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

 
 

Szám: 20- 4/2011. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.  
              február 10-én 18,00 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 
        Valente József képviselő 
        Varga Tibor képviselő 
   
Tanácskozási joggal részt vesz: Kalla Kálmán alpolgármester  

    Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
     Horváth Zoltán Imréné gazd.főea.(1,2. napirendnél) 
          
Jegyzőkönyv-vezető: Konyicsák Józsefné asszisztens 
 
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./ 
 
Varga Tibor képviselő kérdezte, az önkormányzat az 5 millió forint hitel helyett 4 
millió forintott kapott, mi lesz a különbözettel? 
 
Csőbör Károly polgármester válaszolta, megpróbálják kigazdálkodni. Mivel 
további kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta a határozati javaslat 
elfogadását. 
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A tájékoztatót a képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadva, és a következő határozatot hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  8/2011. (II. 10.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt 
határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló tájékoztatót 
elfogadja. 

 
Csőbör Károly polgármester javasolta megtárgyalni a meghívóban közölt 
napirendi pontokat. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbiak szerint elfogadta: 
 
Napirend 
 

1. Javaslat az önkormányzat gazdasági programjára 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 

 
2. Javaslat Sümegprága Települési Önkormányzat 2011. évi költségvetésére 

Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 

3. Javaslat Sümegprága Települési Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési 
tervére  

     Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
4. Javaslat Sümegprága Települési Önkormányzat 2011. évi Közbeszerzési 

Szabályzatának felülvizsgálatára 
     Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
5. Tájékoztatás 2011. évi pályázati lehetőségekről 
     Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 

 
6. Vegyes, döntést igénylő ügyek 

 
1. Napirend 
Tárgy: Javaslat az önkormányzat gazdasági programjára 

   Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester  ismertette az előterjesztést. Kérte a kérdéseket, 
hozzászólásokat. 
 
Varga Tibor képviselő elmondta, a kiserdő vonatkozásában a tulajdonosokat meg 
kellene győzni, hogy adják a területet az önkormányzat tulajdonába. 
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Valente József képviselő véleménye szerint, mind három tulajdonos hozzájárult, 
hogy az önkormányzat tulajdonába kerüljön a terület, és tervek is készültek. 
 
Csőbör Károly polgármester válaszolta, csak felvetés volt, de konkrét tervek nem 
készültek. 
 
Varga Tibor képviselő jelezte, ha nem az önkormányzat tulajdona, akkor nincs 
miről beszélni. 
 
Szente Kálmán alpolgármester kérdezte, hogy milyen időközönként kell az 
önkormányzatnak gazdasági programot készíteni? 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző válaszában elmondta, hogy ciklusonként 
kell az önkormányzatnak elkészítenie a gazdasági programot. Minden évben ez az 
alapja a költségvetés készítésének. Kérte a program kiegészítését társulásonként 
területekre lebontva.  
 
Csőbör Károly polgármester mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, 
szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - elfogadva, és a következő határozatot hozta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  9/2011. (II. 10.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat gazdasági programját az előterjesztésben foglaltaknak 
megfelelően elfogadja.   
 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a gazdasági 
programban foglaltaknak végrehajtásáról gondoskodjon.  

 

Felelős: Csőbör Károly polgármester  
Határidő: 2014. december 31. 

 
 
2. Napirend 
Tárgy: Javaslat Sümegprága Települési Önkormányzat 2011. évi költségvetésére  

  Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 

/Az előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester  jelezte, hogy az önkormányzat 2011. évi 
költésvetése a Ramassetter Vince Általános Iskola Sümeg, és a Napfény Szociális 
Segítő Központ Sümeg vonatkozásában a tavalyi támogatási összegnek megfelelően 
került tervezésre. Elmondta, hogy a mai nap folyamán küldte meg Sümeg az 
anyagot, ami jóval nagyobb összegekről szól mind két esetben. Hétfőre (2011. 
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február 14.) egyeztető tárgyalásra hívták Sümegre az érintett polgármestereket. 
Jelezte, hogy az önkormányzat költségvetése nem bír el már ekkora kiadásokat.  
Javasolta, hogy az egyeztetést követően döntsön a képviselő-testület az 
önkormányzat költségvetéséről. 
 
