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

Szám: 39-40/2010.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 9-én 18 órakor
kezdődött nyilvános együttes üléséről.
Az ülés helye: Bazsi Község Önkormányzata Faluháza
8352 Bazsi, Fő u. 91.
Jelen vannak:
Bazsi Község Önkormányzata részéről:

Szentes László polgármester
Csikós Csaba alpolgármester
Fekete Gézáné képviselő
Németh Rita képviselő
Tobak Ferenc képviselő

Csánicz József képviselő távolmaradása okát előzetesen jelezte.
Orsósné Kalányos Edina Bazsi Község CKÖ. elnöke távolmaradása okát nem jelezte.
Sümegprága Települési Önkormányzat részéről:
Csőbör Károly polgármester
Lampert Miklós alpolgármester
Kalláné Udvari Edit képviselő
Kulcsár Krisztina képviselő
Szente Kálmán képviselő
Varga Tibor képviselő

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát
előzetesen jelezte.
Tanácskozási joggal részt vesz: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző
Horváth Zoltán Imréné gazd.főea./1.3. napirend/
Varga Mónika óvodavezető /1.2. napirend/
Jegyzőkönyv-vezető: Konyicsák Józsefné ügykezelő
Szentes László polgármester köszöntötte az együttes ülésen megjelenteket.
Csőbör Károly polgármester szintén köszöntötte az együttes ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy, Sümegprága Települési Önkormányzat
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Képviselő-testülete határozatképes, mivel a megválasztott 8 képviselő közül 6 fő
megjelent.

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Kalláné Udvari Edit és Kulcsár Krisztina
képviselőket.
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 6 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta.
Szentes László polgármester megállapította, Bazsi Község Önkormányzata
Képviselő-testülete határozatképes, mivel a megválasztott 6 fő képviselő közül 5 fő
megjelent. Az együttes ülést megnyitotta.
Javasolta a meghívóban szereplő napirendek elfogadását.

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a napirendet 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint elfogadta.
Csőbör Károly polgármester javasolta elfogadni a meghívóban szereplő napirend
elfogadását.

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 6 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint elfogadta.

Napirend:
1. Tájékoztató a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2010. I. félévi
gazdálkodásáról
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
Varga Mónika óvodavezető
2. Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága tevékenységéről
Előterjesztő: Varga Mónika óvodavezető
3. Tájékoztató Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2010. I. félévi
gazdálkodásáról
Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző
4. Veszprém Megyei Területrendezési Terv
Előterjesztő: Szentes László polgármester
Csőbör Károly polgármester

módosítás

véleményezése

5. Tájékoztató a háziorvosi feladatellátásról
Előterjesztő: Szentes László polgármester
Csőbör Károly polgármester
6. Javaslat önkormányzati rendezvények rendezési jogának átadására
Előterjesztő: Szentes László polgármester
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1. Napirend:
Tárgy: Tájékoztató a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2010. I. félévi
gazdálkodásáról
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
Varga Mónika óvodavezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Szentes László polgármester megkérte Csőbör Károly polgármestert, ismertesse
az előterjesztést.
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést.
Szentes László polgármester elmondta, hogy a költségvetésnek megfelelően
történt a gazdálkodás. Megkérdezte, hogy az írásos anyaggal kapcsolatban van-e
kérdés, hozzászólás.
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az előterjesztés
elfogadását.

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda 2010. I.
félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót 5 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta:
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
87/2010. (IX. 9.) határozata
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló – többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-ában
foglaltakra figyelemmel a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2010.
évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatóját az
előterjesztés szerint elfogadta.
Felelős: Szentes László polgármester
Határidő: azonnal

Csőbör Károly polgármester szavazásra bocsátotta a tájékoztató elfogadását.

