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TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 

8351 SÜMEGPRÁGA, Rákóczi u. 17. T/F: 87/350-587 
 

Szám: 39-45/2010. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének  
              2010. október 14-én 18.00 órakor kezdődött alakuló üléséről. 
 
Az ülés helye: Sümegprága Kultúrház (Sümegprága, Rákóczi u. 38-40.) 
 
Jelen vannak:  Csőbör Károly polgármester 
        Németh Béla képviselő 
        Szente Kálmán képviselő 
        Valente József képviselő 
        Varga Tibor képviselő 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
         Varga Béláné HVB. elnök  
 
Jegyzőkönyv-vezető: Konyicsák Józsefné ügykezelő 
 
A lakosság részéről megjelent: 10 fő 
 
Németh Béla korelnök a Himnusz elhangzása után köszöntötte a megjelenteket.  
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 4 fő képviselő és 
a polgármester megjelent.  
 
Az ülést megnyitotta.  
Az SZMSZ 29. § (1) bekezdés d.) pontja értelmében javaslatot tett a jegyzőkönyv-
hitelesítők személyére. 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Szente Kálmán és Varga Tibor képviselőket. 
 
A javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta.  
 
Németh Béla korelnök javasolta az SZMSZ 18. §-ában foglaltakra tekintettel 
megtárgyalni a meghívóban szereplő következő napirendi pontokat. 
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NAPIREND 
 

1. Sümegprága Község Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás  
eredményéről, megbízólevelek átadása. 

 Előterjesztő: Varga Béláné HVB elnök 
 

2. Önkormányzati képviselők és polgármester eskütétele 
 

3. Polgármesteri program ismertetése 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 

 
4. Ügyrendi Bizottság megválasztása 

Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
     5. Polgármester tiszteletdíjának megállapítása 

    Előterjesztő: Németh Béla korelnök 
 
6. Alpolgármester megválasztása, eskütétele 

Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
      
     7. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
         Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 

8. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 

 
9. Megbízás adása az SZMSZ felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 

10. Az önkormányzat részvételével működő társulásokban az önkormányzatot 
képviselő személyek megválasztása 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 

 
A Képviselő-testület a korelnök által előterjesztett napirendi javaslatot 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta. 
 
1.Napired 
Tárgy: Sümegprága Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás  
            eredményéről, megbízólevelek átadása 

   Előterjesztő: Varga Béláné HVB elnöke 
 
Németh Béla korelnök átadta a szót Varga Bélánénak a Helyi Választási Bizottság 
elnökének és felkérte, tájékoztassa a jelenlévőket a választás eredményéről, valamint 
adja át a képviselőknek és a polgármesternek megbízóleveleiket.  
 
Varga Béláné HVB elnök köszöntötte a megjelenteket. Ismertette a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármester 2010. október 3. napjára kitűzött általános 
választások eredményéről szóló tájékoztatót, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Gratulált a megválasztott polgármesternek, valamint a képviselőknek, és átadta a 
megbízóleveleket.  
 
2. Napirend 
Tárgy:  Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 
 
Németh Béla korelnök a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 19. 
§ (1) bekezdése értelmében a települési képviselő az alakuló ülésen, illetve a 
megválasztását követő első ülésen a 32. § szerint esküt tesz. A törvény 32. §-a 
szerint a polgármester a megválasztását követően esküt tesz a képviselő-testület 
előtt.  
Felkérte a képviselő-testület tagjait, majd ezt követően a polgármester urat, hogy 
szíveskedjenek az esküt letenni. 
 
Kérte a HVB. elnökét, hogy olvassa elő az eskü szövegét a képviselőknek, majd a 
polgármester úrnak. 
 
Felkérte a képviselőket, polgármester urat és a megjelenteket, hogy az eskütételre 
szíveskedjenek felállni. 
 
Varga Béláné HVB. elnök kérte először a tisztelt képviselőket, hogy mondják 
utána az eskü szövegét.  
„Én…………………………………………esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar 
Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és 
megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; képviselő tisztségemből eredő 
feladataimat Sümegprága fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem. ” 
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint:) 
„Isten engem úgy segéljen.” 
 
