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

 
Szám: 39- 41/2010.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. 
szeptember 9-én 18,45 órakor kezdődött nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Bazsi Község Önkormányzata Faluháza 
       8352  Bazsi, Fő u. 91. 
 
Jelen vannak:  Csőbör Károly polgármester 
        Lampert Miklós alpolgármester 
        Kalláné Udvari Edit képviselő 
        Kulcsár Krisztina képviselő 
        Szente Kálmán képviselő 
        Valente József képviselő 
                         Varga Tibor képviselő 
 
Simon Roland képviselő távolmaradása okát előzetesen jelezte. 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
          Horváth Zoltán Imréné gazd.főea. /1. napirend/ 
 
Jegyzőkönyv-vezető: Konyicsák Józsefné ügykezelő 
 
Csőbör Károly polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. 
Megállapította, hogy az ülés az SZMSZ. alapján került összehívásra, valamint 
határozatképes, mivel a megválasztott 8 fő képviselő közül 7 fő megjelent. 
 
Csőbör Károly polgármester az ülést megnyitotta. 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Kalláné Udvari Edit és Kulcsár Krisztina 
képviselőket. 
 
A javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta.  
 
Napirend előtt: 
Csőbör Károly polgármester ismertette a lejárt határidejű önkormányzati 
döntések végrehajtásáról szóló tájékoztatót.  
/Tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
A tájékoztatót a képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - tudomásul vette.   
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Csőbör Károly polgármester javasolta az ülésen megtárgyalni a meghívóban 
közölt napirendi pontokat. 
 
A javaslatot a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – a következők szerint elfogadta: 
 
Napirend: 
 

1. Tájékoztató Sümegprága Települési Önkormányzat 2010. I. félévi 
gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 

2. Javaslat pályázat kiírására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójára 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 

 
3. Önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 

4. Vegyes, döntést igénylő ügyek 
 
1.Napirend: 
      Tárgy: Tájékoztató Sümegprága Települési Önkormányzat 2010. I. félévi   
               gazdálkodásáról 

     Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
Csőbör Károly polgármester megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban 
van-e kérdés, kiegészítés. Jelezte, a Ramassetter Vince Általános Iskola 
finanszírozásával kapcsolatban egyeztetett dr. Rédei Zsolttal Sümeg 
polgármesterével, miszerint első lépésben 500.000.- Ft-al járulnak hozzá az 
intézmény támogatásához. 
 
Szente Kálmán képviselő örömmel vette, hogy Sümeg fogadókész erre a 
módosításra. 
 
Varga Tibor képviselő jelezte, hogy az előterjesztés szerint elég sok minden 
kötelezettséget nem teljesített az önkormányzat. 
 
Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. elmondta, hogy az előterjesztés készítése óta 
már lett utalva a Sportegyesületnek, a Polgárőrségnek és a Sümegi Kistérségi 
Többcélú Társulásnak is. 
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy a szennyvízközmű hitelt is fizetni 
kell, tetemes kiadások vannak kilátásban. Bízik abban, hogy valami támogatást kap 
az önkormányzat. Sajnos sokan vannak, akik a szennyvíz hozzájárulást nem fizették 
ki. 
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Szente Kálmán képviselő kérdezte, hogy a szennyvíztartozások miatt a lakosság 
fel lett szólítva? 
 
Csőbör Károly polgármester válaszolta, a fizetési felszólítások rendszerint ki lettek 
küldve. Ez év novemberéig kell a polgároknak a teljes összeget kiegyenlíteni. A 
tartozások végrehajtási eljárás során folyhatnak be. 
 
Szente Kálmán képviselő jelezte, erősíteni kellene a nem fizetőknek a befizetési 
szándékát. 
 
Csőbör Károly polgármester mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló 
tájékoztató elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatót 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül -  elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  88/2010. (IX. 9.)  határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. 
törvény 79. §. (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Sümegprága 
Települési Önkormányzata 2010. évi gazdálkodásának I. félévi 
helyzetéről szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerint elfogadta. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
2. Napirend: 

Tárgy: Javaslat pályázat kiírására a Bursa Hungarica Felsőoktatási     
            Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójára 
             Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 

 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést, kérte a Képviselő-
testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést, kérte az észrevételeket, javaslatokat. 
Javasolta, hogy csatlakozzanak a pályázathoz.  
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati 
javaslatot. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül -  elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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                   Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
 
  89/2010. (IX. 9.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi 
fordulójához csatlakozni kíván. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Csőbör Károly polgármestert  
-  az Önkormányzat csatlakozási szándékáról szóló nyilatkozat    
   aláírására, valamint 
-  az „A” és „B” típusú  - mellékelt – pályázatok együttes közzétételére. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: 2010. szeptember 30. 

 
 
3. Napirend: 

Tárgy: Önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
             Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 

 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Csőbör Károly polgármester megkérte Vincze József Ágostonné dr. körjegyzőt, 
szíveskedjen az előterjesztést ismertetni. 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző ismertette az előterjesztést.  
 
