
 1 

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

 
Szám: 39- 62/2010. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

 
Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 30-án 17,00 órakor 
kezdődött nyilvános együttes üléséről. 
 
Az ülés helye:  Körjegyzőség tanácsterme 
        8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. 
 
Jelen vannak:  
Sümegprága Települési Önkormányzat részéről: 

  Csőbör Károly polgármester 
  Szente Kálmán alpolgármester 
  Németh Béla képviselő 
  Varga Tibor képviselő 

 
Valente József képviselő távolmaradása okát előre jelezte. 
 
Bazsi Község Önkormányzata részéről:      Szentes László polgármester 
          Csikós Csaba alpolgármester 
          Tobak Ferenc képviselő 
 
/Fekete Gézáné és Németh Rita képviselők távolmaradásuk okát előzetesen jelezték./ 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
          Horváth Zoltán Imréné gazd.főea.  

      (1,2,3,4,5,6 napirendnél) 
          Varga Mónika óvodavezető ( Napközi Otthonos 
                                                                               Óvodát érintő napirendnél) 
 
Jegyzőkönyv-vezető:  Konyicsák Józsefné ügykezelő 
 
Csőbör Károly polgármester az együttes ülést megnyitotta. Köszöntötte az ülésen 
megjelenteket, megállapította, hogy Sümegprága Települési Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozatképes, mivel a megválasztott 4 fő képviselő közül 3 fő 
és a polgármester megjelent. 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Németh Béla és Varga Tibor képviselőket.  
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta. 
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Szentes László polgármester köszöntötte az együttes ülésen megjelenteket. 
Megállapította, hogy Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
határozatképes, mivel a megválasztott 4 fő képviselő közül 2 fő és a polgármester 
megjelent. 
 
Csőbör Károly polgármester javasolta a napirendet kiegészíteni a Napközi 
Otthonos Óvoda Sümegprága 2010. évi költségvetésének módosításával, 
Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének 
módosításával, valamint a Nyilatkozat elfogadásával, amit a pályázatból kimaradó 
szennyvíz agglomerációban szereplő településektől kérnek. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendre tett 
kiegészítést 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta. 
 
Szentes László polgármester javasolta a napirend kiegészítését a fenteknek 
megfelelően.  
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a napirendre tett kiegészítést 3 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta. 
 
Csőbör Károly polgármester javasolta a módosított napirend elfogadását. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendet 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következők szerint elfogadta:  
 
Szentes László polgármester javasolta a módosított napirend elfogadását.  
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a napirendet 3 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következők szerint elfogadta: 
 
Napirendi pont: 
       

1. Tájékoztató a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2010. III. negyedévi 
gazdálkodásáról  
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
  Varga Mónika óvodavezető 

 
2. Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2010. évi költségvetésének módosítása 

Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
                   Varga Mónika óvodavezető 
 

     3.  Javaslat a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2011. évi koncepciójára 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
  Varga Mónika óvodavezető 

 
4. Tájékoztató Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2010. III.   
     negyedévi gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
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5. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének 
módosítása 
Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 

 
6. Javaslat Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2011. évi 

koncepciójára 
  Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
 

7. Beszámoló a Körjegyzőség munkájáról  
 Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 

 
8. Nyilatkozat elfogadása 

Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
 
1.Napirendi pont 
Tárgy:  Tájékoztató a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2010. III. negyedévi  
            gazdálkodásáról. 
            Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
         Varga Mónika óvodavezető 
 
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Javasolta annak 
elfogadását. Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, 
kiegészítés. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a Napközi 
Otthonos Óvoda 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló előterjesztés 
elfogadását. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda 
Sümegprága 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló előterjesztést 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  126/2010. (XI. 30.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a 
Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2010. III. negyedévi 
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a mellékletben foglaltak szerint 
elfogadja. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
     Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
Határidő: azonnal 

 
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztés elfogadását. 
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Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda 
Sümegprága 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló előterjesztést 3 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 
  Bazsi Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 
  138/2010. (XI. 30.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a Napközi Otthonos 
Óvoda Sümegprága 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló 
tájékoztatót a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
     Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
Határidő: azonnal 

 
2.Napirendi pont 
Tárgy:  Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2010. évi költségvetésének  
            módosítása 
             Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
         Varga Mónika óvodavezető 
 
