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

 
Szám: 39-24/2010.  

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. április     
               15-én 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 
 Szente Kálmán képviselı 
 Varga Tibor képviselı 
 

Simon Roland és Valente József képviselık távolmaradásuk okát elızetesen jelezték. 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: Vincze József Ágostonné dr. körjegyzı 
                                                   Horváth Zoltán Imréné gazd.fıea./1.napirend/ 
 
Jegyzıkönyv-vezetı: Konyicsák Józsefné ügykezelı 
 
Csıbör Károly polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 8 fı képviselı 
közül 6 fı megjelent. Az ülést megnyitotta. 
 
Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolta Kalláné Udvari Edit és Kulcsár Krisztina 
képviselıket. 
 
A javaslatot a képviselı-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül -  elfogadta.   
 
Csıbör Károly polgármester javasolta megtárgyalni a meghívóban közölt 
napirendi pontokat.  
  
A Képviselı-testület a javaslatot 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbiak szerint elfogadta: 
 
Napirendi pont:  
 

1. Sümegprága Települési Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 
2/2009. (II.13.) rendeletének módosítása 
Elıterjesztı: Csıbör Károly polgármester 
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2. Lakossági környezet állapotáról szóló tájékoztatás 
     Elıterjesztı: Csıbör Károly polgármester 

 
3. Vegyes, döntést igénylı ügyek 

 
1. Napirend 

Tárgy: Sümegprága Települési Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 
2/2009. (II. 13.) rendeletének módosítása 
Elıterjesztı: Csıbör Károly polgármester 
 
/Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi./ 

 
Csıbör Károly polgármester ismertette az elıterjesztést. Kérte a hozzászólásokat, 
kérdéseket. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet 
elfogadását.  
 
A képviselı-testület a rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 
                    Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 
                      2/2010. (IV. 16.) rendelete 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat 2009. évi  
költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 13.) rendeletének  
módosításáról 

 
                    /A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi./ 
 
 

2.Napirend 
    Tárgy: Lakossági környezet állapotáról szóló tájékoztatás 
               Elıterjesztı: Csıbör Károly polgármester 
 
/Az elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csıbör Károly polgármester  ismertette az elıterjesztést, egyben javasolta 
elfogadni a határozati javaslatot. Elmondta, az önkormányzati tulajdonú területeket 
rendben tartják, igyekezve megakadályozni a parlagfő elterjedését. 
 
Szente Kálmán képviselı véleménye szerint az illegális hulladéklerakás okozhat 
környezeti károsodást. A szemétszállítási díj növekedésével ez csak további 
problémákat okozhat. 
 
Kalláné Udvari Edit képviselı ezzel teljesen egyetértett. 
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Csıbör Károly polgármester  kérte a képviselıket, hogy ha látják az illegális 
szemétlerakást, akkor azonnal szóljanak, hogy a szükséges intézkedéseket 
megtehesse. Jelezte, 2010. április 22-én a Föld napja alkalmából csatlakoznak a 
Sümeg által szervezett szemétgyőjtéshez. A település határában és a község utcáin 
szedik össze a szemetet.  
Megkérdezte, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e még kérdés, kiegészítés. 
Több kérdés, kiegészítés nem hangzott el.  
Szavazásra bocsátotta a lakossági környezet állapotáról szóló tájékoztatás 
elfogadását. 
 
A Képviselı-testület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

 Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 
52/2010. (IV.15.)  határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testülete a lakossági 
környezet állapotáról szóló tájékoztatást elfogadja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a környezet általános védelmérıl szóló 
1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés e) pontja, valamint 51. § (3) 
bekezdése alapján a lakosságot a környezet állapotáról a Képviselı-
testület által elfogadott tájékoztatás közzétételével tájékoztatni 
szíveskedjék. 
 
Felelıs: Csıbör Károly polgármester 
Határidı: 2010. április 30. 

 
                  

    3. Napirend 
     Tárgy: Vegyes és döntést igénylı ügyek 
 

- Ramassetter Vince Általános Iskola Sümeg pályázatához  
                     szükséges nyilatkozat jóváhagyása 
                     Elıterjesztı: Csıbör Károly polgármester  
 
/Nyilatkozat a jegyzıkönyv mellékletét képezi./           
 
Csıbör Károly polgármester ismertette a megkeresést. Elmondta a Ramassetter 
Vince Általános Iskola Sümeg létszámleépítése kapcsán pályázati lehetıség adódott, 
melyhez az intézményt fenntartó önkormányzatok nyilatkozata szükséges. Javasolta 
a nyilatkozat jóváhagyását.   
 
