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TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 
8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. 

 
Szám: 39-64/2010. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.  
              november 30-án 19,00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Sümegprága 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 
     Horváth Zoltán Imréné gazd.főea.(3,4. napirendnél) 
 
Meghívott: Kalla Kálmán sümegprágai lakos 
          
Jegyzőkönyv-vezető: Konyicsák Józsefné ügykezelő 
 
Csőbör Károly polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. 
Megállapította, hogy az ülés 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./ 
 
A tájékoztatót a képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - tudomásul vette.   
 
Csőbör Károly polgármester javasolta megtárgyalni a meghívóban közölt 
napirendi pontokat.  
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A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – a következők szerint elfogadta: 
 
Napirendi pontok 

 
1. Javaslat alpolgármester megválasztására 
      Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
2. Beszámoló a közművelődési tevékenységről, javaslat a 2011. évi 

közművelődési tervre 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 

 
3. Tájékoztató Sümegprága Települési Önkormányzat 2010. évi III. negyedévi 

          gazdálkodásáról 
          Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 

4. Javaslat Sümegprága Települési Önkormányzat 2011. évi költségvetési 
koncepciójára 

         Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 

5. Javaslat Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi 
munkatervére 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 

 
6. Sümegprága Települési Önkormányzat  átmeneti gazdálkodásról szóló 

rendeletének megalkotása 
         Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
 

7. Sümegprága Települési Önkormányzat 2011. január 1. napjától alkalmazandó  
     intézményi térítési díjak átmeneti szabályozásáról szóló rendelete megalkotás 
     Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 

 
8. Rendeletek felülvizsgálata 

         Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
     Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
 

9. Vegyes, döntést igénylő ügyek 
  
1.Napirend: 
Tárgy: Javaslat alpolgármester megválasztására 
            Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület módosította a 
Szervezeti és Működési Szabályzatot. Így lehetőség nyílik arra, hogy a képviselő-
testület ne csak a tagjai közül válasszon alpolgármestert. Erre tekintettel javasolta, 
hogy Kalla Kálmán Sümegprága, Árpád u. 40. szám alatti lakost válassza meg a 
testület társadalmi megbízatású alpolgármesternek.   
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Kalla Kálmán sümegprágai lakos kérdezte, hogy mennyivel tud ő hozzájárulni a 
falu érdekeihez, mi az ezzel kapcsolatos teendője? 
 
Csőbör Károly polgármester válaszolta, hogy építő javaslataival, észrevételeivel, 
ismereti körével tudná segíteni a képviselő-testület munkáját. Mivel az üléseken jelen 
van, így jobban belelát a falu életébe. Az önkormányzati törvény szerint helyettesíti a 
polgármestert, a képviselő-testület ülésein részt vehet, de szavazati joggal nem 
rendelkezik, az ülést nem vezetheti. Kérdezte, hogy a felkérésnek megfelelően 
vállalja-e megválasztása esetén az alpolgármesteri feladatok ellátását, és egyetért-e 
ezen ügy nyilvános ülésen történő tárgyalásához. 
 
Kalla Kálmán sümegprágai lakos elmondta, hogy a felkérést elfogadja, és 
hozzájárul ügyének nyilvános ülésen történő tárgyalásához. 
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy a Képviselő-testület titkos 
szavazással dönt az alpolgármester személyéről, aki részére tiszteletdíj nem kerül 
megállapításra, 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. 
  
Felkérte az Ügyrendi Bizottságot a titkos szavazás lebonyolítására. 
A titkos szavazás idejére szünetet rendelt el 19 óra 15 perckor. 
 
SZÜNET  
 
Csőbör Károly polgármester a szünet után 19,25 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 5 képviselő szavazott, az érvényes szavazatok száma 5, az érvénytelen 
szavazatok száma 0 volt. A képviselő-testület alpolgármesternek Kalla Kálmánt 5 igen 
és 0 nem szavazattal, minősített többséggel megválasztotta.  
 
Csőbör Károly polgármester a fentiekre tekintettel megállapította: 
 
a képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
minősített többséggel –  a következő határozatot hozta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
137/2010. (XI. 30.) 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-
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testület megbízatásának időtartamára, a polgármester helyettesítésére, 
munkájának segítésére 
 
Kalla Kálmánt alpolgármesternek megválasztotta. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Csőbör Károly polgármester felkérte Kalla Kálmán alpolgármester urat, hogy 
szíveskedjék alpolgármesterként az esküt letenni.  
Kérte a jelenlévőket, hogy álljanak fel.  
 