A Képviselő-testület az esküt letette. 
 
Varga Béláné HVB. elnök felkérte Csőbör Károly polgármester urat, hogy mondja 
utána az eskü szövegét.  
 
„Én…………………………………………esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar 
Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és 
megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; polgármester tisztségemből 
eredő feladataimat Sümegprága fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány 
érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. ” 
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint:) 
„Isten engem úgy segéljen.” 
 
Csőbör Károly polgármester az esküt letette. 
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Németh Béla korelnök kérte a jelenlévőket, foglaljanak helyet.  
 
Felkérte Csőbör Károly polgármester urat, hogy a 3. napirend keretében ismertesse 
programját. 
 
3. Napirend 
Tárgy: A polgármesteri program ismertetése 
           Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
Csőbör Károly polgármester köszöntötte a megjelenteket, képviselő-testület 
tagjait, a körjegyzőt, Szentes László Bazsi község polgármesterét. Megköszönte a 
Helyi Választási Bizottság, a körjegyző és a körjegyzőség dolgozóinak a választás 
lebonyolításában végzett munkáját. Elmondta, fő feladatának tekinti a kultúrházat, az 
óvodát és a könyvtárat is magába foglaló épületnek a felújítását. Ezen kívül a Fő u. 
jobb oldali részének a portalanítása, aszfaltréteggel történő borítása. A temető 
környékének rendbetétele, a Ravatalozó épület felújítása, parkoló kialakítása, a 
középületek akadálymentesítését látja az előttük álló megvalósítandó célok között. A 
lakossággal szeretne jó kapcsolatot kialakítani, évente kétszer bejárni a falut a 
képviselő-testülettel és a körjegyzővel együtt, feltárni a problémákat, hibákat, hogy 
mielőbb orvosolni lehessen. Megköszönte a lakosság bizalmát, amit tanúsítottak 
feléje. Bízik benne, hogy a munkájukkal meg lesznek elégedve. Megköszönte a 
figyelmet. 
 
4.Napirend 
Tárgy: Ügyrendi Bizottság megválasztása 
           Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
Németh Béla korelnök felkérte a polgármestert előterjesztése ismertetésére. 
 
Csőbör károly polgármester elmondta, hogy az ügyrendi bizottság létrehozatalát 
több törvényi előírás is indokolttá teszi. Az SZMSZ-ben meghatározott bizottságnak 
kell kivizsgálnia a polgármesterhez beérkezett képviselői, polgármesteri tisztséggel 
kapcsolatos összeférhetetlenség megállapítására vonatkozó kezdeményezéseket, a 
polgármester tiszteletdíjának emelésére bizottság tehet javaslatot. A törvényi 
rendelkezéseknek megfelelően a polgármester és a képviselők megbízólevelük 
átvételét követő 30 napon belül kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni. A 
vagyonnyilatkozatok vizsgálatát az SZMSZ-ben meghatározott bizottság végzi, 
továbbá lebonyolítja a titkos szavazásokat. Ezen feladatok ellátására kerül 
létrehozásra az ügyrendi bizottság. Tagjainak száma 3 fő, valamennyien települési 
képviselők.  
Javasolta a bizottság elnökének Valente József képviselőt, tagjainak pedig Németh 
Béla és Varga Tibor képviselőket. 
 
Németh Béla korelnök az elhangzott javaslat alapján átadta az ülés vezetését a 
Polgármester Úrnak. 
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Csőbör károly polgármester megkérte a javasolt képviselőket, nyilatkozzanak 
arról, hogy elfogadják-e a jelölést és hozzájárulnak-e ahhoz, hogy a testület 
nyilvános ülésen döntsön bizottsági tagságukról.  
 
Nevezettek a jelölést elfogadták és beleegyeztek abba, hogy a testület 
megválasztásukról nyilvános ülésen döntsön.  
 
Csőbör károly polgármester szavazásra bocsátotta az Ügyrendi Bizottság 
összetételére vonatkozó elhangzott javaslatot azzal, hogy annak elfogadásához 
minősített többségű döntés szükséges. 
 
A javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül, minősített többséggel – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  98/2010. (X. 14.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990 évi 
LXV. tv. 22. § (1) bekezdése által biztosított jogkörében, a törvény 24. 
§ értelmében az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 3/1999. (IV.28.) Ök. Rendelet 52. § (1) bekezdése alapján 
Ügyrendi Bizottságot hoz létre, melynek elnökévé     
                  

Valente József képviselőt, 
 

  tagjává  Németh Béla és 
     Varga Tibor képviselőket 
 

megválasztja.  
 

 
Csőbör Károly polgármester felkérte a Bizottság elnökét és tagjait, hogy az esküt 
letenni szíveskedjenek. Kérte, hogy az eskütételhez valamennyien álljanak fel. 
Kérte az Ügyrendi Bizottság tagjait és elnökét, hogy mondják utána az eskü 
szövegét.  
„Én…………………………………………esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar 
Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és 
megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; bizottsági elnök/tag 
tisztségemből eredő feladataimat Sümegprága fejlődésének előmozdítása és az 
Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. ” 
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint:) 
„Isten engem úgy segéljen.” 
 
Az Ügyrendi Bizottság az esküt letette. 
 
Csőbör Károly polgármester 18 óra 20 perckor szünetet rendelt el.  
 
SZÜNET 
 



 6 

Csőbör Károly polgármester a szünet után 18 óra 40 perckor megállapította, 
hogy az ülés határozatképes, mivel a képviselő-testület valamennyi tagja jelen van. 
Bejelentette az önkormányzati törvény 14. § (2) bekezdése szerinti személyes 
érintettségét, jelezte, hogy a döntéshozatalban nem kíván részt venni és egyben 
átadta az ülés vezetését Németh Béla korelnök úrnak. 
 
5.Napirend 
Tárgy: Polgármester tiszteletdíjának megállapítása 
           Előterjesztő: Ügyrendi Bizottság Elnöke 
 
Németh Béla korelnök felkérte Vincze József Ágostonné dr. körjegyzőt, hogy 
ismertesse a polgármester tiszteletdíjának megállapítására vonatkozó szabályokat. 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző köszöntötte a megjelenteket. 
Megköszönte a választáson nyújtott munkát valamennyi közreműködőnek, a HVB 
elnökének, tagjainak, a Helyi Választási Iroda tagjainak. Ezek után tájékoztatást 
adott arról, hogy a polgármester tiszteletdíjának megállapítása az alakuló ülés 
kötelező napirendi pontja. Ezt a napirendet a képviselő-testület nyilvános ülésen 
tárgyalja, mivel törvény rendelkezése alapján a polgármester illetménye, tiszteletdíja 
és egyéb juttatása közérdekű adat. 
Csőbör Károly polgármester urat társadalmi megbízatású polgármesterként 
választották meg a választópolgárok, ezért részére az 1994. évi LXIV. törvény alapján 
tiszteletdíjat állapít meg a képviselő-testület. E törvény 4. § (1) bekezdése szerint a 
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját a köztisztviselők jogállásáról szóló 
1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdése szerinti illetményalap és a 
díjazásra vonatkozó törvény által meghatározott szorzószámok alkalmazásával, 
összegszerűen kell megállapítani. 
A köztisztviselői illetményalap 2010. évre vonatkozóan 38.650.- forint. A szorzószám 
1000-nél kevesebb lakosú település esetén 2,5 – 4,5-ig terjedhet, tehát a 
polgármester tiszteletdíját 96.600 Ft és 173.900.- Ft összeg között, összegszerűen 
kell megállapítani.  
Az 1994. évi LXIV. tv. 4/A § (3) bekezdése kimondja, hogy a polgármester 
tiszteletdíjának a választást követően megállapított összege a megválasztását 
megelőző polgármesteri tiszteletdíj összegénél – jelen esetben 100.000.- Ft-nál – 
nem lehet kevesebb, kivéve, ha azt az érintett írásban kéri. 
Kérte, hogy az elmondottakra figyelemmel tegyenek javaslatot a polgármester út 
illetményére. 
 
