
 1 

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 
8351. Sümegprága, Rákóczi u. 17. T/F:87/550-038. 

 
Szám: 39-15/2010.  

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

 
 

Készült:  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.  
               március 18-án 18,00 órakor kezdıdött nyilvános ülésérıl.     
 
Az ülés helye: Sümegprága Körjegyzıség tanácsterme 
                        8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. 
 
Jelen vannak: Csıbör Károly polgármester 

 Lamper Miklós alpolgármester 
 Kalláné Udvari Edit képviselı 
 Kulcsár Krisztina képviselı 
 Simon Roland képviselı 
 Szente Kálmán képviselı 
 Valente József képviselı 
 

Varga Tibor képviselı távolmaradása okát elızetesen 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 határozatképes, mivel a megválasztott 8 fı képviselı 
közül 7 fı megjelent. Az ülést megnyitotta. 
 
Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolta Kalláné Udvari Edit és Kulcsár Krisztina 
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 – az alábbiak szerint elfogadta: 
 
Napirendi pontok:  
 

1. Tájékoztatás 2010. évi pályázati lehetıségekrıl 
Elıterjesztı: Csıbör Károly polgármester 
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2. Átfogó értékelés Sümegprága Települési Önkormányzat 2009. évi  
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

         Elıterjesztı: Vincze József Ágostonné dr. körjegyzı 
 

3. Vegyes, döntést igénylı ügyek 
 

1. Napirend 
Tárgy: Tájékoztatás 2010. évi pályázati lehetıségekrıl 
            Elıterjesztı: Csıbör Károly polgármester 
 

/Pályázati felhívás a jegyzıkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csıbör Károly polgármester javasolta a képviselı-testület tagjainak, hogy az 
önkormányzat nyújtson be pályázatot közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatásra, 
a költségvetésben betervezett önrész figyelembevételével. Ismertette a határozati 
javaslatot. Kérte a hozzászólásokat.  
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az ismertetett 
határozati javaslat elfogadását.  
 
A Képviselı-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és a következı határozatot hozta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 
41/2010. (III. 18.) határozata 

 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatok közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatására 
pályázatot kíván benyújtani. 
 
Saját forrás:                                      120.000.-Ft; 

 
A képviselı-testület a saját forrás összegét a 2010. évi 
költségvetésében – az I. Cím 9105021 közmővelıdési intézmények 
közösségi színterek mőködtetése alcím kisértékő tárgyi eszköz – eszköz 
fejlesztés sora - biztosítja, felkéri továbbá a polgármestert az 
önkormányzat nevében a pályázat benyújtására. 
 
Felelıs: Csıbör Károly polgármester 
Határidı: 2010. március 25. 

   
 
Csıbör Károly polgármester javasolta a képviselı-testület tagjainak, hogy a 
Mővészeti és Szabadmővelıdési Alapítvány Kuratóriuma által meghirdetett pályázati 
felhívásra az önkormányzat nyújtson be pályázatot, a szüreti felvonulás 
támogatására. Az önerı 40.000.- Ft, a támogatás 160.000.- Ft, így összesen 
200.000.- Ft-ból lehetne a rendezvényt lebonyolítani.  
Kérte a hozzászólásokat.  
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Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a javaslat 
elfogadását.  
 
A Képviselı-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és a következı határozatot hozta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 
42/2010. (III. 18.) határozata 

 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testülete a Mővészeti 
és Szabadmővelıdési Alapítvány Kuratóriuma által kiírt, hagyományos 
közmővelıdési tevékenységek támogatására – „Szüreti felvonulás” - 
pályázatot kíván benyújtani. 
 
Saját forrás:                                 40.000.- Ft. 

   Pályázaton igényelt összeg:        160.000.- Ft. 
Összesen:                                 200.000.- Ft. 
 
A képviselı-testület a saját forrás összegét a 2010. évi 
költségvetésében biztosítja, felkéri továbbá a polgármestert az 
önkormányzat nevében a pályázat benyújtására és a további szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Felelıs: Csıbör Károly polgármester 
Határidı: 2010. április 1. 