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:) 
„Isten engem úgy segéljen.” 
 
Kalla Kálmán alpolgármester az esküt letette. 
 
2.Napirend: 
Tárgy: Beszámoló a közművelődési tevékenységről, javaslat a 2011. évi  
           közművelődési tervre 
           Előterjesztő: Kulcsárné Nagy Ágnes közművelődési asszisztens 
 
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester felkérte Kulcsárné Nagy Ágnes közművelődési 
asszisztenst ismertesse az előterjesztést. 
 
Kulcsárné Nagy Ágnes közművelődési asszisztens ismertette az előterjesztést.  
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy a jövő évben milyen pályázatok 
lesznek még nem tudni.  
 
Szente Kálmán alpolgármester kérdezte, hogy a falunapi pályázatról még nem 
született döntés?  
 
Kulcsárné Nagy Ágnes közművelődési asszisztens válaszolta, valószínűleg ott 
már nem várható pozitív elbírálás. Jelezte, önerőből valósították meg a falunapi 
rendezvényt. Elmondta, hogy folyamatosan figyeli a pályázati kiírásokat, de sajnos 
nincs kiírás. 
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Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy a Fazekas találkozót az elmúlt négy 
évben a Mese-falu Alapítvány rendezte. Véleménye szerint a jövő évben, az elkészült 
sportöltöző melletti területen meg lehetne rendezni. 
 
Valente József képviselő emlékeztette a képviselőket, hogy négy évvel ezelőtt a 
Fazekas találkozó rendezési jogát az önkormányzat átadta a Mese-falu Alapítványnak, 
és ez a megállapodás most lejár. 
 
Varga Tibor képviselő egyetértett a Fazekas találkozó helyszínének kijelölésével.  
 
Szente Kálmán alpolgármester véleménye szerint, a Csernely-domb 
tulajdonosának is lesz ehhez egy-két szava. 
 
Németh Béla képviselő szerint, a Fazekas találkozó helyszíne a Csernely-domb. 
 
Kulcsárné Nagy Ágnes közművelődési asszisztens válaszolta, a Fazekas 
találkozó önkormányzati rendezvény, és véleménye szerint a sportöltözőnél 
csodálatos helye lenne. 
 
Szente Kálmán alpolgármester kérdezte, hogy a korábbi döntésnek megfelelően 
a fiatalok használhatják-e a Kultúrházat, és használják? 
 
Kulcsárné Nagy Ágnes közművelődési asszisztens válaszolta, nem. Sajnos 
több probléma is volt, pl. a takarítással, törtek-zúztak, és amikor ezt szóvá tették 
nekik, azután nem kérték el többet a kulcsot. Jelenleg a klubhelyiséget használják, 
amit rendben is tartanak. 
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy a Kultúrházat lehet használni, de be 
kell tartani bizonyos szabályokat. Ezt az épületet pályázat útján szeretnék rendbe 
hozni. 
Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy a közművelődési tevékenység 
beszámolójával és a Munkatervvel kapcsolatban van-e még kérdés, hozzászólás. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra bocsátotta a közművelődési tevékenységről szóló beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a beszámolót 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
                    Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
   138/2010. (XI. 30.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
közművelődési tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére.  

 
                   Felelős: Csőbör Károly polgármester 
                   Határidő: azonnal 
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Csőbör Károly polgármester szavazásra bocsátotta a 2011. évre tervezett 
Közművelődési munkatervet.  
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
                    Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
 
   139/2010. (XI. 30.) határozata 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 
közművelődési munkatervét elfogadja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére.  

 
                   Felelős: Csőbör Károly polgármester 
                   Határidő: azonnal 
 
3.Napirend: 
Tárgy: Tájékoztató Sümegprága Települési Önkormányzat 2010. évi III. negyedévi 
           gazdálkodásáról 
           Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, a 
megállapodásokban rögzített kötelezettségeket az önkormányzat időarányosan 
teljesítette. Jelezte, hogy e napirend keretében tárgyalja a képviselő-testület a 
zalaszántói Gersei Pethő Általános Iskola 2010. III. negyedévi működéséről szóló 
tájékoztatót is. 
 