Lampert Miklós alpolgármester sajnálatát fejezte ki, hogy a húsz éve 
becsületesen dolgozókat küldték el. 
 
Szente Kálmán képviselı jelezte, hogy az illetékesek csak az anyagi vonzatát 
nézték ennek a lépésnek, az emberekét nem.  
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Csıbör Károly polgármester mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslat elfogadását. 
 
A Képviselı-testület a javaslatot 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következı határozatot hozta: 
 
                Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 
                 53/2010. (IV. 15.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testülete a Ramassetter 
Vince Általános Iskolát (8330 Sümeg, Árpád utca 5.) fenntartó Iskolai 
Intézményi Társulás tagjaként, az iskolát érintı létszámcsökkentési 
döntés alapján felülvizsgálta a települési önkormányzat intézményeinek 
létszámhelyzetét.  
A képviselı-testület nyilatkozik arról, hogy a Sümegprága Települési 
Önkormányzat költségvetési szerveinél és Polgármesteri Hivatalánál a 
meglévı üres álláshelyeken, az elıreláthatólag megüresedı álláshelyeken 
vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, 
feladatátadás következtében az igénylı fenntartói körén kívüli 
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken 
foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának 
megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetıség. 
 
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert a testületi döntésnek a 
gesztor önkormányzat részére történı továbbítására.   
 
Felelıs: Csıbör Károly polgármester 
Határidı: azonnal 

 
           
         -  Javaslat pályázat benyújtására 
             Elıterjesztı: Csıbör Károly polgármester 
 
/Pályázati kiírás a jegyzıkönyv mellékletét képezi./           
 
Csıbör Károly polgármester ismertette a Béres Egészség Hungarikum Alapítvány 
pályázati kiírását. Elmondta, hogy 300.000.- Ft-ra lehet pályázni, legalább 15% 
természetbeni önrész biztosítása mellett, ami felajánlott önkéntes munka is lehet. 
Homokos röplabdapályát szeretnének a fiatalok kialakítani a focipálya alatt. 
Elmondta, hogy két tartóoszlopra van szükség, ami minimum 200eFt, és a háló, ami 
min. 20eFt-ba kerülne. Ezen kívül 30-40 cm vastag homok szükséges a pálya 
borítására. Javasolta, hogy támogassák a pályázat benyújtását a röplabdapálya 
megépítésére. 
 
Lampert Miklós alpolgármester jelezte, 35-60 m3 homok szükséges, a szállítással 
együtt kb. 150-200eFt-ba kerülne. 
 
Csıbör Károly polgármester mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta a javaslat elfogadását.  
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A Képviselı-testület a javaslatot 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következı határozatot hozta: 
 
                Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 
                 54/2010. (IV. 15.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testülete a Béres 
Egészség Hungarikum Alapítvány által kiírt, a „Jövı egészségırei” – 
„Röplabda pálya kialakítása” – támogatására pályázatot kíván benyújtani. 
 
Saját forrás /természetbeni önrész/                60.000.- Ft    
Pályázaton igényelt összeg:                          300.000.- Ft. 
Összesen:                                                   360.000.- Ft. 
 
A képviselı-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat nevében a 
pályázat benyújtására és a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelıs: Csıbör Károly polgármester 
Határidı: 2010. április 30. 

 
 

- Tájékoztatás az óvodai gyermekétkeztetéssel kapcsolatos 
egyeztetésrıl 

                    Elıterjesztı: Csıbör Károly polgármester 
 
Csıbör Károly polgármester tájékoztatást adott az óvodai gyermekétkeztetéssel 
kapcsolatban. Elmondta, megkeresték az óvodavezetıvel a jelenlegi szolgáltatót, aki 
megígérte, hogy változtatni fognak az étel minıségén. Megbeszélték, hogy egy 
hónapra elıre közösen megállapítják a menüt.  
 
Kalláné Udvari Edit képviselı jelezte, építı kritikának vette a szolgáltató, és talán 
jobb lesz az étel minısége.  
 
Csıbör Károly polgármester elmondta, hogy a szociális étkeztetésben résztvevık 
is „A” illetve „B” menübıl választhatnak a késıbbiekben, melyet elıre egy héttel 
közölniük kell.  
 
Lampert Miklós alpolgármester jelezte, hogy jelentkezett egy újabb szolgáltató, 
aki jobb minıségő és mennyiségő ételt tudna biztosítani. 
 