 
 
    2. Napirend 
    Tárgy:  Átfogó értékelés Sümegprága Települési Önkormányzat 2009.  
                gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
                Elıterjesztı: Vincze József Ágostonné dr. körjegyzı 
 
/Az elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csıbör Károly polgármester felkérte Vincze József Ágostonné dr. körjegyzıt 
ismertesse az elıterjesztést. 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyzı ismertette az elıterjesztést. Elmondta, 
amennyiben a Képviselı-testület tagjainak kérdése van, szíveskedjenek feltenni, 
majd az elıterjesztést és a határozati javaslatot elfogadni.  
 
Csıbör Károly polgármester mivel 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 a következı határozatot hozta: 
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                Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 
                 43/2010. (III. 18.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testülete az 
önkormányzat 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról szóló – mellékelt – átfogó értékelést elfogadja. 
 
Felkéri a körjegyzıt, hogy az elfogadott átfogó értékelést a Közép-
dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 
Veszprémi Kirendeltsége részére megküldeni szíveskedjék.  
 
Felelıs: Vincze József Ágostonné dr. körjegyzı 
Határidı: azonnal 
 

                  
    3. Napirend 
     Tárgy: Vegyes és döntést igénylı ügyek 
 
               - Javaslat Szociális Intézményi Társulás Társulási  
                   Megállapodásának módosítására 
                  Elıterjesztı: Vincze József Ágostonné dr. körjegyzı  
 
/Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi./           
 
Csıbör Károly polgármester felkérte Vincze József Ágostonné dr. körjegyzıt 
ismertesse az elıterjesztést. 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyzı ismertette az elıterjesztést. 
 
Szente Kálmán képviselı kérdezte, az érintettek tudnak róla, hogy megszőnt a 
jelzırendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás? Tudomása szerint kb. 30 idıs 
ember vette igénybe ezt a fajta szolgáltatást, értesíteni kell ıket. 
 
Csıbör Károly polgármester válaszolta, a gondozónık tájékoztatták az 
érintetteket. 
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 a következı határozatot hozta: 
 
 
                Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 
                 44/2010. (III. 18.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a 
mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 
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A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó okiratot 
aláírni szíveskedjék.   
 
Felelıs: Vincze József Ágostonné dr. körjegyzı 
Határidı: azonnal 

 
 

- Javaslat a Helyi Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak  
   megválasztására  

       Elıterjesztı: Vincze József Ágostonné dr. körjegyzı 
  
(Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyzı elmondta, az érintettek egyetértettek 
ügyük nyilvános ülésen történı tárgyalásával, és megválasztásuk esetén vállalják a 
feladatok ellátását. Ismertette az elıterjesztést. 
 
Csıbör Károly polgármester mivel 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 a következı határozatot hozta: 
 
 
                Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 
           

45/2010. (III. 18.)  határozata 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testülete a választási 
eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. § (1) bekezdésében foglaltak 
alapján a  
Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottságba tagként megválasztja: 
 
- Németh Béláné 8351 Sümegprága, Petıfi u. 7. 
- Szécsenyi Ferencné 8351 Sümegprága, Petıfi u. 9. 
- Varga Lászlóné 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 33. 
- Varga Sándorné 8351 Sümegprága, Árpád u. 26. 
- Tóth Istvánné 8351 Sümegprága, Fı u. 9.; 
 
póttagnak: 
- Vargáné Pados Szilvia 8351 Sümegprága, Árpád u. 22. 
szám alatti lakosokat. 
 
