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

 
Szám: 39- 26/2010.  

J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. április     
               22-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 
 Simon Roland képviselı 
 Szente Kálmán képviselı 
 Valente József képviselı 
 Varga Tibor képviselı 
 

Tanácskozási joggal részt vesz: Vincze József Ágostonné dr. körjegyzı 
                                                   Horváth Zoltán Imréné gazd.fıea./2.napirendnél/ 
 
Jegyzıkönyv-vezetı: Konyicsák Józsefné ügykezelı 
 
Csıbör Károly polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 8 fı képviselı 
közül mid a 8 fı megjelent. Az ülést megnyitotta. 
 
Jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolta Kalláné Udvari Edit és Kulcsár Krisztina 
képviselıket. 
 
A javaslatot a képviselı-testület 7 igen 1 tartózkodással – ellenszavazat nélkül -  
elfogadta.   
 
Napirend elıtt: 
 
Csıbör Károly polgármester ismertette a „Tájékoztató a lejárt határidejő 
önkormányzati döntések végrehajtásáról” szóló beszámolót. 
/Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi./ 
Kérte a tájékoztató tudomásul vételét. 
 
A Képviselı-testület a tájékoztatót 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – tudomásul vette.  
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Csıbör Károly polgármester javasolta megtárgyalni a meghívóban közölt 
napirendi pontokat.  
  
A Képviselı-testület a javaslatot 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbiak szerint elfogadta: 
 
Napirendi pontok:  
 

1. Sümegprága Települési Önkormányzat éves ellenırzési és éves összefoglaló 
ellenırzési jelentése 
Elıterjesztı: Csıbör Károly polgármester 

 
2. Sümegprága Települési Önkormányzat 2009. évi zárszámadási rendeletének 

megalkotása 
          Elıterjesztı: Csıbör Károly polgármester 
 

3. Vegyes, döntést igénylı ügyek 
 

1. Napirend: 
Tárgy: Sümegprága Települési Önkormányzat éves ellenırzési és éves 
összefoglaló ellenırzési jelentése 
 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 határozati 
javaslat elfogadását.  
 
A képviselı-testület a határozati javaslatot 8 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 
                 58/2010. (IV. 22.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testülete a 2009. évi 
ellenırzési jelentést, és az éves összefoglaló ellenırzési jelentést 
elfogadja.  

 
 Felelıs: Csıbör Károly polgármester 
  Határidı: azonnal 

                     
     2. Napirend: 
     Tárgy: Sümegprága Települési Önkormányzat 2009. évi zárszámadási  
                 rendeletének megalkotása  

            Elıterjesztı: Csıbör Károly polgármester 
 

/Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi./           
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Csıbör Károly polgármester ismertette az elıterjesztést. Megkérdezte, hogy az 
írásos anyaggal kapcsolatban van-e kérdés, kiegészítés. 
 
Varga Tibor képviselı jelezte, az elıterjesztésben szerepel 7,584 M Ft mőködési 
hitel, és az 5 M Ft folyószámla hitelkeret. Kérdezte, hogy mind kettıt igénybe vette 
az önkormányzat?  
 
Horváth Zoltán Imréné gazd. fıea. válaszolta, a 2009. évi mőködési hiány 7,584 
M Ft, ami a bevétel és kiadás különbsége. 2009. évben csak folyószámlahitel 
felvételére került sor, mőködési hitelre nem.  
 
Szente Kálmán képviselı kérdezte, lehet tudni, hogy mekkora összeg volt a hitel 
kamata? 
 
Horváth Zoltán Imréné gazd. fıea. válaszolta, a folyószámla hitel kamata kb. 
200-300 E Ft. 
 
Csıbör Károly polgármester tájékoztatásként elmondta, az önkormányzat 
egyenlege a folyószámlán 900 E FT. Jelenleg kifizetésre váró kiadások a 800 E Ft 
hulladékszállítás, és kb. 200 E Ft a szennyvízátemelı szivattyú javítási költsége. 
 
Varga Tibor képviselı kérdezte, hogy a szivattyúmotorokat az önkormányzatnak 
kell karbantartani? 
 
