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SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT 

8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. T: 87/350-587, Fax: 87/550-038. 
 
 

Szám: 39- 56/2010. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.         
              november 22-én 17.00 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 
        Varga Tibor képviselő 
                               
/Valente József képviselő távolmaradása okát előre jelezte./ 
 
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 határozatképes, mivel a megválasztott 4 fő képviselő 
közül 3 fő és a polgármester megjelent. 
Az ülést megnyitotta. 

 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Németh Béla és Varga Tibor képviselőket.  
 
A javaslatot a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta.  
 
Csőbör Károly polgármester felkérte az Ügyrendi Bizottságot, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testületet a vagyonnyilat-tételi kötelezettség teljesítéséről. 
 
Németh Béla Ügyrendi Bizottsági tag tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a 
képviselők és a polgármester úr a 2010. évi vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségüknek eleget tettek.  
 
Csőbör Károly polgármester javasolta, hogy 1. napirendként tárgyalja meg a 
testület a Vegyes, döntést igénylő ügyeket, 2. napirendként Javaslat a 2011. évi 
belső ellenőrzési tervre, 3. napirendként a Folyószámla hitel igénylését.  
 
A Képviselő-testület a napirendet 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az alábbiak szerint elfogadta: 
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Napirend 
 

1. Vegyes, döntést igénylő ügyek 
 

2. Javaslat a 2011. évi belső ellenőrzési tervre 
          Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
 

3.  Folyószámla hitel igénylése 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 

 
 

1. Napirend: 
Tárgy: Vegyes, döntést igénylő ügyek 

 
 - „Sümeg III. – bazalt” védnevű bányatelek megosztása 
             Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, a képviselők előtt is ismert, hogy a Basalt 
Középkő Kőbányák Kft. a „Sümeg III. – bazalt” védnevű bányatelket megosztatta két 
részre, a „Sümeg VII.- bazalt” és a „Sümegprága III. – Bazalt” védnevű 
bányatelekre. Erről az önkormányzat megkapta a Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal Veszprémi Bányakapitányság határozatát, amelyben meghozott döntés ellen 
fellebbezhetne az önkormányzat. Javasolta, hogy a döntés ellen ne fellebbezzen a 
képviselő-testület. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslat 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
                    

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
   111/2010. (XI. 22.) határozata 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar 
Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság 2010. 
október 28-án kelt, VBK/2400/17/2010. számú határozata ellen 
fellebbezni nem kíván.  
 

                   Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal     

 
 Csőbör Károly polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy 2010. november 
30-án együttes ülés lesz Bazsi Község Önkormányzatával, majd azután Sümegprága 
Települési Önkormányzat Képviselő-testületének lesznek ülései. Elmondta, hogy 
2010. december 9-én 18,00 órakor közmeghallgatást tart a képviselő-testület.                                                                                      
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2. Napirend: 
Tárgy:  Javaslat a 2011. évi belső ellenőrzési tervre 
           Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 

 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Csőbör Károly polgármester felkérte Vincze József Ágostonné dr. körjegyzőt 
ismertesse az előterjesztést.  
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző ismertette az előterjesztést. 
 
Csőbör Károly polgármester kérte a kérdéseket, hozzászólásokat. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a 2011. évi belső 
ellenőrzési terv határozati javaslatát. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás  nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
                    Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
 
   112/2010. (XI. 22.) határozata 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervét a mellékletben 
foglaltak szerint elfogadja. 
Felkéri a körjegyzőt, hogy a határozat végrehajtása érdekében a 
szükséges intézkedések megtételéről gondoskodni szíveskedjék. 

 
                   Felelős: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
                   Határidő: folyamatos                                                                                                    
 
 

3. Napirend: 
Tárgy:  Folyószámla hitel igénylése 

            Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy minden 
évben meg kell újítani az önkormányzat hitel igénylését.  
 
Varga Tibor képviselő kérdezte, hogy melyik a 270 hrsz-ú ingatlan? Merre van? 
 
Csőbör Károly polgármester válaszolta, hogy a Sümegprága 270 hrsz-ú ingatlan a 
Rákóczi utcai búcsútér.  
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati 
javaslat elfogadását. 
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A Képviselő-testület a határozati javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
                    Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
   113/2010. (XI. 22.) határozata 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete működési 
célra 5.000.000.- Ft összegű, 1 év futamidejű hitelt vesz fel az OTP 
Bank Nyrt-től. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy 
a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a 
fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és 
biztosítja. 
Sümegprága Települési Önkormányzat képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés megkötésére az OTP 
Bank Nyrt-vel. 
 
Egyéb jogi biztosítékként felajánlja az Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező 
268 hrsz-ú   beépítetlen terület 
355/5 hrsz-ú  beépítetlen terület 
355/6 hrsz-ú  beépítetlen terület 
034/12 hrsz-ú  szántó 
270 hrsz-ú  beépítetlen terület és 
320 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát.  
 

                   Felelős: Csőbör Károly polgármester 
                   Határidő: azonnal   
 
 
Csőbör Károly polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 17,15 órakor 
bezárta, rövid szünet után a testület zárt ülésen folytatta munkáját. 
 

K.m.f. 
 

 
 
 

       Csőbör Károly      Vincze József Ágostonné dr. 
          polgármester                     körjegyző 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 
 

Németh Béla                                                         Varga Tibor 
           képviselő                            képviselő 