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Megkérdezte, hogy a 
Napközi Otthonos Óvoda 2010. évi költségvetésének módosításával kapcsolatban 
van-e kérdés, kiegészítés. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a Napközi 
Otthonos Óvoda 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztés 
elfogadását. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda 
Sümegprága 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  127/2010. (XI. 30.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi 
Otthonos Óvoda Sümegprága 2010. évi költségvetésének módosítását a 
mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester      
Határidő: azonnal 

 
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztés elfogadását. 
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Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda 
Sümegprága 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést 3 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 
  Bazsi Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 
  139/2010. (XI. 30.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Napközi Otthonos 
Óvoda Sümegprága 2010. évi költségvetésének módosítását a 
mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3.Napirendi pont 
Tárgy:  Javaslat a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2011. évi költségvetési  
             koncepciójára  
             Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
         Varga Mónika óvodavezető 
 
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Megkérdezte, hogy a 
Napközi Otthonos Óvoda 2011. évi költségvetési koncepciójával kapcsolatban van-e 
kérdés, kiegészítés. 
 
Varga Mónika óvodavezető kérte a testületek segítségét abban, hogy szükség 
lenne az óvodában 1 fő állandó kisegítőre, mivel az eddig közfoglalkoztatás 
keretében foglalkoztatott dolgozó elmegy. Az 1 csoporthoz 2 óvónő és 1 dajka van. 
Elmondta, hogy az egy csoportban vegyes életkorú gyermekek járnak. A 
kiscsoportosok közül vannak olyan gyermekek, akik nem tudnak egyedül étkezni, 
vagy WC-t használni. Jelezte, ha színházba mennek a gyermekekkel, akkor kevés az 
1 óvónő biztosítása 15 gyermek mellé. Ha a dajka is elkíséri őket, akkor máris nem 
megoldott az óvodában maradt gyermekek ebéd előkészítése, udvar rendezése, és a 
tél beálltával a hó eltakarítás, és sorolhatná még a problémákat. Jelezte, hogy a 
héten, amikor leesett a hó, reggel 7,05-kor telefonált a polgármester úrnak, hogy 
nincs az óvoda előtt a hó letakarítva. A szabadságolásokat sem tudja megoldani, így 
a feltételek nem biztosítottak az óvodások ellátására vonatkozóan. Jelezte, a 
december hónapi rendezvények miatt is nagyon-nagyon szükség lenne segítőre. 
Elmondta, hálás, hogy kisegítő személyzetet biztosítottak eddig az óvodába, de a 
holnapi naptól nagy probléma van, ha nem lesz segítség. A felajánlott napi 2 órás 
segítséggel sajnos nem tudja ezeket a problémákat orvosolni. Köszöni, ha ebben 
segítségére vannak, kérte az együtt gondolkodást. 
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, átlátja a nehézségeket, de megbeszélték 
a vezető óvónővel, hogy kik vannak jelenleg rendelkezési állási támogatásban, és 
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közülük egyik sem felel meg, egyébként, az óvoda működéséhez jogszabályban előírt 
személyi feltételek biztosítva vannak. 
 
Varga Mónika óvodavezető jelezte, a gyerekek közé nem lehet bárkit odatenni. 
Elmondta, már az nagy segítség lenne, ha valaki 4 órában látná el a feladatokat. 
Jelezte, hogy ők hiába zárják a nagykaput, ha a kiskapuk nyitva vannak. A 
babaházat, kisvonatot összetörte valaki. 
 
Szentes László polgármester elmondta, nehéz helyzetben vannak a testületek, 
hogy tőlük várják a segítséget. Nem hiszi, hogy ebben tudnak megoldást találni. 
Kérdezte, nem a megoldás a napi 2 órás segítség? 
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy a technikai feladatok ellátására a 
hivatalsegéd lett volna foglalkoztatva napi 2 órában, délután 3-5 óra között. Jelezte, 
a színházlátogatás alkalmával a segítséget az óvoda részére az önkormányzat 
megoldja. Elmondta, hogy januártól hogyan fog alakulni a közfoglalkoztatás, azt még 
nem lehet tudni. 
 
Szentes László polgármester szerint nem tudják garantálni, hogy 2011. január 1-
jétől lesz közfoglalkoztatás. 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző jelezte, hogy amennyiben az óvoda által 
foglalkoztatottak létszámát kívánnák növelni, annak jogszabályi előfeltételei vannak 
az anyagi fedezet biztosítása fenntartói feladat. 
 
Varga Mónika óvodavezető elmondta, 2 havonta nem lehet változtatni a személyt 
a gyerekek mellett, egyébként a segítség a technikai feladatok ellátásához kell. 
 