Németh Béla képviselő jelezte, hogy Zalaszántóra kevesebbet fizet az 
önkormányzat, mint Sümegre.  
 
Szente Kálmán alpolgármester elmondta, Zalaszántó nem kért konkrét összeget, 
és a képviselő-testület úgy döntött, hogy 25.000Ft/fő összeggel járul hozzá az 
intézmény működéséhez.   
 
Csőbör Károly polgármester jelezte, hogy az iskolák csak költségvetést küldenek, 
beszámolót, koncepciót soha.  
Megkérdezte, hogy van-e még kérdés? 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Csőbör Károly polgármester szavazásra bocsátotta a zalaszántói Gersei Pethő 
Általános Iskola 2010. III. negyedévi működéséről szóló tájékoztató elfogadását. 
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A Képviselő-testület a tájékoztatót 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  140/2010. (XI. 30.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az  
államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. tv. 
79. §-ában foglaltakra figyelemmel a zalaszántói Gersei Pethő Általános 
Iskola 2010. III. negyedévi működéséről szóló tájékoztatót az 
előterjesztés szerint elfogadta. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Csőbör Károly polgármester szavazásra bocsátotta az Önkormányzat 2010. III. 
negyedévi gazdálkodásáról szóló előterjesztés elfogadását. 
 
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló 
előterjesztést 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  141/2010. (XI. 30.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az  
államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. tv. 
79. §-ában foglaltakra figyelemmel Sümegprága Települési 
Önkormányzat 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló előterjesztést 
elfogadta. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
4. Napirend: 
Tárgy: Javaslat Sümegprága Települési Önkormányzat 2011. évi költségvetési 
            koncepciójára 
           Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Jelezte, hogy a 
Kultúrház-óvoda épületének felújítását tervezik. 
 
Szente Kálmán alpolgármester kérdezte, hogy az önkormányzati támogatás, 
növekedéssel van beállítva a körjegyzőségnél és az óvodánál is, mégis a hitel 
csökkenést mutat? 
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Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. válaszolta, ez a Közfoglalkoztatási terv miatt 
is van, a létszám is csökkent, így ez is kevesebb. Az átvett pénz is kevesebb. Több 
lesz a támogatás a körjegyzőségnél és az óvodánál Bazsitól. A normatívák 
tekintetében nem lát jelentős változást. A jövő évi közfoglalkoztatásra 1 millió forintot 
terveztek, az idei év tapasztalatai alapján. 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző jelezte, az önkormányzat költségvetési 
koncepciójának összeállításakor a hulladékszállítás költsége az idei évhez hasonlóan, 
változatlan árakon lett figyelembe véve, önkormányzat általi fizetéssel. A kommunális 
adó szintén változatlan mértékkel lett beállítva.  
 
Szente Kálmán alpolgármester kérdezte, hogy a szemétszállítás ügyében mi 
várható? 
 
Csőbör Károly polgármester válaszolta, a próbaüzem januárban fog elindulni. 
Konkrét számokat nem lehet tudni. Kistérségi szinten várják az egybehangzó döntést.  
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző jelezte, az önkormányzat állapítja meg a 
díjat, a szolgáltató által közöltek alapján. 
 
Csőbör Károly polgármester megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban 
van-e még kérdés, kiegészítés. 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra tette fel Sümegprága 
Települési Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójára vonatkozó határozati 
javaslatot. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
                    Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  142/2010. (XI. 30.) határozata 

1. Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
koncepciójával kapcsolatos előterjesztést és azt a 2011. évi költségvetés 
készítés kiindulási alapjának tekinti.   
 
2. A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodás 
feltételrendszerének figyelembevételével a következő célkitűzések, 
prioritások előtérbe helyezését tartja szükségesnek a költségvetés 
készítése során: 
- Elsődleges cél a költségvetési egyensúly megteremtése, a település  
     működőképességének megőrzése, a kötelező önkormányzati    
     feladatellátás feltételeinek biztosítása. 
- A település üzemeltetés területén folytatni kell az elmúlt években  
     elkezdett parkgondozási programot, mely jelentősen hozzájárul a  
     községünkről alkotott kedvező kép kedvező kialakításához.  
- Folytatni kell azokat a hagyományteremtő programokat – különösen 

a kultúra és a sport területén-, melyeket a község az elmúlt években 
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elkezdett, s melyek által elismertebb és „élhetőbb” településsé vált.  
- Még fokozottabb erőfeszítéseket kell tenni a további külső tőke          
     bevonására a saját források kiegészítésére.    
- A beruházási keretösszeg felhasználására vonatkozóan bevételeink   
     behatároltságára tekintettel rangsor felállítása szükséges a  
     következők szerint: 

- leszerződött feladatokhoz fedezet biztosítása, 
- új indításra tervezett pályázatok önrészének biztosítása. 

