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

 
Szám: 39-1/2010. 
 
 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.  
              január 13-án 17,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl. 
 
Az ülés helye: Sümegprága Körjegyzıség tanácsterme 
                       8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. 
 
Jelen vannak:  Csıbör Károly polgármester 
        Lampert Miklós alpolgármester 
        Kalláné Udvari Edit képviselı 
        Kulcsár Krisztina képviselı 
        Szente Kálmán képviselı 
        Valente József képviselı 
        Varga Tibor képviselı 
 
Simon Roland képviselı távolmaradása okát elıre jelezte. 
   
Tanácskozási joggal részt vesz:  Vincze József Ágostonné dr. körjegyzı 
              
Jegyzıkönyv-vezetı: Konyicsák Józsefné ügykezelı 
 
Csıbör Károly polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. 
Megállapította, hogy az ülés az SZMSZ. alapján került összehívásra, valamint az ülés 
határozatképes, mivel a megválasztott 8 fı képviselı közül 7 fı megjelent. 
 
Az ülést megnyitotta. 
 
Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolta Kulcsár Krisztina és Varga Tibor képviselıket.  
 
A javaslatot a képviselı-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta. 
 
Csıbör Károly polgármester javasolta megtárgyalni a meghívóban közölt 
napirendi pontokat.  
 
A Képviselı-testület a javaslatot 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – a következık szerint elfogadta: 
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Napirendi pontok 
 

1. Javaslat a 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervre 
          Elıterjesztı: Csıbör Károly polgármester 
 

2. Vegyes, döntést igénylı ügyek 
   
1.Napirendi pont 
Tárgy: Javaslat a 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervre 
            Elıterjesztı: Csıbör Károly polgármester 
 
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
     
Csıbör Károly polgármester ismertette az elıterjesztést. Jelezte, a 
Közfoglalkoztatási Tervet véleményezésre meg kell küldeni a Munkaügyi Központ 
Sümegi Kirendeltségének. 
 
Szente Kálmán képviselı kérdezte, a Közfoglalkoztatási Tervben szereplı 
adminisztratív feladatokat ellátó 2 fı 12 hónapi munkavégzése mit jelent, és hol 
lennének alkalmazva? 1-1 fıt 12-12 hónapra foglalkoztat az önkormányzat?  
 
Csıbör Károly polgármester válaszolta, a körjegyzıségen segítenének be az 
adminisztratív feladatok ellátásában. A tervben 2 fı összesen 24 hónapi 
foglalkoztatása szerepel. Jelezte, hogy ez csak a terv, nem biztos, hogy ennyi ideig 
és ekkora létszámmal fog megvalósulni a közfoglalkoztatás. A közcélú dolgozókat 
minimum 90 napig, maximum 1 évig lehet foglalkoztatni. Csak annyi munkavállalót 
lehet alkalmazni, amennyit a Közfoglalkoztatási Terv tartalmaz. Ezek keret számok. 
 
Varga Tibor képviselı jelezte, belátható idın belül nem várható újabb 
munkalehetıség a térségben. 
  
Csıbör Károly polgármester mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását. 
 
A Képviselı-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 
  1/2010. (I. 13.)  határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testülete a 2010. évi 
Közfoglalkoztatási Tervet – a mellékletben foglaltak szerint – 
véleményezésre megküldésre alkalmasnak tartva elızetesen elfogadja. 
 
Felkéri a képviselı-testület a polgármestert, hogy a 2010. évi 
Közfoglalkoztatási Tervet véleményezés céljából a Közép-dunántúli 
Regionális Munkaügyi Központ Sümegi Kirendeltségének megküldeni, 
valamint a vélemény megérkezése után azzal együtt a Képviselı-
testület elé terjeszteni szíveskedjen. 
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Felelıs: Csıbör Károly polgármester 
Határidı: - azonnal (megküldésre), 
        - 2010. február 10. (elıterjesztésre) 
 
 

2.Napirendi pont 
Tárgy: Vegyes, döntést igénylı ügyek 
 
 -  Tájékoztatás háziorvos rendelési idejének változásáról 
             Elıterjesztı: Csıbör Károly polgármester 
 
Csıbör Károly polgármester tájékoztatta a képviselı-testületet a háziorvos 
rendelési idejének változásáról. 
/A jegyzıkönyv mellékletét képezi./  
Kérte a tájékoztató tudomásul vételét. 
 
A Képviselı-testület a tájékoztatót 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – tudomásul vette. 
 

- Fejér Megye Közgyőlésének Elnöke megkeresése 
              Elıterjesztı: Csıbör Károly polgármester 
 
(Levél a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Csıbör Károly polgármester ismertette a megkeresést. Javasolta a képviselı-
testületnek csatlakozzanak a „Tiltakozás a Magyar Köztársaság 2010. évi 
költségvetése önkormányzatokat érintı megszorító intézkedései ellen”. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az elhangzott 
javaslat elfogadását. 
 
A Képviselı-testület a javaslatot 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 
  2/2010. (I. 13.)  határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testülete csatlakozik a 
Fejér Megye Közgyőlésének Elnöke felhívása alapján a „Tiltakozás a 
Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetése önkormányzatokat érintı 
megszorító intézkedései ellen”-hez. 
 
Felkéri a képviselı-testület a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelıs: Csıbör Károly polgármester 
Határidı: azonnal 
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- E-ON Energiaszolgáltató Kft. szerzıdésmódosító ajánlata 
          Elıterjesztı: Csıbör Károly polgármester 
 
(Levél a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Csıbör Károly polgármester ismertette az E-ON Energiaszolgáltató Kft. 
szerzıdésmódosító ajánlatát. 
 