Varga Tibor képviselő /Ügyrendi Bizottság tag/ a bizottság a szünetben tartott 
ülésén született javaslata szerint indítványozta, hogy a képviselő-testület a 
polgármester tiszteletdíját bruttó 100.000.- Ft/hó összegben állapítsa meg, az 
önkormányzat anyagi helyzetére való tekintettel. 
 
Németh Béla korelnök megkérdezte a képviselőket, van-e az elhangzottakkal 
kapcsolatban véleményük, észrevételük. Mivel további hozzászólás nem volt, 
szavazásra bocsátotta a javaslatot.  
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A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal, - 1 fő nem szavazott – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  99/2010. (X. 14.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az 1994. évi 
LXIV. törvény 4. § (1) bekezdése alapján  
Csőbör Károly polgármester tiszteletdíját 2010. október 1. 
napjától bruttó 100.000.- Ft/hó, azaz: egyszázezer 00/100 
forint/hó összegben állapítja meg. 
 
A Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a tiszteletdíj számfejtése 
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
Felelős: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
Határidő: folyamatos 

 
6.Napirend 
Tárgy:  Alpolgármester megválasztása, eskütétele 
    Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
Németh Béla korelnök felkérte a Polgármester Urat javaslata megtételére.  
 
Csőbör Károly polgármester az önkormányzati törvény 34. § (1) bekezdése 
kimondja, hogy a képviselő-testület - a saját tagjai közül a polgármester javaslatára 
titkos szavazással, a képviselő-testület megbízásának időtartamára – polgármester 
helyettesítésére, munkájának a segítésére alpolgármestert választ, 
alpolgármestereket választhat. Sümegprága Település Önkormányzat Képviselő-
testületének Szervezeti és Működési Szabályzata szerint jelenleg a képviselő-testület 
egy társadalmi megbízatású alpolgármestert választ. 
 
A törvény által biztosított jogkörében javasolta, hogy a testület Szente Kálmán 
képviselőt válassza meg alpolgármesternek.  
 
Németh Béla korelnök megkérdezte Szente Kálmán képviselőt, hogy elfogadja-e a 
jelölést és a nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz hozzájárul-e? 
 
Szente Kálmán képviselő elmondta, hogy a jelölést elfogadja, és hozzájárul a 
nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz. 
Bejelentette személyes érintettségét, valamint azt, hogy erre tekintettel nem kíván 
szavazni.  
 
Németh Béla korelnök elmondta, hogy a Képviselő-testület titkos szavazással dönt 
az alpolgármester személyéről, a döntéshez minősített többség szükséges, azaz 
legalább 3 egybehangzó igen szavazatra van szükség. Az SZMSZ értelmében a titkos 
szavazás lebonyolítására a képviselő-testület tagjai közül megválasztott Ügyrendi 
Bizottság bonyolítja le a szavazást. A jegyzőkönyvvezetői feladatokat a körjegyző 
látja el. 
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Felkérte az Ügyrendi Bizottságot a titkos szavazás lebonyolítására. 
A titkos szavazás idejére szünetet rendelt el 18 óra 50 perckor. 
 
SZÜNET  
 
Németh Béla korelnök a szünet után 19 órakor megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mivel a képviselő-testület valamennyi tagja jelen volt a teremben.  
 
Felkérte az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a titkos szavazás eredményét.  
 
Valente József Ügyrendi Bizottság elnök bejelentette, hogy a titkos szavazás 
során 4 képviselő szavazott, az érvényes szavazatok száma 4, az érvénytelen 
szavazatok száma 0 volt. A képviselő-testület alpolgármesternek Szente Kálmán 
képviselőt, 4 igen és 0 nem szavazattal, minősített többséggel megválasztotta.  
 