Tobak Ferenc képviselő elmondta, ő naponta megfordul az óvodában, és látja, 
hogy szükség van segítségre, olyan emberre, aki az óvónők, és a dajka munkáját 
segíti. Úgy látja, hogy a 2 órás segítség nem oldja meg a problémát. 
 
Valente József képviselő a terembe 17,40 órakor megérkezett, így Sümegprága 
Települési Önkormányzat létszáma 5 főre emelkedett. 
 
Csőbör Károly polgármester 17,45 órakor szünetet rendelt el. 
 
SZÜNET 

 
A képviselő-testületek a szünetet követően 17.50 órakor tovább folytatták 
munkájukat. 

 
Csőbör Károly polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 
képviselők és a polgármester jelen van a teremben. 
 
Szentes László polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 
a képviselők közül 2 fő és a polgármester jelen van a teremben. 
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Csőbör Károly polgármester tájékoztatta a képviselő-testületeket és az 
óvodavezetőt, hogy a gesztor önkormányzat megoldja napi 4 órában az óvodai 
segítséget ez év december 21-ig. 
Mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a Napközi 
Otthonos Óvoda Sümegprága 2011. évi költségvetési koncepciójának elfogadását. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda 
2011. évi  költségvetési koncepcióját 4 igen, 1 tartózkodással  – ellenszavazat nélkül 
– elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  128/2010. (XI. 30.) határozata 

1. Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Óvoda 2011. évi költségvetésének koncepciójával 
kapcsolatos előterjesztést és azt a 2011. évi költségvetés készítés 
kiindulási  alapjának tekinti.  
 
2. A Képviselő-testület az intézményi gazdálkodás feltételrendszerének  
   figyelembevételével a következő célkitűzések, prioritások előtérbe  
   helyezését tartja szükségesnek a költségvetés készítése során:  
 
2.1 A bevételekkel összefüggésben: 
 
  a) A Költségvetési törvény jóváhagyását követően pontosítani 

                         kell a központi költségvetésből megillető forrásokat (normatív 
        állami hozzájárulások). 
    b) Fokozottan törekedni kell a pályázati lehetőségek kihasználására. 
 
  2.2 A kiadásokkal összefüggésben:  
 

 a)  Folytatni kell az elmúlt években elkezdett, a feladatellátáshoz         
     jobban igazodó intézménystruktúra kialakítását célzó       
     felülvizsgálatokat. 
 b) Az óvodai feladatellátás területén érvényesíteni kell a szigorú,  
     takarékos gazdálkodás követelményét, melyet már a költségvetés  
     összeállításánál is figyelembe kell venni.  
 c) Vizsgálni kell annak lehetőségét, hogy a hatékonyabb munkavégzés  
     érdekében milyen foglalkoztatás keretében lehet biztosítani egy  
     kisegítő létszámot. 

   
  Felelős: Csőbör Károly polgármester 
                   Határidő: 2011. február 15. 
  2.2 b) pont tekintetében: 2011. január 31. 
 
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta a költségvetési koncepció 
elfogadását. 
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Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda 2011. 
évi  költségvetési koncepcióját 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
  Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  140/2010. (XI. 30.) határozata 

1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az    
    Óvoda 2011. évi költségvetésének koncepciójával kapcsolatos  
    előterjesztést és azt a 2011. évi költségvetés készítés kiindulási   
    alapjának tekinti.  
 
2. A Képviselő-testület az intézményi gazdálkodás feltételrendszerének  
   figyelembevételével a következő célkitűzések, prioritások előtérbe  
   helyezését tartja szükségesnek a költségvetés készítése során:  
 
2.1 A bevételekkel összefüggésben: 
 
  a) A Költségvetési törvény jóváhagyását követően pontosítani 

                         kell a központi költségvetésből megillető forrásokat (normatív 
        állami hozzájárulások). 
    b) Fokozottan törekedni kell a pályázati lehetőségek kihasználására. 
 
  2.2 A kiadásokkal összefüggésben:  
 

 a)  Folytatni kell az elmúlt években elkezdett, a feladatellátáshoz         
     jobban igazodó intézménystruktúra kialakítását célzó       
     felülvizsgálatokat: 
 b) Az óvodai feladatellátás területén érvényesíteni kell a szigorú,  
     takarékos gazdálkodás követelményét, melyet már a költségvetés  
     összeállításánál is figyelembe kell venni.  
 c) Vizsgálni kell annak lehetőségét, hogy a hatékonyabb munkavégzés  
     érdekében milyen foglalkoztatás keretében lehet biztosítani egy  
     kisegítő létszámot. 