Varga Tibor képviselı jelezte, van több szolgáltató is piacon, akitıl áramot lehet 
vásárolni. 
 
Csıbör Károly polgármester elmondta, igen van 6 szolgáltató is. Véleménye 
szerint ezzel az ajánlattal nem kellene az önkormányzatnak élnie. 
 
Lampert Miklós alpolgármester jelezte, érdemes utána nézni a dolgoknak, mert 
vannak szolgáltatók, akik jelentısen olcsóbban adják az áramot. 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyzı jelezte, a közvilágításra vonatkozó 
jelenlegi szerzıdése az önkormányzatnak 2013-ig határozott ideig tart. Az idı elıtt 
felmondott szerzıdés következményekkel jár. 
 
Szente Kálmán képviselı javasolta részben elfogadni a szerzıdést, a 25 napos 
fizetési határidıt elfogadni, a tarifaemelést és az év végi szerzıdés felbontást nem. 
 
Csıbör Károly polgármester mivel több hozzászólás nem hangzott el, szavazásra 
bocsátotta az elhangzott javaslat elfogadását. 
 
A Képviselı-testület a javaslatot 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 
  3/2010. (I. 13.)  határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testülete az E-On 
Energiaszolgáltató Kft. szerzıdésmódosító ajánlatát a 25 napos fizetési 
határidı tekintetében elfogadja, azonban a tarifaemelést és az év végi 
szerzıdésfelbontást nem. 
 
Felkéri a képviselı-testület a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelıs: Csıbör Károly polgármester 
Határidı: azonnal 
 
        

- Tájékoztató a Ramassetter Vince Általános Iskola 2010. évi  
     költségvetésérıl 
     Elıterjesztı: Csıbör Károly polgármester 
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(Megkeresés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Csıbör Károly polgármester ismertette Sümeg Város Polgármesteri Hivatala által 
megküldött Ramassetter Vince Általános Iskola Sümeg 2010. évi költségvetésével 
kapcsolatos tájékoztatást. 
 
Lampert Miklós alpolgármester jelezte, tájékoztatni kell a lakosságot, hogy az 
önkormányzat ekkora összegő hozzájárulást már nem bír kigazdálkodni. 
 
Csıbör Károly polgármester véleménye szerint, a társulási megállapodáson 
változtatni kell. 
 
Valente József képviselı kérte, nézzenek utána a környezı települések (pl. 
csabrendeki általános iskola mőködéséhez) mekkora összeggel járulnak hozzá.  
 
 

- Pályázati lehetıség 
     Elıterjesztı: Lampert Miklós alpolgármester 

 
Lampert Miklós alpolgármester ismertette a „Közoktatási infrastrukturális 
fejlesztés” címő KDOP-2009-5.1.1 kódszámú pályázati kiírást. 
(Pályázati kiírás a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
Elmondta, a pályázat keretében lehetıség nyílna új óvodaépítésre. A támogatás a 
költségek 75 %-ára nyújtana fedezetet. Az épületben az óvoda és esetleg bölcsıdei 
csoport mellett tornaszobát, baba-mama klubot, és akár só szobát is ki lehetne 
alakítani. A pályázatíró csak az elnyert pályázat esetén kérné a sikerdíjat, 1,2 
MFt+ÁFÁ-t. Véleménye szerint ez a falunak nagy elırelépés lenne. Az épület 
könnyőszerkezetes kivitelben, a válaszfalak könnyen elmozdítható gipszkarton fallal 
készülhetnének.   
 
Csıbör Károly polgármester aggodalmát fejezte ki a várható gyermek létszám 
miatt, valamint elmondta, hogy a pályázat legkisebb támogatási összege 20 MFt, 
melynek 5 MFt az önrésze. Az önkormányzatnak pályázati elbírálás alatt van az 
IKSZT-s pályázata, amelyhez szintén szükséges az önerı. 
 
Lampert Miklós alpolgármester jelezte, az óvodai létszámnak el kell érnie a 13 
fıt. Ezt a létszámot kell tartani, valamint a lakosság csökkenés nem érheti el a 25 %-
ot.   
 
Szente Kálmán képviselı kérdezte, mi a pályázat benyújtásának a határideje? 
 
Lampert Miklós alpolgármester válaszolta, ez év február 10-tıl április 30-ig lehet 
a pályázatot benyújtani, 2 óvodai csoportra és bölcsıdeire. 
 
Csıbör Károly polgármester jelezte, utána kell számolni, hogy mennyibe kerül a 
fenntartása. Elmondta, a finanszírozás a fı gond. Javasolta, a következı ülésen 
térjenek vissza erre a pályázati lehetıségre. 
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az elhangzott 
javaslat elfogadását. 
 
A Képviselı-testület a javaslatot 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következı határozatot hozta: 
 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 
  4/2010. (I. 13.)  határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testülete a 
„Közoktatási infrastrukturális fejlesztés” címő KDOP-2009-5.1.1 
kódszámú pályázat benyújtási lehetıségét megvizsgálja, és arra a 
következı testületi ülésen visszatér. 
 
Felelıs: Csıbör Károly polgármester 
Határidı: 2010. február 28. 
        

Az ülésnek több tárgya nem volt, Csıbör Károly polgármester a nyilvános ülést 18,15 
órakor bezárta, és rövid szünet után a képviselı-testület zárt ülésen folytatta tovább 
munkáját. 
 
 
     K.m.f. 
 
 
 
Csıbör Károly      Vincze József Ágostonné dr. 
polgármester                    körjegyzı 
 
 
Jegyzıkönyv hitelesítı: 
 
 
                                                                                                             
Kulcsár Krisztina        Varga Tibor 
     képviselı                    képviselı 
 
 
 
 