Valente József képviselő jelezte, hogy ez alapjában változtatja meg az eddigi 
döntéseiket. Ezért nem támogatta a keddi ülésen az óvoda és a körjegyzőség 
költségvetését. Elmondta, hogy Sümegről nem szoktak költségvetési tervezetet 
küldeni. 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző jelezte, hogy a képviselő-testület az 
önkormányzat gazdálkodásáért felelős. Kérdezte, hogy a testület a sümegi 
intézmények támogatását milyen összegben tudná elfogadni? 
 
Valente József képviselő válaszában elmondta, a tavalyi évben sem tudták 
elfogadni a Ramassetter Vince Általános Iskola olyan mértékű támogatását, amit 
először kértek. A tavalyi egyeztetés után 90.000.- Ft/ tanuló/év összegben lett a 
megegyezés. Ez reális lenne az idei évben is. Hétfői napot követően már konkrét 
számok lesznek, és akkor látni fogják, és tervezni tudják a költségvetést. 
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy e napirend keretében tárgyalják a 
Gersei Pethő ÁMK Zalaszántó 2011. évi költségvetését.  
/Mellékelve a jegyzőkönyvhöz./ 
Az iskola 117.000.- Ft/ tanuló/év kér, de sajnos ennyit nem áll módjában adni az 
önkormányzatnak. Javasolta, hogy a tavalyi évnek megfelelő összegben 25.000.-
Ft/tanuló/év-ben határozzák meg a támogatás összegét. Az idei évben 5 gyermek jár 
az intézménybe, ezért 125.000.- Ft támogatást javasol összesen. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslat 
elfogadását.  
  
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  10/2011. (II. 10.) határozata   

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a társulás 
keretében fenntartott Gersei Pethő Általános Művelődési Központ 
Általános Iskolájának 2011.évi  költségvetését  
996 e Ft bevétellel, 55.009 e Ft működési kiadással, ezen belül: 

34.924 e Ft  személyi jellegű 
  8.773 e Ft munkaadókat terhelő járulék 

     9.617 e Ft dologi  
   1.104 e Ft ellátottak egyéb juttatásai 
      591 e Ft működési célú pénzeszköz átadás 
kiadással jóváhagyja, illetve elfogadja. 
 
A képviselő-testület a Gersei Pethő Általános Művelődési Központ 
Általános Iskolájához 2011. évben 125.000.- Ft támogatást biztosít és 
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kötelezettséget vállal, hogy a támogatás összegét a Társulási 
Megállapodásban foglaltaknak megfelelően a gesztori teendőket ellátó 
Zalaszántó Község Önkormányzata részére átutalja. 
 

Felelős: Csőbör Károly polgármester  
Határidő: 2011. február 28. 

  
 
Csőbör Károly polgármester javasolta, hogy első olvasatban fogadja el a 
képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését, és a társulási 
megállapodásból adódó kötelezettségekre, az egyeztetést követően ismételten 
napirendre tűzze annak megtárgyalását.   
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslat 
elfogadását.  
  
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  11/2011. (II. 10.) határozata   

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2011. évi költségvetésére vonatkozó javaslatot első 
olvasatban elfogadja azzal, hogy a társulási megállapodásból adódó 
kötelezettségekre való tekintettel az egyeztetést követően kerüljön sor 
a költségvetési rendelet megalkotására.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat 
végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodni szíveskedjék.  
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: 2011. február 23. 

    
 
3. Napirend 
Tárgy: Javaslat Sümegprága Települési Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési  
            tervére 

  Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Kérte a hozzászólásokat, 
véleményeket.  
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta az előterjesztés 
elfogadását.  
  
