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

 
Szám: 39- 49/2010.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. 
október 28-án 18,00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Körjegyzőség tanácsterme 
       8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. 
 
Jelen vannak:  Csőbör Károly polgármester 
        Szente Kálmán alpolgármester 
        Németh Béla képviselő 
        Valente József képviselő 
                         Varga Tibor képviselő 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
           
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 4 fő képviselő és a polgármester megjelent. 
Az ülést megnyitotta. 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Németh Béla és Varga Tibor képviselőket. 
 
A javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta.  
 
Napirend előtt: 
Csőbör Károly polgármester ismertette a lejárt határidejű önkormányzati 
döntések végrehajtásáról szóló tájékoztatót.  
/A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
Tájékoztatást adott a 2010. október 26-i Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás alakuló 
üléséről. Elmondta, hogy a társulás elnöke Turcsi József Csabrendek polgármestere, 
helyettesei Rátosi Ferenc Sümeg polgármestere és Simon Lajos Dabronc 
polgármestere lett.  
Az Előkészítő Bizottság tagjai: Turcsi József Csabrendek polgármestere, Rátosi Ferenc 
Sümeg polgármestere, Simon Lajos Dabronc polgármestere, Bódis József Tibor 
Zalaerdőd polgármestere, Szentes László Bazsi polgármestere, Csordás Gáspár 
Káptalanfa polgármestere és Damjanovics József Gógánfa polgármestere lett. 
A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság tagjai: Kiss Attila Nemeshany polgármestere, 
Csonka Sándor Szentimrefalva polgármestere, Kiss Miklós Veszprémgalsa 
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polgármestere, Kommendánt Irén Ukk polgármestere és Csőbör Károly Sümegprága 
polgármestere lett. 
Jelezte, hogy 2010. november 4-én lesz az Önkéntes Tűzoltó Köztestestület ülése, 
ahol szintén lesz majd tisztségviselő választás. 
Kérte a tájékoztató tudomásul vételét. 
 
A tájékoztatót a képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - tudomásul vette.   
 
Csőbör Károly polgármester javasolta a meghívóban közölt 2. pont levételét a 
napirendiről, ugyanis a DRV Zrt-től vásárolandó részvények ügyében a Kistérségi 
Társulás egységesen alakítja ki álláspontját. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta. 
 
Csőbör Károly polgármester javasolta a meghívóban szereplő napirendeken kívül 
megtárgyalni 4. napirendként Javaslat a Pedagógiai Szakszolgálati feladatok 2010. 
évi finanszírozására vonatkozó megállapodás jóváhagyására, 5. napirendként 
Önrevízió az önkormányzat központi költségvetéséből származó hozzájárulások és 
támogatások 2009. évi elszámolásához. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta. 
 
Csőbör Károly polgármester javasolta a fentiek alapján módosított napirend 
elfogadását. 
 
A javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – a következők szerint elfogadta: 
 
Napirend: 
 

1. Javaslat az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-
kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítására 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 

2. Javaslat pályázat benyújtására  
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 

 
3. Javaslat a vörös-iszap károsultak támogatására 

Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 

4. Javaslat a Pedagógiai Szakszolgálati feladatok 2010. évi finanszírozására 
vonatkozó megállapodás jóváhagyására 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
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5. Önrevízió az önkormányzat központi költségvetéséből származó hozzájárulások 
és támogatások 2009. évi elszámolásához 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 

 
1.Napirend: 
Tárgy: Javaslat az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-
kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítására  

   Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az Észak-Balatoni Térség Regionális 
Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás megkeresését. 
Megemlítette, hogy az abban szereplő módosítási javaslatok az Alapító Okirat 
módosításával is járnak. Elmondta, a társulás pályázatot kíván benyújtani a költségek 
csökkentése végett. Javasolta a határozati javaslat elfogadását.  
Kérte a kérdéseket, hozzászólásokat. 
 
Varga Tibor képviselő elmondta, az előterjesztésben olvasta, hogy a legkevesebb 
terhet szeretne róna a társulás az önkormányzatokra. Jelezte, jó lenne ha ez 
teljesülne. 
 
Valente József képviselő kérdezte, hogy ez plusz terhet jelent-e az 
önkormányzatnak? 
 