Varga Tibor képviselı kérdezte, hogy honnan hozná az ételt? 
 
Lampert Miklós alpolgármester válaszolta, ı nem ismeri az illetıt, annyit tud, 
hogy közétkeztetéssel foglalkozik, és a nemesgulácsi óvodába is ı szállítja az ételt. 
 
Csıbör Károly polgármester jelezte, egyelıre a jelenlegi szolgáltatótól szállítják 
az ételt, bízik abban, hogy a tárgyalások eredményre vezetnek. 
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-  Tőzoltó Köztestület megkeresése 
        Elıterjesztı: Csıbör Károly polgármester 

 
     (Megkeresés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Csıbör Károly polgármester ismertette a megkeresést, és egyben javasolta a 
hozzájárulás megadását. 
Kérte a kérdéseket, hozzászólásokat. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a javaslat 
elfogadását. 
 
A Képviselı-testület a javaslatot 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következı határozatot hozta: 
 
                Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 
                 55/2010. (IV. 15.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul a 
Tőzoltó Köztestület Sümeg tulajdonában lévı IFA TLF-50 típusú 
tőzoltófecskendı gépjármő értékesítéséhez a Tápiószelei Önkéntes 
Tőzoltó Egyesület részére, 1.000.000.- Ft ellenértékben.  
 
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelıs: Csıbör Károly polgármester 
Határidı: azonnal 

 
 
Csıbör Károly polgármester tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy 2010. április 
21-én 17,30 órakor Bazsiban együttes ülés, 2010. április 22-én 18,00 órakor 
Sümegprágán képviselı-testületi ülés lesz, melyre tisztelettel meghívja a 
képviselıket.  
 
Lampert Miklós alpolgármester kérdezte, hogy az IKSZT-s pályázat nyert-e, mi a 
helyzet vele? 
 
Csıbör Károly polgármester válaszolta, a pályázatírót megkereste, hogy készítse 
el a hiánypótlást, ı viszont ezt nem teljesítette. A pályázat elutasításra került. 
 
Lampert Miklós alpolgármester hiányolta, hogy a polgármester úr legalább 
megköszönhette volna a veszprémi közremőködıknek a segítıkész közremőködését 
és hozzáállását az ügyhöz, hiszen egybıl jöttek és intézkedtek. 
 
Csıbör Károly polgármester elmondta, hogy várhatóan 2010. szeptember 1. és 
szeptember 30. között újból ki lesz írva a pályázat, és úgy tudja, hogy önerıre is 
lehet pályázni majd. 
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Lampert Miklós alpolgármester kérdezte, hogy a sportöltözı ünnepélyes 
átadásából lesz-e valami? Véleménye szerint, a választások elıtt már ezt meg kellett 
volna tenni.  
 
Csıbör Károly polgármester válaszolta, egyelıre pénz kérdése az egész. A 
sportöltözı tavaly ısszel lett kész. 
 
Szente Kálmán képviselı jelezte, szomorú, hogy az ünnepélyes sportöltözı 
átadásból nem lett semmi. A pályázatíróra visszatérve elmondta, hogy nem ilyennek 
ismerte eddig az illetıt. 
 
Lampert Miklós alpolgármester jelezte, a pályázatírót telefonon hívogatni kellett 
volna, hogy készítse el a hiánypótlást. 
 
Szente Kálmán képviselı elmondta, személyesen is tud róla, hogy lett ez ügyben 
keresve a pályázatíró. Elmondta, a sportöltözı átadással sokáig már nem lehet várni, 
el kell gondolkodni, hogy legyen-e ünnepélyes átadás. 
 
Lampert Miklós alpolgármester elmondta, egy-két szendvics, néhány üvegsör, 
esetleg egy pörkölt, ami elég 50-100 embernek, ilyenre gondolt. Nem az egész falu 
etetése a cél, hanem akik a sportöltözı felépítésében, támogatás odaítélésében 
résztvettek, azoknak egy kis ünnepély kijárna.  
 
Csıbör Károly polgármester elmondta, megnézik ennek a lehetıségét.   
Mivel további hozzászólás nem hangzott el, 18,57 órakor a nyilvános ülést bezárta.  
 
 
 
                                                     K.m.f. 
 
 
 
Csıbör Károly                                                        Vincze József Ágostonné dr. 
polgármester                                                                      körjegyzı 
 
 
 
Jegyzıkönyv-hitelesítık: 
 
 
Kalláné Udvari Edit                                                          Kulcsár Krisztina    
       képviselı                                                                    képviselı 


