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TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 
8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T/F. 87/550-038 

 
 

Szám: 20/2011. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.  
              január 6-án 17,00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Sümegprága Körjegyzőség tanácsterme 
      8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. 
 
Jelen vannak:  Csőbör Károly polgármester 
        Németh Béla képviselő 
        Valente József képviselő 
        Varga Tibor képviselő 
 
Szente Kálmán alpolgármester késése okát, valamint Kalla Kálmán alpolgármester 
ülésen történő részvételében akadályoztatottságát előre jelezte. 
   
Tanácskozási joggal részt vesz:  Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
                     
Jegyzőkönyv-vezető: Konyicsák Józsefné ügykezelő 
 
Csőbör Károly polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, mindenkinek 
boldog újévet kívánt. 
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 javasolta megtárgyalni a meghívóban közölt 
napirendi pontot.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – a következők szerint elfogadta: 

 
Napirend 
 

1. Pályázat rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra 
     Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
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/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét./ 
 
Szente Kálmán alpolgármester 17,08 órakor a terembe megérkezett, így a képviselő-
testület létszáma 5 főre emelkedett. 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Kiemelte, hogy a 
pályázat rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást különböztet meg. Ebben az 
évben 3 pályázat benyújtását teszi lehetővé az önkormányzat számára. A rövidtávú 
közfoglalkoztatás 2-4 hónap időtartamra, napi 4 órai foglalkoztatást tesz lehetővé, 
melynek bruttó összege 1.850.000 Ft, 95 %-os támogatás mellett. Az önkormányzat 
első körben 1.767.541 Ft-ra nyújt be pályázatot, melynek várhatóan az önrésze 
158.000 Ft-ot jelent, 13 fő foglalkoztatása esetén.  
A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra a pályázatot 648.390 Ft-ra nyújtanák be, 
melyhez 30 %-os önrész szükséges, ami jelen esetben várhatóan 275.505 Ft-ot 
jelentene. E foglalkoztatás keretében oldanák meg az óvodai kisegítő hiányát, mely 
csak olyan személy lehet, aki bérpótló támogatásban részesül. 
 
Varga Tibor képviselő kérdezte, hogy az óvodai foglalkoztatottra van-e már jelölt? 
 
Csőbör Károly polgármester válaszolta, hogy igen, megvan már a megfelelő 
személy. 
Mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a rövid 
időtartamú közfoglalkoztatásra vonatkozó határozati javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen, 1 tartózkodással – ellenszavazat nélkül -  
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  1/2011. (I. 6.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjához 
rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására. 
A képviselő-testület a pályázati anyagot a mellékelt adattartalommal 
elfogadja és kijelenti, hogy a támogatáshoz szükséges 5%-os önrészt a 
2011. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, valamint a 
benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Csőbör Károly polgármester szavazásra bocsátotta a hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatásra vonatkozó határozati javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül -  elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

  2/2011. (I. 6.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjához 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására. 
A képviselő-testület a pályázati anyagot a mellékelt adattartalommal 
elfogadja és kijelenti, hogy a támogatáshoz szükséges 30%-os önrészt 
a 2011. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, valamint a 
benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

                             
Az ülésnek több tárgya nem volt, Csőbör Károly polgármester a nyilvános ülést 17,20 
órakor bezárta, és rövid szünet után a képviselő-testület zárt ülésen folytatta tovább 
munkáját. 

  
 

K.m.f. 
 
 
 
 
      Csőbör Károly      Vincze József Ágostonné dr. 
      polgármester                    körjegyző 
 
 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 
 
     Németh Béla                       Varga Tibor          
       képviselő                     képviselő 
 