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda
2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót 6 igen szavazattal - ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta:
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
83/2010. (IX. 9.) határozata
Sümegprága
Települési
Önkormányzat
Képviselő-testülete
az
államháztartásról szóló – többször módosított 1992. évi XXXVIII.
törvény 79. §-ában foglaltakra figyelemmel a Napközi Otthonos Óvoda
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Sümegprága 2010. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló
tájékoztatóját az előterjesztés szerint elfogadta.
Felelős: Csőbör Károly polgármester
Határidő: azonnal
2. Napirend
Tárgy: Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága tevékenységéről
Előterjesztő: Varga Mónika óvodavezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/
Szentes László polgármester megkérte Varga Mónika óvodavezetőt, szíveskedjen
az előterjesztést ismertetni.
Varga Mónika óvodavezető köszöntötte a fenntartó önkormányzatok képviselőit,
a polgármestereket, és a jelenlevőket. Ismertette az óvoda tevékenységéről szóló
beszámolót.
Szentes László polgármester megköszönte az előterjesztés ismertetését. Jelezte,
tartalmas és mozgalmas évet zárt az óvoda, rengeteg programmal színesítették az
óvónők a gyermekek életét.
Varga Mónika óvodavezető elmondta, igyekszenek ezt a nevelési évet is hasonló
tartalommal, sőt gazdagabb programokkal kitölteni.
Tobak Ferenc képviselő megköszönte a részletes, tartalmas beszámolót.
Elmondta, örül, hogy ilyen sok programmak, kirándulással, pluszfoglalkozásokkal
töltik ki a gyermekek idejét. Az óvoda tevékenységét nagyon színvonalasnak ítéli.
Megköszönte az óvodai dolgozók munkáját. Jelezte, hogy a korábban felmerült kritika
inkább építő szándékkal fogalmazódott meg a képviselő-testületi tagokban.
Szentes László polgármester egyetértett Tobak Ferenc képviselővel. Elmondta,
hogy a véleménynyilvánítás jobbító szándékkal történt.
Varga Mónika óvodavezető megköszönte a hozzászólásokat, elmondta, hogy
építő szándéknak vette a kritikákat. Jelezte, hogy az óvoda költségvetésében maradt
még egy kevés pénz, melyet világítótestek, bútorzat cseréjére költenek. Elmondta,
hogy szeretnének a környék településéinek óvodáival jó kapcsolatot ápolni, ezért
olyan kezdeményezést talált ki, mellyel összehozná az óvodákat. Ez év október 8-án
meghívásos vetélkedőt terveznek „Ovi Olimpia” néven, sport- és szellemi
tevékenységekkel színesítve. 6 fős csoportokkal, szülői- és óvónői kísérettel, melyben
például a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdéssel is foglalkoznak.

Valente József képviselő a terembe 18,26 órakor megérkezett, így Sümegprága
Települési Önkormányzat Képviselő- testület létszáma 7 főre emelkedett.
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Varga Mónika óvodavezető terveiben szerepel, hogy a helyi kézműveseket is
bevonva szervezik a vetélkedőt. Elmondta, kíváncsi, hogy a kezdeményezés hogyan
alakul. Minden évben szeretnék ezt megrendezni, melynek nyereménye egy vándor
kupa lenne.
Gesztenye napra szeretettel meghívja a képviselőket, mely a jövő héten lesz az
óvodában. Tervei között szerepel még egy kültéri kemence elkészíttetése, ahol a
gyerekkel lehetne gesztenyét, langallót sütni.
Szentes László polgármester elmondta, örömmel hallja a sok új elképzelést,
véleménye szerint a környező települések óvodásainak ezek csalogató
kezdeményezések.
Tobak Ferenc képviselő értesülése szerint 4 sümegi gyermek beiratkozása
várható. Kérdezte, többen is jönnének a sümegprágai óvodába?
Varga Mónika óvodavezető válaszolta, valóban 4 kiscsoportos óvodás várható.
Elmondta, hogy az óvoda nyitott a vidéki gyermekek fogadására, talán még 3
gyermek várható.
Szentes László polgármester megköszönte a hozzászólásokat. Mivel további
hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta a Napközi Otthonos Óvoda
beszámolójának elfogadását.

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda
(Sümegprága) 2009/2010-es nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolót 5
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
88/2010. (IX. 9.) határozata
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Napközi Otthonos
Óvoda (Sümegprága) 2009/2010-es nevelési évben végzett munkájáról
szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Szentes László polgármester
Határidő: azonnal

Csőbör Károly polgármester megköszönte a tartalmas beszámoló és a
hozzátartozó kiegészítés ismertetését, és szavazásra bocsátotta a Napközi Otthonos
Óvoda beszámolójának elfogadását.

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda
(Sümegprága) 2009/2010-es nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolót 6
igen szavazattal, 1 tartózkodással – ellenszavazat nélkül – elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
84/2010. (IX. 9.) határozata
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi
Otthonos Óvoda (Sümegprága) 2009/2010-es nevelési évben végzett
munkájáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Csőbör Károly polgármester
Határidő: azonnal
3. Napirend
Tárgy: Tájékoztató Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2010. I. félévi
gazdálkodásról
Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Szentes László polgármester megkérte Vincze József Ágostonné dr. körjegyzőt,
szíveskedjen az előterjesztést ismertetni.
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző ismertette az előterjesztést.
Szentes László polgármester megköszönte az előterjesztés ismertetését.
Elmondta, hogy időarányos teljesítés történt, váratlan kiadás nem volt.
Kérdezte, van-e kérdés, hozzászólás.
Tobak Ferenc képviselő véleménye szerint, a személyi juttatások járadékos
költségei nem arányosak. Növekedtek a költségek?
Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. válaszolta, az első félévben több járulékköteles kifizetésre került sor.
Szentes László polgármester mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el,
szavazásra bocsátotta a Körjegyzőség 2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló
tájékoztató elfogadását.