Csőbör Károly polgármester válaszolta, nem jelent plusz költségeket. Az 
önkormányzatnak van még a társulás felé tartozása, erre részletfizetési kedvezményt 
kapott. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati 
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 

104/2010. (X. 28.) határozata 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-
Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési 
Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának és Társulási 
Megállapodásának a Társulási Tanács 28/2010. (VII. 15.) ÉBRSZHK-TT 
határozatával kezdeményezett módosításait elfogadja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadó 
határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot a Társulásnak 
megküldje. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű Alapító Okiratot és 
Társulási Megállapodást aláírja.  
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Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
2.Napirend: 
Tárgy: Javaslat pályázat benyújtására 

   Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati 
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  

105/2010. (X. 28.) határozata 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
kíván benyújtani „Téltemető- és farsangi lakodalom 
Sümegprágán” címmel a NKA Közművelődési Szakmai Kollégium által 
kiírt „hagyományosan több éve megrendezésre kerülő, amatőr 
művészeti közművelődési program támogatása” elnevezésű pályázati 
kiírásra. Az igényelt támogatás összege: 214.000.- Ft.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére  
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Csőbör Károly polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a „Közöd 
program” keretében lehetőség nyílik pályázni 100.000.- Ft összegre, melynek 30 %-
os az önereje. A pályázatot 2011. március 1. és március 15.-e között kell benyújtani.  
 
3.Napirend: 
Tárgy: Javaslat a vörös-iszap károsultak támogatására 

   Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Javasolta, hogy a 
testület a vörös-iszap katasztrófa károsultjait 50.000.- Ft összeggel támogassa. 
 
Szente Kálmán alpolgármester kérdezte, hogy a környező települések milyen 
mértékben támogatják a katasztrófa sújtotta övezet önkormányzatait, lakosságát? 
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Csőbör Károly polgármester válaszolta, tudomása szerint változó mértékben, van 
olyan önkormányzat, amely 100.000.- Ft-al, és van, amelyik 500.000.-Ft-al támogatja 
a károsult önkormányzatokat. Elmondta, hogy a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság 
Elnökének felhívása alapján 2010. október 18-21. és október 25-26-án a településről 
4 fő közfoglalkoztatott végzett katasztrófa elhárítási munkákat, akiknek az oda- és 
visszaszállításáról a falugondnok gondoskodott, a szállítás költsége az önkormányzat 
költségvetését terhelte.  
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati 
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 

106/2010. (X. 28.) határozata 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a vörös-iszap 
katasztrófa károsultjait 50.000.- Ft összeggel támogatja, – a Sümegi 
Kistérségi Többcélú Társulás közreműködésével - az önkormányzat 
2010. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, okirat aláírására. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4.Napirend: 
Tárgy: Javaslat a Pedagógiai Szakszolgálati feladatok 2010. évi finanszírozására 
vonatkozó megállapodás jóváhagyására 

   Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Javasolta a határozati 
javaslat elfogadását. Kérte a kérdéseket, hozzászólásokat. 
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta a határozati 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 

107/2010. (X. 28.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Sümegi 
Kistérségi Többcélú Társulással kötendő – pedagógiai szakszolgálati 
feladatok ellátásának finanszírozására vonatkozó – megállapodást a 
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mellékletben foglaltak szerint elfogadja, fedezetét az önkormányzat 
2010. évi költségvetésében részben a pénzeszköz átadás-, részben az 
általános tartalék terhére biztosítja.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására, 
és a további szükséges intézkedések megtételére.  
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5.Napirend: 
Tárgy: Önrevízió az önkormányzat központi költségvetéséből származó 
hozzájárulások és támogatások 2009. évi elszámolásához 

   Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Javasolta a határozati 
javaslat elfogadását. Kérte a kérdéseket, hozzászólásokat. 
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta a határozati 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 

108/2010. (X. 28.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a központi 
költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások 2009. évi 
elszámolásának felülvizsgálata során megállapított eltéréseket a 
mellékelt önrevíziós adatlapnak megfelelően, az összes jogcímre 
vonatkozóan elfogadja, és a 2009. évre vonatkozó elszámolását, a 
költségvetési törvény 3.m.16.6.2.b pontja alapján 8 Ft, azaz: Nyolc 
forint visszafizetési kötelezettséggel, 
3.m.15.a(1) pontja alapján 135.467.- Ft, azaz: Egyszázharmincötezer-
négyszázhatvanhét forint többlettámogatással, 
ezen táblázat alapján módosítja.  
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Valente József képviselő kérdezte, hogy a hegyi utak rendbe tétele mikor 
várható?  
 
 
Csőbör Károly polgármester válaszában elmondta, hogy a közmunkások most 
már előreláthatólag tudnak a településen dolgozni. A hegyi utak rendbe tételére így a 
tél beállta előtt sor kerülhet.            
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Az ülésnek több tárgya nem volt, Csőbör Károly polgármester a nyilvános ülést 18,50 
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: 
 
 
 
    Németh Béla                                   Varga Tibor 
      képviselő                                                                         képviselő 
 
 
 

  