Csőbör Károly polgármester megköszönte az előterjesztés ismertetését, és 
egyben javasolta, hogy a képviselő-testület a környezetvédelemmel kapcsolatos 
rendeletét ne kívánja jelenleg felülvizsgálni. Véleménye szerint a választás után 
kerüljön sor a rendeletek – így a környezetvédelemről szóló rendelet – áttekintésére, 
esetleges felülvizsgálatára.  
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az elhangzott 
javaslatot.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül -  elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
                   Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  90/2010. (IX. 9.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete jelenleg nem 
kívánja felülvizsgálni az önkormányzat környezetvédelmi rendeletét. A 
választás után kerüljön sor a rendeletek – így a környezetvédelemről 
szóló rendelet – áttekintésére, esetleges felülvizsgálatára. 
Felkéri a polgármestert – a körjegyző bevonásával – az előterjesztés 
előkészítésére. 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: 2010. december 31. 
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4. Napirendi pont 
    Tárgy: Vegyes, döntést igénylő ügyek 
 

- Javaslat a sümegprágai 029/11 hrsz-ú önkormányzati 
ingatlan és a 029/1 hrsz-ú ingatlan cseréjéhez szükséges 
munkarészek, illetve a sportöltöző épületfeltüntetési 
vázrajzának  elkészítésére 

          Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
/Árajánlat a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy a tavalyi évben Gelencsér János és 
felesége az ügyben kereste meg az önkormányzatot, hogy földcserét szeretnének 
kérni, ugyanis az ő tulajdonukban lévő 029/1 hrsz-ú ingatlanon lett létesítve 2003-
ban a település szennyvízátemelő telepe. Az idei évben vált aktuálissá az 
önkormányzat részéről a csere lebonyolításának pénzügyi fedezete. Az árajánlat a 
munkarészek elkészítésére megérkezett. Ugyancsak ez az árajánlat tartalmazza az 
elkészült sportöltöző épületfeltüntetési vázrajzának elkészítési költségét. Javasolta, 
hogy a képviselő-testület fogadja el az árajánlatban szereplő, 150.000.- Ft + ÁFA = 
187.500.- Ft összeget, és  Dr. Gyarmati Zsolt mérnök-jogász hévízi lakostól rendeljék 
meg a munkákat. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az elhangzott 
javaslatot.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül -  elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
                   Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

 91/2010. (IX. 9.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli 
Dr Gyarmati Zsolt mérnök-jogász 8380 Hévíz, Móricz Zs. U. 48/a. szám 
alatti lakostól az önkormányzati tulajdonú Sümegprága 029/11 hrsz-ú 
ingatlant és Gelencsér János tulajdonában lévő Sümegprága 029/1 
hrsz-ú ingatlant érintő  földcsere lebonyolításának földmérési munkáit, 
továbbá a megosztási vázrajzokat, valamint Sümegprága 039/1 hrsz-ú  
ingatlanon történő sportöltöző épületfeltüntetési vázrajzának 
elkészítését a mellékelt árajánlat alapján bruttó 187.500.- Ft összegben.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
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- Helyi Választási Bizottság tagjának és póttagjának  
     megválasztása 

                       Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./     
 
Csőbör Károly polgármester felkérte Vincze József Ágostonné dr. körjegyzőt, 
hogy ismertesse a Helyi Választási Bizottság tagjának, póttagjának megválasztására 
vonatkozó előterjesztést. 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző ismertette az előterjesztést. Elmondta, a 
javasolt személyekkel előzetesen egyeztetett, melynek kapcsán az érintettek jelezték, 
egyetértenek ügyük nyilvános ülésen történő tárgyalásával, megválasztásuk esetén a 
feladatok ellátásával. 
 
Csőbör Károly polgármester javasolta a Helyi Választási Bizottság tagjának és 
póttagjának megválasztását. 
Mivel további hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslat 
elfogadását. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
  

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének  
92/2010. (IX. 9.)  határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a választási 
eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 27. § (1) bekezdésében foglaltak 
alapján a Helyi Választási Bizottságba tagként megválasztja: 

 

Kulcsár Ferenc 8351 Sümegprága, Árpád u. 17. 

Póttagnak: 

Papp Jánosné 8351 Sümegprága, Kossuth u. 5. 

szám alatti lakosokat. 

 

A Helyi Választási Bizottság választott tagjainak megbízatása a következő 
általános választásra létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart. 

 

Felelős: Csőbör Károly polgármester az eskü kivételére 
              Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
Határidő: 2010. szeptember 30. 
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- Szennyvízaknák vízzáró réteggel történő kikenése 
                       Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
/Árajánlat a jegyzőkönyv mellékletét képezi./     
 
Csőbör Károly polgármester ismertette a DRV Zrt. Siófok által megküldött 
árajánlatot. Elmondta, hogy a testület a 68/2010. (VI. 24.) határozatával döntött a 
Sümegprága, Kossuth u. és Petőfi utcai szennyvízaknák vízzáró réteggel történő 
kikenéséről. Javasolta ennek a határozatnak a visszavonását. Javasolta továbbá, 
hogy Sümegprága, Kossuth L. utcában 1 akna, a Petőfi utcában 3 akna – az 
árajánlatban szerepeltettek szerint – vízzáró réteggel történő kikenését rendeljék 
meg 355.680.- Ft + ÁFA összegben. A munkadíj fedezetét az önkormányzat a 2010. 
évi költségvetésében biztosítsa. 
  