A Képviselő-testület az előterjesztést 5 igen szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  12/2011. (II. 10.) határozata  

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete – 
figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvényben, 
valamint az Önkormányzat 2011. évi költségvetési javaslatára – nem 
készít közbeszerzési tervet, mivel 2011-ben a közbeszerzésekről szóló 
2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozó árubeszerzést, építési 
beruházást, építési koncessziót, szolgáltatás igénybevételt nem tervez.   

 
  Felelős: Csőbör Károly polgármester 
  Határidő: azonnal 
 
 
4. Napirend 
Tárgy: Javaslat Sümegprága Települési Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának  
            felülvizsgálatára 

  Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
Csőbör Károly polgármester megkérte Vincze József Ágostonné dr. körjegyzőt 
ismertesse az előterjesztést. 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző ismertette az előterjesztést.  
 
Szente Kálmán alpolgármester javasolta a határozati javaslat „B” változatának 
elfogadását. 
 
Csőbör Károly polgármester mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra 
bocsátotta az elhangzott javaslat elfogadását.  
  
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  13/2011. (II. 10.) határozata  

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a  
Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata kapcsán úgy dönt, hogy az 
esetleg a későbbiekben meginduló közbeszerzési eljárás előkészítése 
előtt kerüljön sor az adott közbeszerzési eljárás előkészítésének, 
lefolytatásának, belső ellenőrzése felelősségi rendjének, az 
önkormányzat nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, 
szervezetek felelősségi körének és a közbeszerzési eljárás 
dokumentálási rendjének a megállapítására.  
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A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a fenti határozat 
végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjon. 
 
Felelős: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
Határidő: folyamatos 

 
 
5. Napirend 
Tárgy: Tájékoztatás 2011. évi pályázati lehetőségekről 
            Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester  
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy jelenleg egy pályázati lehetőség van 
kilátásban. „Közösségi rendezvények, programok támogatása” címmel. 2011. április 
15. és 2011. október 15. közt megvalósuló közösségi rendezvények, programok 
megszervezéséhez, lebonyolításához nyújt támogatást. Önköltség nincs, viszont 
5.000.- Ft regisztrációs díjat kell befizetni. Elsősorban a Fazekas-találkozó 
lebonyolításának finanszírozására gondoltak pályázni. Mivel az önkormányzat 
költségvetése elég szűkös, kérdéses a fenti rendezvény megszervezése. 
 
Valente József képviselő javasolta, hogy a Falunap szervezésére nyújtsák be a 
pályázatot, és fizessék be a regisztrációs díjat. 
 
Csőbör Károly polgármester mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, 
szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslat elfogadását.  
  
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  14/2011. (II. 10.) határozata  

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete „Közösségi 
rendezvények, programok támogatása” címmel a KLK Tender Kft. által 
kiírt, - Falunapi támogatására - pályázatot kíván benyújtani a 
mellékletben foglaltak szerint. 
 
Regisztrációs díj:           5.000.- Ft. 
 
A képviselő-testület a regisztrációs díj összegét a 2011. évi 
költségvetésében biztosítja, felkéri továbbá a polgármestert az 
önkormányzat nevében a pályázat benyújtására és a további szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: 2011. február 15. 

 
Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy az új Széchenyi tervben lesznek 
pályázatok, aminek utána fog nézni. 
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6. Napirend 
Tárgy: Vegyes, döntést igénylő ügyek 
 

- DRV Zrt. megkeresése /Sümegprága szennyvízrendszerének 2011.     
            évi beruházási javaslata 2012. és 2013. éves kiegészítéssel/ 

  Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 

/Megkeresés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette a DRV Zrt. e tárgyban keletkezett 
megkeresését. Elmondta, hogy a koncessziós díj felhasználásáról a DRV Zrt. dönt. 
Javasolta a beruházási javaslat elfogadását. 
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 a következő határozatot hozta: 
  
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének  

15/2011. (II. 10.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének a DRV 
Zrt. által megküldött „Sümegprága szennyvízrendszerének 2011. évi 
beruházási javaslata 2012. és 2013. éves kiegészítéssel” tárgyú 
javaslatával egyetért.  
 
A képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy e döntéséről a DRV 
Zrt-t tájékoztatni szíveskedjék.  
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: 2011. február 28. 

 
 - Ajánlatkérés „Védterületek zöldfelületének karbantartására” 

  Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester   
 
Csőbör Károly polgármester tájékoztatást adott arról, hogy a DRV Zrt. Siófok 
megkereste az önkormányzatot, hogy az önkormányzat közigazgatási területén lévő 
víziközművek védterületeinek karbantartásával (fűnyírás, egyéb növényzetápolás/ 
kapcsolatosan. Javasolta, hogy utasítsák vissza az ajánlatkérést, az önkormányzat 
nem rendelkezik olyan dolgozókkal, akik ezeket a munkálatokat eltudják végezni. 

Vincze József Ágostonné dr. körjegyző jelezte, az önkormányzatnak ilyen 
tevékenységi köre a törzskönyvi nyilvántartásban nincs. 

Csőbör Károly polgármester mivel több 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 a következő határozatot hozta:  
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Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének  
16/2011. (II. 10.) határozata 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a DRV ZRT. 
Siófok megkeresésére – mely az önkormányzat közigazgatási területén 
lévő víziközművek védterületeinek karbantartásával kapcsolatos - nem 
áll módjában ajánlatot tenni. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti határozatról a 
DRV ZRT-t  - Siófok – értesíteni szíveskedjék.  
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: 2011. február 28. 
 
 

- Tájékoztató Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. ajánlatáról  
   Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 

 
Csőbör Károly polgármester tájékoztatást adott a Varsás Környezetvédelmi és 
Szolgáltató Bt. ajánlatáról. Elmondta, hogy az ajánlat szerint a felülvizsgálatra váró 
környezetvédelmi programot a Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. ajánlata 
szerint bruttó 75.000 Ft összegben végezné el. A Sümegi Kistérségi Többcélú 
Társulás ülésén már szóba került, hogy közösen kellene megbízást adni a Varsás 
Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt-nek a fenti feladatok elvégzésére, mert akkor 
talán kedvezőbb megbízási díjat kellene fizetni az önkormányzatoknak. Egyelőre a 
Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás önkormányzatai még nem alakították ki erre 
vonatkozó álláspontjukat, majd annak ismeretében kellene az ajánlatról dönteni. 
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – tudomásul vette.   
 

- Anyagi támogatás iránti kérelmek 
     Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 

Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy a Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Veszprém Megyei Mentőszervezet „04 
Alapítvány”-a anyagi támogatás iránti kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz. 
Javasolta, hogy a következő testületi ülésen, amikor tárgyalják az önkormányzat 
költségvetését térjenek vissza rá.  
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 a következő határozatot hozta: 
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Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének  
17/2011. (II. 10.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a soron 
következő ülésén - az önkormányzat költségvetésének tárgyalása 
kapcsán - foglalkozik a különböző szervezetek által kért anyagi 
támogatások döntéséről.  
Felelős: Csőbör Károly polgármester  
Határidő: 2011. február 28. 

 

- Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú  
  Társulásának megkeresése  
  Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 

 
Csőbör Károly polgármester ismertette a megkeresést, mely szerint a Marcal 
folyó környezetében lévő önkormányzatok összefogását javasolja a kistérség, a 
vörös-iszap katasztrófa sújtotta Marcal völgy rehabilitációjával kapcsolatban.  
Elmondta továbbá, hogy mélyen együtt éreznek a katasztrófa sújtotta terület 
lakosságával, de Sümegprága települést kár nem érte, ezért javasolta, hogy ne 
csatlakozzanak a kezdeményezéshez. Jelezte, hogy a közhasznú munkásaik 
segítettek a károk felszámolásában, és anyagi segítséget is nyújtott az 
önkormányzat, a helyi lakosság a károsult településeknek.  
 
