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

 
Szám: 39-67/2010. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.  
              december 9-én 17,30 órakor kezdődött nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Könyvtár 
                       8351 Sümegprága, Rákóczi u. 38. 
 
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 
           Kalla Kálmán alpolgármester 
          
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. 
 
Csőbör Károly polgármester javasolta megtárgyalni a meghívóban közölt 
napirendi pontokat.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – a következők szerint elfogadta: 
 
Napirend: 

 
1. Javaslat a helyi adókról szóló 14/2004. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 

módosítására 
           Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
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2. Tájékoztató a zárt ülésen hozott határozatokról 
          Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
1.Napirend: 
Tárgy: Javaslat a helyi adókról szóló 14/2004. (XII. 15.) önkormányzati rendelet  
           módosítására 
            Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Jelezte, hogy a 
kommunális adó módosított mértéke 2011. január 1-jei hatályba lépésének a 
feltétele, hogy ez év december 15.-éig a rendeletmódosítás ki legyen hirdetve. 
Elmondta, hogy még az önkormányzat előtt nem teljesen ismert a szemétszállítási díj 
összegének mértéke, és mivel kistérségi szinten közös álláspont kialakításán 
fáradoznak ezzel kapcsolatban, addig is javasolta a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Valente József képviselő sajnálatát fejezte ki, hogy ezt az adóemelést véghez kell 
vinnie az önkormányzatnak. Kérte, hogy az adóemelésnek az ügyében a tájékoztatás 
a falu lakossága felé történjen meg. 
 
Csőbör Károly polgármester jelezte, hogy szándékában áll szórólapon tájékoztatni 
a lakosságot az emelés okáról, valamint azt is tudatni, hogy ez évben 1,6 millió Ft-tal 
járult hozzá az önkormányzat a szemétszállításhoz.  

 
Szente Kálmán képviselő kérdezte, hogy a kommunális adórendelet 
kedvezményei továbbra is bent maradnak a rendeletben?   
 
Csőbör Károly polgármester válaszolta, természetesen, ott nem történik változás.          
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e még kérdés, kiegészítés. 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
Javasolta elfogadásra a helyi adókról szóló 14/2004. (XII.15.) rendelet módosításáról 
rendelkező rendelet-tervezetet.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a 
következő rendeletet alkotta: 
 
                    Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  10/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete 
 

a helyi adókról szóló 14/2004. (XII. 15.) önkormányzati 
rendelete módosításáról 

 
  /A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
2. Napirend: 
Tárgy: Tájékoztató a zárt ülésen hozott határozatokról 
            Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
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Csőbör Károly polgármester a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 17.§ (3) bekezdése alapján ismertette, hogy a képviselő-testület elfogadta a 
136/2010. (XI. 30.) határozatával a korábbi zárt ülésén a polgármester átruházott 
hatáskörében hozott döntésekről szóló beszámolót. A Basalt – Középkő Kőbányák Kft. 
kivett hellyé nyilvánítása kártalanítás iránti kérelme  ügyében a 114/2010. (XI. 22.) 
határozatával hiánypótlásra hívta fel az ügyfelet – általános eljárási illeték lerovására 
-, majd a 134/2010. (XI. 30.) határozatával elutasította a kérelmét. Szennyvízközmű 
érdekeltségi hozzájárulás tartozás ügyében a 135/2010. (XI 30.) határozatával a 
kérelmezőnek részletfizetési kedvezményt adott, valamint elbírálta a 115/2010. (XI. 
22.) – 125/2010. (XI. 22.) határozataival a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkező kérelmeket.  
  
Az ülésnek több tárgya nem volt,  Csőbör Károly polgármester a nyilvános ülést 
17,52 órakor bezárta, és rövid szünet után a képviselő-testület a közmeghallgatáson 
folytatta tovább a munkáját. 
 
 
     K.m.f. 
 
 
 
Csőbör Károly      Vincze József Ágostonné dr. 
polgármester                    körjegyző 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő: 
 
 
 
  Németh Béla                              Varga Tibor          
     képviselő                      képviselő 