 
  Felelős: Szentes László polgármester 
                   Határidő: 2011. február 15. 
  2.2 b) pont tekintetében: 2011. január 31. 
  
 
4.napirendi pont 
Tárgy: Tájékoztató Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2010. III.  
            negyedévi gazdálkodásáról 
            Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
 
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester átadta a szót Vincze József Ágostonné dr. 
körjegyzőnek azzal, hogy ismertesse az előterjesztést. 
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Vincze József Ágostonné dr. körjegyző ismertette az előterjesztést.  
 
Csőbör Károly polgármester mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta a Körjegyzőség 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló 
tájékoztató elfogadását. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
                   129/2010. (XI. 30.) határozata                   

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a 
Körjegyzőség 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a 
mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

 
  Felelős: Csőbör Károly polgármester 
  Határidő: azonnal 
 
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta a Körjegyzőség 2010. III. 
negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatót 3 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
  Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  141/2010. (XI. 30.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a Körjegyzőség 2010. 
III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a mellékletben 
foglaltak szerint elfogadja. 

 
  Felelős: Szentes László polgármester 
  Határidő: azonnal 
 
 
5. Napirendi pont 
Tárgy: Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2010. évi  
            költségvetésének módosítása 
            Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
 
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző ismertette  az előterjesztést. 
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Csőbör Károly polgármester mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta a Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének módosításáról 
szóló előterjesztés elfogadását. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a módosítást 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
                   130/2010. (XI. 30.) határozata                   

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének módosítását a mellékletben 
foglaltak szerint elfogadja. 

 
  Felelős: Csőbör Károly polgármester 
  Határidő: azonnal 
 
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta a Körjegyzőség 2010. évi 
költségvetésének módosításáról szóló előterjesztés elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a módosítást 3 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
  Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  142/2010. (XI. 30.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2010. 
évi költségvetésének módosítását a mellékletben foglaltak szerint 
elfogadja. 

 
  Felelős: Szentes László polgármester 
  Határidő: azonnal 
 
6. Napirendi pont 
Tárgy: Javaslat Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2011. évi  
            költségvetési koncepciójára   
            Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
 
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző ismertette a körjegyzőség 2011. évi 
költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést.  
 
Csőbör Károly polgármester megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban 
van-e kérdés, kiegészítés. 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
Szavazásra bocsátotta a Körjegyzőség 2011. évi költségvetési koncepciójának 
elfogadását. 
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Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot 5 
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének  
  131/2010. (XI. 30.) határozata 

1.  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2011. évi 
költségvetésének koncepciójával kapcsolatos előterjesztést és azt a 
2011. évi költségvetés készítés kiindulási alapjának tekinti.  
 

2. A Képviselő-testület a körjegyzőségi gazdálkodás feltételrendszerének     
    figyelembevételével a következő célkitűzések, prioritások előtérbe  
    helyezését tartja szükségesnek a költségvetés készítése során:  
 

A bevételekkel összefüggésben: 
 
 - A költségvetési törvény jóváhagyását követően pontosítani 

                               kell a központi költségvetésből megillető forrásokat (normatív 
              állami hozzájárulások). 
 
  A kiadásokkal összefüggésben:  
 

- Elsődleges cél a kötelező államigazgatási és önkormányzati  
  feladatellátás feltételeinek biztosítása. 
-Törekedni kell a feladatok hatékonyabb és gazdaságosabb  
  ellátására.     
-  A technika által nyújtott lehetőségekkel csökkenteni kell az 
   adminisztrációs kiadásokat.        

                            - A 2011. évi költségvetés készítésekor kiemelten kell kezelni a 
                              2010. évben vállalt kötelezettségeket. 
 
  Felelős: Csőbör Károly polgármester 
                   Határidő: - a költségvetés készítése, illetve  

       - az évközi intézkedések tekintetében folyamatos  
 
 
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta a Körjegyzőség 2011. évi 
költségvetési koncepciójának elfogadását.  
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozati javaslatot 3 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő 
határozatot hozta. 
 
  Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
  143/2010. (XI. 30.) határozata  

1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta 
Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2011. évi 
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költségvetésének koncepciójával kapcsolatos előterjesztést és azt a 
2011. évi költségvetés készítés kiindulási alapjának tekinti.  
 