A beruházások között kiemelten kell kezelni a  
      - Kultúrház, óvoda épület felújítását 

 
3. A koncepcióban szereplő hiány felszámolására, a bevételek-kiadások 
közötti egyensúly megteremtésére a Képviselő-testület a következők 
végrehajtását tartja szükségesnek: 
 
3.1 A bevételek területén: 
 
- A költségvetési törvény jóváhagyását követően pontosítani kell az 
önkormányzat  központi költségvetésből megillető forrásait (normatív 
állami hozzájárulások, átengedett személyi jövedelemadó, stb.). 
- Az adóbevételek területén és a szennyvízközmű hátralékosok, illetve 
nem fizetők tartozásaira vonatkozóan továbbra is fontos a beszedési 
munka hatékonysága, csökkentve ezáltal a kintlévőségeket.  
- Keresni kell a további pályázatokhoz való kapcsolódás lehetőségét 
mind az intézmények, mind az önkormányzat vonatkozásában. 
- Figyelembe véve a jogszabályi kötöttségeket és elkerülve a 
jelentősebb mértékű eladósodást, meg kell vizsgálni a legkedvezőbb 
hitelfelvétel lehetőségét. 
 
3.2 A kiadások területén: 
 
- Folytatni kell az elmúlt években elkezdett, a feladatellátáshoz jobban 
igazodó intézménystruktúra kialakítását célzó felülvizsgálatokat a 
különböző ellátórendszerek, tevékenységek vonatkozásában. 
Ezen belül kiemelten: 
 
-  Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a 
szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét, melyet már a 
költségvetés összeállításánál is érvényesíteni kell. 
-  Át kell tekinteni, felül kell vizsgálni a költségvetésben jelentős  
   nagyságrendet képviselő önként vállalt feladatok tételeit, azok  
   mértékét. 
-  Felül kell vizsgálni a civil szervezetek támogathatóságának feltételeit. 
- Törekedni kell a kistérségi feladatellátásban rejlő lehetőségek  
   eddigieknél is intenzívebb kihasználására.  
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: 2011. február 15. 
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5. Napirend: 
Tárgy: Javaslat Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi   
            munkatervére 
            Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Kérte a hozzászólásokat. 
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Valente József képviselő jelezte, ha a képviselő-testület eléri a ciklus végét, akkor 
az önkormányzati választások előtt 3-4 héttel legyen a közmeghallgatás megtartva, 
mivel a testület akkor tud az elvégzett munkájáról beszámolni.  
 
Németh Béla képviselő tudomása szerint, a ciklus végén lehet díszpolgári címre 
javaslatot tenni. 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző jelezte, hogy „Sümegprágáért” kitüntetés 
adományozására javaslatot a hatályos önkormányzati rendelet szerint: többek között 
a polgármester és a képviselő tehet, minden év április 15-ig.  
 
Csőbör Károly polgármester mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta az Önkormányzat 2011. évi munkatervére vonatkozó 
határozati javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  143/2010. (XI. 30.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2011. évi munkatervét a mellékletben foglaltak szerint 
elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkatervet az 
érintettek részére megküldeni szíveskedjék.  
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: 2010. december 31. 

 
 
6. Napirend: 
Tárgy: Sümegprága Települési Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló  
            rendeletének megalkotása               

   Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
 
/Az előterjesztés és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző ismertette az előterjesztést.  
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Csőbör Károly polgármester kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
Szavazásra bocsátotta a rendelet tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a 
következő rendeletet alkotta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  6/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 
 

az átmeneti gazdálkodásról  
 
  /A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
7. Napirend: 
Tárgy: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének a 2011. január  

1. napjától alkalmazandó intézményi térítési díjak átmeneti szabályozásáról  
szóló rendelete megalkotása  

   Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
 
/Előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző elmondta, a szolgáltató megküldte a 
következő évre vonatkozó díjkalkulációt és kérte a térítési díjak megállapítását. 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Csőbör Károly polgármester javasolta elfogadásra a 2011. január 1. napjától 
alkalmazandó intézményi térítési díjak átmeneti szabályozásáról szóló rendelet- 
tervezet elfogadását.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a 
következő rendeletet alkotta: 
 
                    Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  7/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 
 

a 2011. január 1. napjától alkalmazandó intézményi térítési 
díjak átmeneti szabályozásáról 
 

  /A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
8. Napirend: 
Tárgy:  Rendeletek felülvizsgálata 
 

- Sümegprága Települési Önkormányzat 2010. évi  
     költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 18.) önkormányzati    
     rendeletének módosítása 

                  Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester   
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/Előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester felkérte Horváth Zoltán Imréné gazdálkodási 
főelőadót, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy 
az év végi szokásos költségvetési rendelet módosítása, ami a központi döntések, 
központi támogatások, juttatások átvezetése miatt vált szükségessé. 
 
Csőbör Károly polgármester javasolta elfogadásra a költségvetés módosításra 
vonatkozó rendelet- tervezet elfogadását.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a 
következő rendeletet alkotta: 
 
                    Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  8/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 
 

Sümegprága Települési Önkormányzatának 2010. évi 
költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 18.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról 
 

  /A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
 

- Javaslat Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő- 
testületének az önkormányzati tulajdonú víziközmű által  
biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és – kezelés 
legmagasabb hatósági díjának Sümegprága község 
közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a 
díjalkalmazás feltételeiről szóló 11/2004. (XII. 15.) 
önkormányzati rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 

   
/Előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző elmondta, a szennyvízszolgáltatást 
biztosító cég megküldte javaslatát a 2011. évi díjra vonatkozóan. E javaslat 
figyelembe vételével készült a rendelet-tervezet. Ezt követően ismertette az 
önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, 
szennyvíztisztítás és – kezelés legmagasabb hatósági díjának Sümegprága község 
közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről 
szóló 11/2004. (XII. 15.) számú rendeletének módosításáról szóló rendelet-
tervezetet. Elmondta, amennyiben a képviselő-testület az „A” változat egy tényezős 
díját fogadja el, akkor szükséges a mellékelt határozati javaslat elfogadása is. 
Jelezte, hogy a DRV Zrt. kérte, a képviselő-testület döntsön abban, hogy kíván-e 
pályázni a díjcsökkenésre vonatkozóan. 
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Varga Tibor képviselő jelezte, hogy a csatornadíj ára magasabb, mint az ivóvíz 
ára, nem érti ezt. 
 
Szente Kálmán alpolgármester elmondta, bízik abban, hogy megkapják a 
támogatást. 
 
Csőbör Károly polgármester megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban 
van-e még kérdés, kiegészítés. Javasolta az „A” változat elfogadását. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az „A” változatra 
vonatkozó rendelet-tervezetet. 
 
A Képviselő-testület 5 igen – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
rendeletet alkotta:  
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 
 
az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított  
szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és – kezelés 
legmagasabb hatósági díjának Sümegprága község 
közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a 
díjalkalmazás feltételeiről szóló 11/2004. (XII. 15.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
  /A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  144/2010. (XI. 30.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az Önkormányzat és a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a 
továbbiakban: DRV Zrt.) között fennálló szerződésben rögzítettek 
szerint a közművek (szennyvíz után fizetendő eszközhasználati díjat 
2011. évtől kezdődően az önkormányzat tartja nyilván, és a mindenkori 
hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő működtetéshez 
szükséges beruházási (felújítási, rekonstrukciós és korszerűsítési) 
feladatok költségeinek finanszírozásához pénzügyi forrásként teljes 
mértékben biztosítja. 
Ehhez kapcsolódóan a DRV Zrt. a szükséges beruházási feladatokról 
évente, 3 éves gördülő tervben tájékoztatja az Önkormányzatot, a 
kijelölt feladatokat az Önkormányzat megrendelése alapján hajtja 
végre, és azokról évente beszámol. 
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e döntése alapján a 
mellékelt nyilatkozatot aláírni és a nyilatkozat egy példányát a DRV Zrt. 
részére megküldeni szíveskedjék.  
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: 2010. december 15. 