Csıbör Károly polgármester válaszolta, igen.  
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat 2009. évi zárszámadási rendelet-tervezetének elfogadását. 
 
A képviselı-testület a rendelet-tervezetet 8 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet: 
 
                    Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 
                      3/2010. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 
 

a 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról  
 

                    /A rendelet teljes szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi./ 
 
 

3.Napirend 
      Tárgy: Vegyes és döntést igénylı ügyek 
 
               - Együttmőködési megállapodás a Remete Kft-vel 
                  Elıterjesztı: Csıbör Károly polgármester  
 
Csıbör Károly polgármester ismertette a Remete Kft. Együttmőködési 
megállapodás tervezetét, javasolta annak elfogadását.  
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Kérte a kérdéseket, hozzászólásokat.   
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az elhangzott 
javaslat elfogadását. 
 
A Képviselı-testület a javaslatot 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következı határozatot hozta: 
 
                Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 
                 59/2010. (IV. 22.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testülete a Remete 
Kft-vel (Sümeg, Kossuth L. u. 13.) kötendı – Együttmőködési 
megállapodást – a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.  
 
A képviselı-testület felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására, és 
a további szükséges intézkedések megtételére.  
 

 Felelıs: Csıbör Károly polgármester 
 Határidı: azonnal 

 
 

- Pályázat a mőködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb       
  támogatására 

                    Elıterjesztı: Csıbör Károly polgármester  
 
/Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi./          
 
Csıbör Károly polgármester ismertette a mőködésképtelen helyi önkormányzatok 
egyéb támogatására vonatkozó pályázat benyújtásának lehetıségét. 
Kérte a kérdéseket, hozzászólásokat. Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását. 
 
A Képviselı-testület a határozati javaslatot 8 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
      
                 Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 
                  60/2010. (IV. 22.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot 
nyújt be a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl szóló 2009. évi 
CXXX. törvény 6. számú melléklet 3. Mőködésképtelen helyi 
önkormányzatok egyéb támogatására. 
 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására. 

   
 Felelıs: Csıbör Károly polgármester 
 Határidı: 2010. május 10. 
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         -  Energiabróker megbízása földgáz szabadpiaci beszerzésével  
             kapcsolatosan – csatlakozás a Simply Green „Energia Beszerzési  
             Közösségé”-hez 
             Elıterjesztı: Csıbör Károly polgármester 
 
/Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi./          
 
Csıbör Károly polgármester ismertette az elıterjesztést.  
 
Varga Tibor képviselı kérdezte, hogy az önkormányzat más szolgáltatótól is 
vásárolhatja a gázt? Elmondta, az E-ON Kft. eddig monopolhelyzetben volt a piacon. 
 
 Csıbör Károly polgármester válaszolta, azt a szolgáltatót kell megkeresni, aki a 
legkedvezıbb ajánlatot adja. Ha több önkormányzat is belépne ehhez a 
szolgáltatóhoz, akkor a kistérség, a koordinátor szerepet felvállalná. Dönteni 2010. 
április 30-ig kell. 
 
Lampert Miklós alpolgármester véleménye szerint, ha a lakossági fogyasztókat is 
bevonja az önkormányzat, akkor van értelme a szolgáltató váltásnak, különben nincs. 
 
Szente Kálmán képviselı elmondta, el kell gondolkodni rajta, hogy érdemes-e 
ezzel foglalkozni. 
 
Lampert Miklós alpolgármester elmondta, akkor látja ennek az egésznek az 
értelmét, ha a gázfogyasztást le lehet venni 10 m3/h-ra, különben nem. 
 
Valente József képviselı elmondta, az önkormányzat kb. 1-1,3 M Ft-ot fizet ki 
éves szinten gázfogyasztásra, akkor kb. 100 E Ft-al lenne olcsóbb a gáz.  
 
Szente Kálmán képviselı jelezte, biztosan van több cég, akik közül lehet 
választani. 
 
