a tájékoztató tudomásul vételét. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatót 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – tudomásul vette. 
  
 
Az ülésnek több tárgya nem volt, Csőbör Károly polgármester a nyilvános ülést 17,50  
órakor bezárta. 
  
 
     K.m.f. 
 
 
 

Csőbör Károly                                 Borsné Marton Judit 
polgármester        aljegyző      

 
 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 
 
    Németh Béla                              Szente Kálmán  
      képviselő                                                                  alpolgármester 