Németh Béla korelnök a fentiekre tekintettel megállapította: 
 
a képviselő-testület 4 igen szavazattal /1 fő nem szavazott/– ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, minősített többséggel –  a következő határozatot hozta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
100/2010. (X. 14.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi 
LXV. törvény 34. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint a 
7/2003.(IV.30.) Ök. rendelet  75. § (1) bekezdése alapján a képviselő-
testület megbízatásának időtartamára, a polgármester helyettesítésére, 
munkájának segítésére 
 
Szente Kálmán települési képviselőt alpolgármesternek 
megválasztotta. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Németh Béla korelnök felkérte Szente Kálmán alpolgármester urat, hogy 
szíveskedjék alpolgármesterként az esküt letenni.  
Kérte a jelenlévőket, hogy álljanak fel. Felkérte Csőbör Károly polgármester urat, 
hogy olvassa elő az eskü szövegét az alpolgármester úrnak. 
 
Csőbör Károly polgármester kérte az alpolgármester utat, hogy az eskü szövegét 
mondja utána: 
„Én…………………………………………esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar 
Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és 
megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; alpolgármester tisztségemből 
eredő feladataimat Sümegprága fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány 
érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. ” 
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint:) 
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„Isten engem úgy segéljen.” 
 
Szente Kálmán alpolgármester az esküt letette. 
 
7.Napirend 
Tárgy: Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
   Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
Németh Béla korelnök felkérte a polgármester urat az előterjesztés ismertetésére. 
 
Csőbör Károly polgármester a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében a 
képviselő-testület a társadalmi megbízatású alpolgármesternek a kettőezernél 
kevesebb lakosú településen tiszteletdíjat állapíthat meg úgy, hogy az ne érje el a 
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját (100.000.- Ft). 
Javasolta a Tisztelt képviselő-testületnek, hogy az alpolgármester tiszteletdíját 
25.000.- Ft/hó összegben állapítsa meg az írásban benyújtott kérelem alapján. 
 
Szente Kálmán alpolgármester bejelentette érintettségét, s jelezte, hogy erre 
tekintettel nem kíván a döntéshozatalban részt venni.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - egy fő nem szavazott – elfogadta és a következő határozatot hozta:  
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  101/2010. (X. 14.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete  
Szente Kálmán alpolgármester tiszteletdíját – az előzetes írásbeli 
kérelmének megfelelően - bruttó 25.000.- Ft/hó, azaz: 
Huszonötezer forint/hó összegben állapítja meg. 

  
  Felelős: Csőbör Károly polgármester 
  Határidő: azonnal 
 
8.Napirend 
Tárgy: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
   Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Németh Béla korelnök felkérte a polgármester urat az előterjesztés ismertetésére. 
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, az önkormányzat működésének egyik 
legfontosabb jogszabályi alapja az SZMSZ. Ismertette a beérkezett javaslatot az 
SZMSZ módosítására vonatkozóan. 
 
Németh Béla korelnök megkérte az Ügyrendi Bizottság Elnökét a bizottsági 
vélemény ismertetésére. 
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Valente József Ügyrendi Bizottság elnöke jelezte, hogy az Ügyrendi Bizottság 
egyhangúlag támogatta az SZMSZ módosításra vonatkozó rendelet tervezet 
elfogadását. 
 
Németh Béla korelnök mivel további hozzászólás, javaslat nem volt, szavazásra 
bocsátotta az SZMSZ módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és megalkotta a következő rendeletét: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
 
  5/2010. (X. 15.) önkormányzati rendelete 
 
  az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
  5/2007. (IV. 13.) rendeletének módosításáról 
 
  /A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
9.Napirend 
  Tárgy: Megbízás adása az SZMSZ felülvizsgálatára 
             Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
Németh Béla korelnök felkérte a polgármester urat az előterjesztés ismertetésére. 
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy az 1994. évi LXIII. Törvény 62. § (5) 
bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testületek az alakuló ülésüket követő fél éven 
belül felülvizsgálják a szervezeti és működési szabályzatukat. A most elfogadott 
szükséges módosítás nem helyettesítheti az átfogó felülvizsgálatot. Kérte a képviselő-
testületet, hogy a szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatára, a feladat 
megkezdésére adjon megbízást a körjegyzőnek és az Ügyrendi Bizottságnak azzal, 
hogy a tervezetet a körjegyző legkésőbb 2011. március 10-ig az Ügyrendi Bizottság 
elé, majd 2011. április 14-ig a Bizottság véleményével, a polgármester a Képviselő-
testület elé terjessze.   
Kérte a hozzászólásokat. 
 