Felelıs: - Csıbör Károly polgármester (az eskü kivételére) 
              - Vincze József Ágostonné dr. körjegyzı 
Határidı: 2010. március 22. 
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-  Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás részére mőködési  
   pénzeszközök átadása  

        Elıterjesztı: Csıbör Károly polgármester 
 
     (Megkeresés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Csıbör Károly polgármester ismertette a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 
megkeresését. Javasolta az önkormányzati hozzájárulás átadására vonatkozó 
megállapodások megkötését, és a képviselı-testület felhatalmazását az okiratok 
aláírására. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a javaslat 
elfogadását. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testülete a javaslatot 7 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következı 
határozatot hozta: 
 
                Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 
           

46/2010. (III. 18.)  határozata 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért a 
Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás részére a Társulás és a 
munkaszervezete, a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács, 
a pedagógiai szakszolgálati feladatok és a Központi Háziorvosi 
Ügyelet mőködtetéséhez önkormányzati hozzájárulás átadására 
vonatkozó megállapodások megkötésével a Társulási Tanács 8/2010. (II. 
25.), 9/2010. (II. 25.), 10/2010. (II. 25.) és 11/2010. (II. 25.) 
határozatában foglalt feltételekkel.  

 
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert a megállapodások aláírására 
és a további szükséges intézkedések megtételére. 

 
Felelıs: Csıbör Károly polgármester 
Határidı: azonnal 
 
  

- Tájékoztató a Levegı Munkacsoport megkeresésérıl  
       Elıterjesztı: Csıbör Károly polgármester  

  
(Megkeresés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Csıbör Károly polgármester ismertette a megkeresést, egyben tájékoztatta a 
képviselı-testületet, hogy a megkeresésben foglaltak részben már teljesítésre 
kerültek, mivel az önkormányzat hirdetı tábláján kifüggesztésre került a megkeresés. 
Kérte a véleményeket. 
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Lampert Miklós alpolgármester jelezte, hogy a minisztériumban lehet reklamálni, 
ha a havi fizetések 2.000 € összegre emelkednének, akkor lehetne fizetni az útdíjat.  
 
Szente Kálmán képviselı elmondta, bizonyos útszakaszon már van útdíj.  
 
Csıbör Károly polgármester mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
kérte a tájékoztató tudomásul vételét.  
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testülete a tájékoztatót 7 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – tudomásul vette. 
 
 

- Tájékoztató a zárt ülésen hozott határozatokról 
        Elıterjesztı: Csıbör Károly polgármester   

 
Csıbör Károly polgármester tájékoztatást adott az elızı zárt üléseken hozott 
határozatokról a következık szerint: 
a képviselı-testület a 5/2010. (I. 13.) határozatával Istenes Józsefné sümegprágai 
lakos szennyvízközmő érdekeltségi hozzájárulás megfizetése alól történı 
mentesítésére irányuló kérelmét elutasította; 
39/2010. (II. 17.) határozatával úgy döntött, hogy Csánicz Tibor sümegprágai 
lakost foglalkoztatja 2010. március 1-tıl 2010. december 31-ig településıri feladatok 
ellátása érdekében; 
40/2010. (II. 17.) határozatával elfogadta a polgármester átruházott hatáskörben 
hozott döntéseirıl szóló beszámolót. 
 
Szente Kálmán képviselı kérdezte, a zárt ülésen hozott határozatokról a 
következı testületi ülésen kell tájékoztatást adni? 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyzı válaszolta, igen. 
 
 

- Tájékoztató a Sümeg III. Sarvalyhegyi Kıbánya ügyében 
        Elıterjesztı: Csıbör Károly polgármester   

 
/Megkeresés a jegyzıkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csıbör Károly polgármester ismertette a megkeresést. Elmondta, hogy a 
képviselı-testület döntése elıtt még további információ beszerzése szükséges. 
 
Mivel további hozzászólás nem hangzott el, 19,05 órakor a nyilvános ülést bezárta, a 
képviselı-testület rövid szünet után zárt ülésen folytatta tovább munkáját. 
 
                                                     K.m.f. 
 
 
Csıbör Károly                                                        Vincze József Ágostonné dr. 
polgármester                                                                      körjegyzı 
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Jegyzıkönyv-hitelesítık: 
 
 
Kalláné Udvari Edit                                                          Kulcsár Krisztina 
     képviselı                                                                      képviselı 
 
 
 
 
 
 
 