 
Csőbör Károly polgármester elmondta, az idei évben is az önkormányzat 
megbízta a DRV Zrt. Siófokot és Zánka önkormányzatát, hogy nyújtsa be a pályázatot 
a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésére. Javasolta, hogy a 
jövő évre vonatkozóan is bízza meg a képviselő-testület Zánka önkormányzatát a 
gesztori feladatok elvégzésére, valamint hatalmazza fel az önkormányzat a DRV Zrt 
Siófokot a pályázat elkészítésére és benyújtására. 
Szavazásra bocsátotta a javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  145/2010. (XI. 30.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete testülete 
pályázatot nyújt be – a DRV Zrt. 8601. Siófok, Tanácsház u. 7. 
közreműködésével – a 2011. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 
díjtámogatásának igénylésére. 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 
meghatalmazza a gesztori feladatok ellátásával Zánka Község 
Önkormányzatát Sümegprága vonatkozásában a 2011. évi lakossági víz- 
és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének benyújtása és a 
pályázattal kapcsolatos technikai teendők lebonyolítása érdekében. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a fentiek alapján a 
szükséges nyilatkozatok megtételére.  
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: 2010. december 15.  

 
Valente József képviselő megjegyezte, el kellene a testületnek gondolkodni a 
helyi iparűzési adó csökkentése ügyében. 
 
 
9. Napirendi pont 
Tárgy: Vegyes, döntést igénylő ügyek 
 

- DRV Zrt. megkeresése a 2011. évi vízterhelési díjjal  
kapcsolatban 

       Előterjesztő: Csőbör Kárply polgármester 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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Csőbör Károly polgármester ismertette a DRV Zrt. megkeresését a vízterhelési díj  
2011. évi fajlagos mértékével kapcsolatosan. Kérte a tájékoztató tudomásul vételét. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatót 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – tudomásul vette. 
 
 

- Veszprém megyei környezetvédelmi program felülvizsgálat  
     egyeztetési dokumentációjának véleményezése  

                       Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette a Veszprém megyei környezetvédelmi 
program felülvizsgálat egyeztetési dokumentációjának véleményezését. Jelezte, hogy 
a jelenlegi környezetvédelmi program fő célja a levegő minőségének javítása. 
Javasolta, értsenek egyet a környezetvédelmi programmal tervezettel. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az elhangzott 
javaslat elfogadását.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  146/2010. (XI. 30.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém 
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke által véleményezésre 
biztosított Veszprém megyei környezetvédelmi program felülvizsgálatára 
vonatkozó anyagban foglaltakkal egyetért.   
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e véleményéről a 
Veszprém Megyei Közgyűlés Elnökét a határozat megküldésével 
tájékoztatni szíveskedjék.  
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: 2010. december 20. 

 
- Javaslat pályázat benyújtására 

Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy az E-ON Hungária Zrt. pályázatot írt 
ki Családi Foci Koncepciójának helyi megszervezéséhez és lebonyolításához. 
Javasolta, hogy nyújtsák be a pályázatot, melyből eredményes pályázat esetén ki 
tudnák alakítani a sportöltöző fűtési rendszerét. 
 
Szente Kálmán alpolgármester jelezte, a pályázat önrésze az ÁFA díja. 
Egyetértett a pályázat benyújtásával. 
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Csőbör Károly polgármester javasolta, hogy 800.000.- Ft támogatásra nyújtsák 
be a pályázatot, melynek önrésze 200.000.- Ft.  
Mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az 
elhangzott javaslat elfogadását.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  147/2010. (XI. 30.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
kíván benyújtani az E-ON Hungária Zrt. által kiírt Családi Foci 
Koncepciójának helyi megszervezéséhez és lebonyolításához címmel, a 
sportöltöző fűtési rendszerének kialakítására.  
 
 
Rendezvény tervezett összege:  1.000.000.-Ft. 
Igényelt támogatás összege:      800.000.-Ft. 
Pályázati önerő:          200.000.-Ft. 
 
A képviselő-testület az önrészt a 2011. évi költségvetésében biztosítja, 
továbbá felkéri a polgármestert az önkormányzat nevében a pályázat 
benyújtására. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: 2010. december 3. 

  
Az ülésnek több tárgya nem volt,  Csőbör Károly polgármester a nyilvános ülést 
21,30 órakor bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
Csőbör Károly      Vincze József Ágostonné dr. 
polgármester                    körjegyző 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő: 
 
 

Németh Béla                 Varga Tibor          
           képviselő           képviselő 