Kalla Kálmán alpolgármester jelezte, ha a forrást kitisztítanák, akkor állna helyre 
a rend.  
 
Csőbör Károly polgármester javasolta az elhangzottak elfogadását. 
Mivel több 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 a következő határozatot hozta: 
  

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének  
18/2011. (II. 10.) határozata 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 
együttérzését fejezi ki a vörös-iszap katasztrófa sújtotta területen 
élőkkel, azonban a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak 
Többcélú Társulása által kezdeményezett Marcal völgy rehabilitációjával 
kapcsolatos együttműködéshez nem kíván csatlakozni. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Téti 
Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulását értesíteni 
szíveskedjék.  
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: 2011. február 28. 
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- Javaslat „Bősze-Magyar” Ügyvédi Iroda meghatalmazására 
   Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 

 
  /Megkeresés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
Csőbör Károly polgármester ismertette a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulástól 
e tárgyban érkezett megkeresést, mely szerint a kistérség önkormányzatai a „Bősze-
Magyar” Ügyvédi Irodát bíznák meg a „Térségi szilárdhulladék lerakó és 
szemétszállítás” ügye kapcsán történő képviselet ellátásával. Kérte, a képviselő-
testületet adja meg a meghatalmazást a „Bősze-Magyar” Ügyvédi Irodának az 
ügyben. Az ügyvédi iroda Sümegprága Települési Önkormányzatát érintő munkadíja 
lakosságszám arányában 20 Ft/fő lesz. 
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 a következő határozatot hozta: 
  

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének  
19/2011. (II. 10.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 
meghatalmazza a „Bősze-Magyar” Ügyvédi Irodát (8200 Veszprém, 
Úrkút u. 8.) hogy a „Térségi szilárdhulladék lerakó és szemétszállítás” 
ügye kapcsán történő képviselet ellássa, a település lakosságszám 
alapján 20 Ft/ fő díjazás mellett.  
 
A képviselő-testület a fenti költségek fedezetét a 2011. évi 
költségvetésében biztosítja.  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e határozata alapján 
a szükséges intézkedéseket szíveskedjék megtenni, és a 
meghatalmazásra vonatkozó okiratot aláírni.   
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 

- Javaslat együttműködési megállapodásra a közfoglalkoztatás  
   foglalkozás-egészségügyi vizsgálat vonatkozásában 
   Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 

/Megkeresés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központja megkeresését, és a megállapodás tervezetet, javasolta annak elfogadását.  
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az elhangzott 
javaslat elfogadását.   
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A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
  

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének  
20/2011. (II. 10.) határozata 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 
közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállaló 
munkaköri alkalmassági vizsgálatára szóló Együttműködési 
Megállapodást a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtása 
érdekében a megállapodás aláírására és a további szükséges 
intézkedések megtételére.  
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

- Javaslat Sümegprága, Mező u. 9. szám alatti önkormányzati  
tulajdonú ingatlan értékesítésére 

     Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 

/Megkeresés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, megkeresés érkezett a Sümegprága, Mező 
u. 9. szám alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatosan. A terület 1.000 m2. Az 
értékbecslést el kell végeztetni (8.000.- - 9.000.- Ft), és meg kell hirdetni az ingatlan 
értékesítési ajánlatot. Javasolta az ingatlan értékesítését az értékbecslési ár 
függvényében.  
 
Németh Béla képviselő kérdezte, hogy építkezni szeretne a kérelmező? 
 