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatót 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta:
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
89/2010. (IX. 9.) határozat
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló – többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-ában
foglaltakra figyelemmel Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége
2010. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatóját az
előterjesztés szerint elfogadta.
Felelős: Szentes László polgármester
Határidő: azonnal
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Csőbör Károly polgármester szavazásra bocsátotta a Körjegyzőség 2010. I. félévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2010. I.
félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
85/2010.(IX. 9.) határozata
Sümegprága
Települési
Önkormányzat
Képviselő-testülete
az
államháztartásról szóló – többször módosított 1992. évi XXXVIII.
törvény 79. §-ában foglaltakra figyelemmel Sümegprága és Bazsi
Községek Körjegyzősége 2010. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerint elfogadta.
Felelős: Csőbör Károly polgármester
Határidő: azonnal

4. Napirend
Tárgy: Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosítás véleményezése
Előterjesztő: Szentes László polgármester
Csőbör Károly polgármester
Szentes László polgármester elmondta, hogy a műszaki ügyintézővel hathatósan
áttanulmányozták a megküldött anyagot, és megállapítást nyert, hogy a Veszprém
Megyei Területrendezési Terv módosítása egyik településre nézve sem tartalmaz
kedvezőtlen változásokat. Javasolta, hogy a területrendezési terv módosítása
vonatkozásában a képviselő-testület kifogást ne emeljen.
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a javaslat
elfogadását.

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslatot 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta:
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
90/2010. (IX. 9.) határozata
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei
Területrendezési Terv módosítását megtárgyalta, ellene kifogást nem
emel.
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtása
érdekében a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Szentes László polgármester
Határidő: azonnal

Csőbör Károly polgármester szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslat
elfogadását.

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
86/2010.(IX. 9.) határozata
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém
Megyei Területrendezési Terv módosítását megtárgyalta, ellene kifogást
nem emel.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtása
érdekében a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Csőbör Károly polgármester
Határidő: azonnal

5. Napirend
Tárgy: Tájékoztató a háziorvosi feladatellátásról
Előterjesztő: Szentes László polgármester
Csőbör Károly polgármester

/Megkeresés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Szentes László polgármester ismertette a Nihil Nocere Bt. háziorvosi szolgálatot
biztosító által megküldött értesítést. Kiemelte, hogy a háziorvos régi rendelési ideje
visszaáll. Kérte a képviselő-testületet fogadják el a háziorvosi rendelési idő
megváltozására vonatkozó javaslatot.

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslatot 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta:
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Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
91/2010. (IX. 9.) határozata
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a háziorvosi rendelési
idő változására vonatkozó javaslatot a melléklet szerint elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a változásokról a
lakosság tájékoztatása történjen meg.
Felelős: Szentes László polgármester
Határidő: azonnal
Csőbör Károly polgármester javasolta az elhangzottakat a testület fogadja el.

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 7 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
87/2010. (IX. 9.) határozata
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi
rendelési idő változására vonatkozó javaslatot a melléklet szerint
elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a változásokról a
lakosság tájékoztatása történjen meg.
Felelős: Csőbör Károly polgármester
Határidő: azonnal

6. Napirend
Tárgy: Javaslat önkormányzati rendezvények rendezési jogának átadására
Előterjesztő: Szentes László polgármester

Szentes László polgármester jelezte, hogy ebben a témakörben Bazsi Község
Önkormányzata Képviselő-testületének van döntési joga. Javasolta, hogy a Simon
István Emléknap és a Szüreti felvonulás rendezési jogát a képviselő-testület adja át
Bazsi
Község
Önkormányzata
Egészségügyi
és
Kulturális
Ellátásáért
Közalapítványának.
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a javaslat
elfogadását.

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslatot 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta:
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Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
92/2010. (IX. 9.) határozata
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. szeptember
12-én megtartásra kerülő Simon István Emléknap, valamint a 2010.
szeptember 25-én tartandó Szüreti Felvonulás rendezési jogát átadja
Bazsi Község Önkormányzata Egészségügyi és Kulturális Ellátásáért
Közalapítványának.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat
végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, a
fentiek alapján készült megállapodást írja alá.
Felelős: Szentes László polgármester
Határidő: azonnal

Az ülésnek több tárgya nem volt, Szentes László polgármester az együttes ülést
18,40 órakor bezárta.

K.m.f.

Csőbör Károly
polgármester

Szentes László
polgármester

Vincze József Ágostonné dr.
körjegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Kalláné Udvari Edit
képviselő

Kulcsár Krisztina
képviselő