2. A Képviselő-testület a körjegyzőségi gazdálkodás feltételrendszerének  
     figyelembevételével a következő célkitűzések, prioritások előtérbe  
     helyezését tartja szükségesnek a költségvetés készítése során:  
 

A bevételekkel összefüggésben: 
 
 - A költségvetési törvény jóváhagyását követően pontosítani 

                               kell a központi költségvetésből megillető forrásokat (normatív 
              állami hozzájárulások). 
                              
  A kiadásokkal összefüggésben:  
 

- Elsődleges cél a kötelező államigazgatási és önkormányzati 
  feladatellátás feltételeinek biztosítása. 
-Törekedni kell a feladatok hatékonyabb és gazdaságosabb  
  ellátására.     
- A technika által nyújtott lehetőségekkel csökkenteni kell az   
  adminisztrációs kiadásokat.          

                            - A 2011. évi költségvetés készítésekor kiemelten kell kezelni a 
                              2010. évben vállalt kötelezettségeket. 
 
  Felelős: Szentes László polgármester 
                   Határidő:- a költségvetés készítése, illetve  

      - az évközi intézkedések tekintetében folyamatos  
 
 
Szente Kálmán alpolgármester kérdezte, hogy a Takarnet program nem valósult 
meg? 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző válaszolta, hogy sajnos a megfelelő 
számítógép hiányában nem valósulhatott meg, a költségvetési koncepció keretében 
ez jelzésre került. Reméli, hogy 2011-ben biztosított lesz a lehetősége.  
 
7. Napirend 
Tárgy: Beszámoló a Körjegyzőség munkájáról 
           Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
 
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző ismertette az előterjesztést 
 
Csőbör Károly polgármester mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta a körjegyzőség munkájáról szóló előterjesztés elfogadását. 
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Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot 5 
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

132/2010. (XI. 30.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Sümegprága 
és Bazsi Községek Körjegyzősége munkájáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
A Képviselő-testület az Önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten 
lépéseket tesz annak érdekében, hogy a Körjegyzőség működésének 
feltételei biztosítottak legyenek, melynek érdekében felkéri a 
polgármestert a 2011. évi költségvetés tervezésekor fentiek figyelembe 
vételére. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester     

                   Határidő: 2011. február 15. 
 
 
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozati javaslatot 3 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
  Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

144/2010. (XI. 30.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sümegprága és Bazsi 
Községek Körjegyzősége munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
A Képviselő-testület az Önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten 
lépéseket tesz annak érdekében, hogy a Körjegyzőség működésének 
feltételei biztosítottak legyenek, melynek érdekében felkéri a 
polgármestert a 2011. évi költségvetés tervezésekor fentiek figyelembe 
vételére. 
 
Felelős: Szentes László polgármester     

                   Határidő: 2011. február 15. 
8. Napirend 
Tárgy: Nyilatkozat elfogadása 
           Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
/Nyilatkozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy Sümeg Város Polgármesteri Hivatala 
megkereste az önkormányzatokat, hogy a KEOP-1.2.0 II fordulós pályázati 
dokumentációhoz ismételten kérik az önkormányzatok nyilatkozatait a pályázatból 
kimaradó szennyvíz agglomerációban szereplő településektől. Ismertette a 
nyilatkozatot. Javasolta a nyilatkozat elfogadását. 
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Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az elhangzott 
javaslat elfogadását.   
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

133/2010. (XI. 30.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
mellékelt nyilatkozatot a pályázatból kimaradó szennyvíz 
agglomerációban szereplő települések vonatkozásában.   
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a nyilatkozat aláírására. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester     

                   Határidő: azonnal 
 
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslat 
elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslatot 3 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
  Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

145/2010. (XI. 30.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a mellékelt 
nyilatkozatot a pályázatból kimaradó szennyvíz agglomerációban 
szereplő települések vonatkozásában.   
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a nyilatkozat aláírására. 
 
Felelős: Szentes László polgármester     

                   Határidő: azonnal 
 
Az ülésnek több tárgya nem volt, Csőbör Károly polgármester az együttes ülést 18 
óra 10 perckor bezárta. 
 
     K.m.f. 
 
 
Csőbör Károly            Szentes László  Vincze József Ágostonné dr. 
polgármester              polgármester        körjegyző 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
Németh Béla                     Varga Tibor 
   képviselő                                                                              képviselő       