Csőbör Károly polgármester válaszolta igen, de, hogy életvitelszerűen itt akar-e 
tartózkodni, arról nem nyilatkozott. 
Mivel több 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 a következő határozatot hozta: 
  

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének  
21/2011. (II. 10.) határozata 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíteni 
kívánja a tulajdonát képező Sümegprága, Mező u. 9. sz. 355/8 hrsz-ú 
ingatlant.  
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A képviselő-testület az értékbecslési ár függvényében kívánja az eladási 
árat meghatározni.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az értékbecslést 
rendelje meg - melynek anyagi fedezetét az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésében biztosítja -, annak rendelkezésre állásakor az ügyet 
terjessze a képviselő-testület elé.    
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

- Tájékoztatás Sümegprága 029/8 hrsz-ú és 029/11hrsz-ú, illetve a 
Sümegprága 039/1 hrsz-ú ingatlanok ügyéről   

     Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
Csőbör Károly polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a földmérő 
elkészítette a szennyvízátemelő és az önkormányzati ingatlan cseréjére vonatkozó, 
valamint a sportöltöző változási vázrajzait. Az anyagot postára adta. Javasolta, hogy 
a földcsere vonatkozásában a képviselő-testület bízza meg dr. Zámbó Gábor ügyvéd 
urat a csere szerződés és az erre vonatkozó okiratok elkészítésére.  

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 a következő határozatot hozta: 
  

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének  
22/2011. (II. 10.) határozata 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Sümegprága 029/8 és 029/11 hrsz-ú ingatlanok földcsere 
vonatkozásában a szükséges okiratok elkészítésére, valamint az 
ingatlan-nyilvántartáson történő tulajdonjog átvezetése érdekében a 
szükséges intézkedésekre megbízza Dr. Zámbó Gábor (8330 Sümeg, 
Magyar u. 10.) ügyvédet. 

 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a vonatkozó okiratok 
aláírására.  

 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: 2011. március 30. 

 

Csőbör Károly polgármester tájékoztatást adott arról, hogy Sümegprága, Mező u. 
és Petőfi utca a hétvégén sárral és trágyával erősen beszennyeződött. Hétfőn a 
jegyző asszonnyal helyszíni szemlét tartottak, és beszéltek a helyi vállalkozóval, 
felszólították, hogy takarítsa le az utakat. A takarítást 10 óra körül részben elvégezte. 
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Tegnap a 2 közmunkás még takarított a helyszínen, de sajnos nem tudták teljes 
mértékben a munkát elvégezni, mivel az autók már nagyon összetaposták a sarat. 
Egy kiadós eső segítene ebben. 
 
Szente Kálmán alpolgármester jelezte, az utca végén vastagon rajta van még a 
sár. 
 
Csőbör Károly polgármester kérte a tájékoztató tudomásul vételét. 
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – tudomásul vette.  
 
 

- Tapolcai Körzeti Földhivatal értesítése    
     Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 

 
Csőbör Károly polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Tapolcai 
Körzeti Földhivatal értesítette az önkormányzatot, hogy az önkormányzati tulajdonú 
Sümegprága 280hrsz-ú (óvoda) és 1100 hrsz-ú (ravatalozó) ingatlanok 
vonatkozásában nincs az ingatlan-nyilvántartáson feltüntetve az épület. Az 
egyeztetést követően kiderült, hogy az óvoda épülete rendben van, viszont a 
ravatalozó épülete tényleg nem szerepel az ingatlan-nyilvántartásban. Elmondta, ezt 
rendezni szükséges. Javasolta, hogy a szükséges vázrajzot készíttessék el a Peregrin 
Bt-vel Tapolca, 33.000.- Ft + 6.600.- Ft összegben, és ennek költségeit a 2011. évi 
költségvetésben biztosítsák. 
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 a következő határozatot hozta: 
  

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének  
23/2011. (II. 10.) határozata 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli 
Peregrin Bt-től 8300 Tapolca, Mónus u. 1. sz. az önkormányzat 
tulajdonát képező Sümegprága 1100 hrsz-ú ingatlan épületfeltüntetési 
vázrajzának elkészítését 33.000.- Ft + 6.600.- Ft összegben, melynek 
fedezetét az önkormányzat 2011. évi költségvetésében biztosítja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a vonatkozó okiratok 
aláírására.  

 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
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Az ülésnek több tárgya nem volt, Csőbör Károly polgármester a nyilvános ülést 20,05 
órakor bezárta. 
 

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

Németh Béla                                   Varga Tibor 
          képviselő                 képviselő  