Németh Béla korelnök mivel hozzászólás, javaslat nem volt, szavazásra bocsátotta 
az elhangzott javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta. 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

 102/2010. (X. 14.) határozata  
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az 1994. évi 
LXIII. tv. 62. § (5) bekezdés felhatalmazása alapján az Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2007. (IV.13.) rendelet 
felülvizsgálatára az alábbiak szerint ad felhatalmazást: 
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- a rendelet-tervezetet a körjegyző legkésőbb 2011. március 10-ig 
köteles az Ügyrendi Bizottság elé terjeszteni, 

- a polgármester a tervezetet az Ügyrendi Bizottság véleményével 
2011. április 14-ig köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni.  

 
Felelős: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
    Valente József Ügyrendi Bizottság elnöke 
    Csőbör Károly polgármester 
Határidő:  - Ügyrendi Bizottság előterjesztésre: 2011. március 10. 

          - Képviselő-testület előterjesztésre: 2011. április 14. 
 
10.Napirend 
  Tárgy: Az önkormányzat részvételével működő társulásokban az önkormányzatot  
             képviselő személyek támogatása 
             Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
Németh Béla korelnök felkérte a polgármester urat az előterjesztés ismertetésére. 
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, a jogszabályi előírások szerint az alakuló 
ülésen kell megválasztani az önkormányzat részvételével működő társulásokban az 
Önkormányzat képviseletét ellátó személyeket. Sümegprága Települési 
Önkormányzat a következő társulásokban vesz részt: Sümeg Kistérségi Többcélú 
Társulás, Ramassetter Vince Általános Iskola, Gersei Pethő Általános Iskola, Napközi 
Otthonos Óvoda fenntartására, működtetésére létrehozott Közoktatási Intézményi 
Társulás, Szociális Intézményi Társulás, Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati 
Társulás. Javasolta, hogy a továbbiakban az önkormányzat képviseletét a 
polgármester mellett – annak akadályoztatása esetén – Szente Kálmán 
alpolgármester lássa el.  
 
Megkérte az alpolgármester urat nyilatkozzék arról, hogy elfogadja-e a jelölést és 
hozzájárul-e ahhoz, hogy a testület nyilvános ülésen döntsön az ügyben. 
 
Szente Kálmán alpolgármester elfogadta a jelölést, és bejelentette érintettségét, 
s jelezte, hogy erre tekintettel nem kíván a döntéshozatalban részt venni.  
 
Németh Béla korelnök mivel hozzászólás, javaslat nem volt, szavazásra bocsátotta 
az elhangzott javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – /1 fő nem szavazott/ elfogadta és a következő határozatot hozta. 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

 103/2010. (X. 14.) határozata  
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza 
Szente Kálmán alpolgármester urat, Sümegprága, Árpád u. 27. szám 
alatti lakost, hogy a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulásban, a 
Ramassetter Vince Általános Iskola, a Gersei Pethő Általános Iskola, a 
Napközi Otthonos Óvoda fenntartására, működtetésére létrehozott 
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Közoktatási Intézményi Társulásban, a Szociális Intézményi 
Társulásban, a Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulásban a 
polgármester akadályoztatása esetén helyettesítse, Sümegprága 
Települési Önkormányzat Képviselő-testületét képviseljék. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket a 
határozat megküldésével értesíteni szíveskedjék. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
              Szente Kálmán alpolgármester 

   
    Határidő: értesítésre azonnal 
                                   továbbiakban folyamatos 
 
 
Az ülésnek több tárgya nem volt, Németh Béla korelnök megköszönte a jelenlévők 
részvételét, és az alakuló ülést 19.15 órakor, a szózat elhangzását követően bezárta. 
 
   
     K.m.f. 
 
 
Csőbör Károly      Vincze József Ágostonné dr. 
polgármester            körjegyző 
 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 
 
Szente Kálmán          Varga Tibor 
alpolgármester            képviselő 
 