Lampert Miklós alpolgármester elmondta, utána kell járni, hogy van-e szerviz 
hálózata a szolgáltatónak, a nyomásszabályozót is mikor cserélik, illetve benn van-e a 
szolgáltatásban. Így nem látja értelmét a szolgáltató váltásnak.  
 
Csıbör Károly polgármester elmondta, az önkormányzatnak nem kötelezı kilépni 
piacra, ez csak egy lehetıség. Javasolta, hogy a határozati javaslatban foglaltakat a 
képviselı-testület ne fogadja el.  
Mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az 
elhangzott javaslat elfogadását.  
 
A Képviselı-testület a javaslatot 5 igen, 1 nem és 2 tartózkodással – elfogadta és a 
következı határozatot hozta: 
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                Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 
                 61/2010. (IV. 22.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testülete nem kíván 
csatlakozni a Simply Green Energia Beszerzési Közösséghez, és 
nem kíván megbízást adni a földgázenergia szolgáltatók 
pályáztatására. 
 
A képviselı-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére.  

 
 Felelıs: Csıbör Károly polgármester 
 Határidı: 2010. április 29. 

 
 

- Tájékoztató a hulladékgyőjtı sziget kialakításáról 
                    Elıterjesztı: Csıbör Károly polgármester  
 
Csıbör Károly polgármester elmondta, hogy a hulladékgyőjtı sziget kialakítását a 
tervezett helyre a kivitelezı nem tudja elhelyezni, a megközelíthetısége miatt. Az út 
másik oldalán, az úttest és az árok közötti ingatlanra tudnák megépíteni, ennek 
érdekében a Közútkezelı Kht-val felveszi a kapcsolatot. A sziget talapzata nem 
térkıvel lesz megoldva. 
 
Varga Tibor képviselı kérdezte, lomtalanítás lesz az idén? 
 
Csıbör Károly polgármester válaszolta, ebben az évben nem lesz lomtalanítás, 
anyagi okok miatt.  
 
 

- Elsı osztályos iskolások szállítása a falugondnoki autóval 
                    Elıterjesztı: Valente József képviselı 
 
Valente József képviselı elmondta, a falugondnoki autó beszerzése során 
felmerült, hogy a Sümegre járó általános iskola elsı osztályos tanulókat is 
szállíthatná a falugondnoki autó. Sümegre menet vihetné a kisiskolásokat, visszafelé 
pedig hozhatná a sümegi óvodásokat.  
 
Csıbör Károly polgármester jelezte, Zalaszántóra is jár a településrıl 4 gyermek, 
akkor ık is kérhetnék az iskolába szállításukat. 
 
Valente József képviselı elmondta, hogy 4-5 gyermekrıl van szó. Igaz, lassan 
vége lesz a tanítási évnek, de gyerekek lesznek jövıre is. Véleménye szerint, a 
kisiskolásokat, ha egy évig szállítja a falugondnoki autó, akkor van idejük megszokni 
az utazást, és a következı évtıl a szülı is könnyebben engedi el gyermekét a 
tömegközlekedéssel az iskolába. 
 
Csıbör Károly polgármester jelezte, az iskola veszi nekik a bérletet. 
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Valente József képviselı elmondta, a bérlettel naponta többször is közlekedhet a 
gyermek. 
 
Lampert Miklós alpolgármester egyetértett Valente József képviselıvel, 
elmondta, hogy a falugondnoki gépjármő beszerzése kapcsán a kisiskolások 
szállításáról is volt szó. 
 
Csıbör Károly polgármester megköszönte a felvetéseket, gondolkodnak az 
elhangzottakon. 
 
 

-Tájékoztató esélyegyenlıségi program kötelezettségrıl                            
  Elıterjesztı: Vincze József Ágostonné dr. körjegyzı 

 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyzı jelezte, hogy 2010. május 1-jétıl 
eredményesen pályázni csak akkor lehet, ha az önkormányzat rendelkezik 
esélyegyenlıségi programmal a 120/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet szerint, melynek 
elkészítésébe szakértıt kell bevonni.  
 
Csıbör Károly polgármester mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
19,10 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 