Varga Tibor képviselő kérdezte, hogy a csatornadíj miért kerül kétszer többe, mint 
a vízdíj? 
 
Csőbör Károly polgármester válaszolta, a költségek kimutatását a DRV Zrt-től kell 
kérni. 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslat 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül -  elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
 
 
                   Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
 
  93/2010. (IX. 9.) határozata 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a korábban 
meghozott szennyvízaknák vízzáró réteggel történő kikenéséről szóló 
68/2010. (VI. 24.) határozatát visszavonja. A képviselő-testület 
megrendeli a DRV Zrt-től a Sümegprága Kossuth L. utcában 1 akna, a 
Petőfi utcában 3 akna – az árajánlatban szerepeltettek szerint – vízzáró 
réteggel történő kikenését 355.680.- Ft + ÁFA összegben. A munkadíj 
fedezetét az önkormányzat a 2010. évi költségvetésében biztosítja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtása 
érdekében a szükséges intézkedések megtételére, okiratok aláírására. 

 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: 2010. szeptember 20. 
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- DRV Zrt. megkeresése részvényvásárlás ügyében 
   Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
/Megkeresés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a DRV Zrt. 
megkereste az önkormányzatot 1 db 10.000.- Ft névértékű DRV Zrt. részvény- 
vásárlása érdekében. Javasolta, hogy az új testület felállását követően hozzon az 
ügyben döntést. 
Mivel további hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az elhangzott 
javaslatot. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül -  elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
 
 
                   Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
 
  94/2010. (IX. 9.) határozata 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a DRV Zrt-től 
vásárolandó részvény lehetőségét a választást követően tekinti át.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a DRV 
Zrt-t értesítse.  

 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: 2010. október 1. 

 
 

- Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék- 
  kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának  
  módosítása 

   Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
/Társulási Megállapodás módosítása a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy az Észak-Balatoni Térség Regionális 
Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás megkereste az 
önkormányzatot a Társulási Megállapodás módosítása miatt.  Ismertette a 
Megállapodás módosítását. Javasolta, hogy erről a tájékoztatást fogadja el a testület, 
de döntés a választásokat követően történjen.  
Mivel hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslatot. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül -  elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 



 9 

 
 
                   Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
 
  95/2010. (IX. 9.) határozata 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-
Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési 
Önkormányzati Társulás által küldött Társulási Megállapodás 
módosításáról szóló tájékoztatót elfogadta.  A képviselő-testület a 
Társulási Megállapodás módosításáról az önkormányzati választást 
követően fog dönteni.   
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtása 
érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

- Zártkerti hegyi utak karbantartása 
   Előterjesztő: Valente József képviselő 
 
Valente József képviselő kérdezte, hogy az önkormányzati tulajdonú hegyi utakra 
egy teherautónyi feltöltés mikor kerül, különösképpen fontos lenne ez most mert, a 
lakosság a szüreti munkákat végzi. 
 
Szente Kálmán képviselő jelezte, hogy a költségvetésben az utak karbantartására 
van betervezve ilyen jellegű költség. Szükséges, hogy ez év szeptember 30.-ig 
legyenek ezek a munkák elvégezve tekintve az utak állagát. 
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy ezek a munkák a költségvetésben 
szerepelnek és 2010. szeptember 30-ig megpróbálja ezeket munkákat kiviteleztetni.  
 

- Javaslat a körjegyzőség és orvosi rendelő parkolójában lévő 
meggyfák kivágására 

          Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy a körjegyzőség és orvosi rendelő 
parkolójában lévő meggyfákról folyik a „macskaméz”. Ez nagyon sok gondot okoz az 
alatta parkoló gépjármű-tulajdonosoknak. Az autókat jelentősen megrongálja. A 
szomszéd ház tulajdonosának csatornája tele van falevelekkel és ezzel a ragacsos 
anyaggal. Javasolta, hogy a lombhullatást követően ezek a fák kerüljenek kivágásra 
és eltávolításra a parkolóból. 
Mivel hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslatot. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül -  elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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                   Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
 
  96/2010. (IX. 9.) határozata 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy a körjegyzőség és orvosi rendelő parkolójában lévő meggyfákat a 
lombhullatás után kivágatja és eltávolítja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtása 
érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: 2010. december 31. 

 
 
Az ülésnek több tárgya nem volt, Csőbör Károly polgármester a nyilvános ülést 19,15 
órakor bezárta, és rövid szünet után a képviselő-testület zárt ülésen folytatta tovább 
a munkáját.  
 
     K.m.f. 
 
 
 
Csőbör Károly      Vincze József Ágostonné dr. 
polgármester             körjegyző 
 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 
 
Kalláné Udvari Edit                                  Kulcsár Krisztina 
      képviselő                                                                         képviselő 
 
 
 

  


