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

 
 

Szám: 20- 7/2011. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.  
              február 23-án 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 
        Varga Tibor képviselő 
 
Valente József képviselő távolmaradása okát előre jelezte. 
  
Tanácskozási joggal részt vesz: Kalla Kálmán alpolgármester  

    Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
        Horváth Zoltán Imréné gazd.főea.(1. napirendnél) 
          
Jegyzőkönyv-vezető: Konyicsák Józsefné asszisztens 
 
Csőbör Károly polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. 
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 pontokat. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbiak szerint elfogadta: 
 
Napirend 
 

1. Javaslat Sümegprága Települési Önkormányzat 2011. évi költségvetésére 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
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2. Javaslat a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 
szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. olvasat)  

     Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 

3. Vegyes, döntést igénylő ügyek 
 
1. Napirend 
Tárgy: Javaslat Sümegprága Települési Önkormányzat 2011. évi költségvetésére  

  Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 

/Az előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester  ismertette az előterjesztést.  
Jelezte, hogy a Ramassetter Vince Általános Iskola Sümeg, és a Napfény Szociális 
Segítő Központ 2011. évi költségvetésének elfogadása is e napirend keretében kerül 
tárgyalásra. Ismertette az önkormányzatra vonatkozó hozzájárulások összegét. 
/Mellékleve a jegyzőkönyvhöz./ 
Jelezte, hogy az iskola tekintetében a hozzájárulás mértéke az egyeztető tárgyalások 
után 120.000.- Ft/tanuló/évre csökkent. Javasolta ennek elfogadását. Elmondta, a 
zalagyömörői polgármesterrel együtt azon vannak, hogy az iskolára vonatkozó 
együttműködési megállapodáson változtassanak. A gyerekek létszáma csökken, a 
hozzájárulás mértéke pedig évről-évre nő. 
Elmondta továbbá, hogy terveznek havi 1.000.- Ft/háztartás összegben 
szemétszállítási díjat bevezetni 2011. szeptember, október, november és december 
hónapra. 
 
Szente Kálmán alpolgármester kérdezte, hogy várhatóan szeptembertől mennyi 
sümegprágai gyerek fog járni az intézménybe? 
 
Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. válaszában elmondta, nem lehet tudni, hogy 
szeptembertől mennyi gyerek fogja választani a zalaszántói iskolát, illetve a sümegi 
iskolát. 
 
Varga Tibor képviselő jelezte, nem érti, hogy a sümegi gyerekek miért járnak két 
busszal Sümegcsehire? 
 
Csőbör Károly polgármester  válaszában elmondta, ezt nem lehet pontosan tudni, 
csak sejteni.  
 
Szente Kálmán alpolgármester elmondta, az önkormányzat költségvetését 
elfogadhatónak tartja. Vannak még kérdőjelek az óvoda felújításával, a Fazekas 
nappal kapcsolatban. 
 
Csőbör Károly polgármester mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra 
bocsátotta a Ramassetter Vince Általános Iskola 2011. évre vonatkozó 
költségvetésről szóló előterjesztést a 120.000.-Ft/tanuló/év összegben történő 
sümegprágai önkormányzati hozzájárulással..   
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A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  27/2011. (II. 23.) határozata  

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Ramassetter Vince Általános Iskola (8330. Sümeg, Árpád u. 5.) 2011. 
évi költségvetésére vonatkozó mellékelt előterjesztést megtárgyalta, és 
azt elfogadta azzal, hogy Sümegprága Települési Önkormányzat a 
jelenleg hatályos Társulási Megállapodásban foglaltak alapján 2011. év 
vonatkozásában 120.000.- Ft/tanuló/év megfelelő összeget biztosít a 
településről szolgáltatást igénybe vevő gyermekek arányában az 
intézmény működési költségei finanszírozásához, mely fedezetül szolgál 
a tanulók bejárásával kapcsolatos utazási költségtérítésre is. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat 
végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések megtételéről, 
valamint a támogatás átutalásáról gondoskodni szíveskedjék. 

 
  Felelős: Csőbör Károly polgármester 
  Határidő: folyamatos 
   
 
Csőbör Károly polgármester ismertette a Napfény Szociális Segítő Központ 
Sümeg által biztosított gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó 2011. évi 
költségvetést, valamint ezen belül az önkormányzatot terhelő hozzájárulás összegét. 
Javasolta a gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó költségvetés elfogadását. 
Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslat 
elfogadását.  
  
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  28/2011. (II. 23.) határozata  

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény 
Szociális Segítő Központ Sümeg – gyermekjóléti szolgáltatásra 
vonatkozó – 2011. évi költségvetését a mellékelt előterjesztés szerint – 
beleértve az önkormányzati hozzájárulás összegét is - elfogadja.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat 
végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodni, és a pénzeszköz átadására vonatkozó megállapodást 
aláírni szíveskedjék. 

 
  Felelős: Csőbör Károly polgármester 
  Határidő: folyamatos 
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Csőbör Károly polgármester ismertette a Napfény Szociális Segítő Központ 
Sümeg által biztosított házi segítségnyújtás szolgáltatásra vonatkozó 2011. évi 
költségvetést. Jelezte, ennek a feladatnak az ellátása során nem lesz az 
önkormányzatnak befizetési kötelezettsége, itt visszatérítés várható. Javasolta a házi 
segítségnyújtás szolgáltatásra vonatkozó költségvetés elfogadását. 
Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslat 
elfogadását.  
  
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  29/2011. (II. 23.) határozata  

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény 
Szociális Segítő Központ Sümeg – házi segítségnyújtás szolgáltatásra 
vonatkozó – 2011. évi költségvetését a mellékelt előterjesztés szerint 
elfogadja.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat 
végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodni, és a pénzeszköz átvételre (visszatérítésre) vonatkozó 
megállapodást aláírni szíveskedjék. 

 
  Felelős: Csőbör Károly polgármester 
  Határidő: folyamatos 
 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette a Napfény Szociális Segítő Központ 
Sümeg által biztosított támogatói szolgáltatás 2011. évi költségvetését, valamint ezen 
belül az önkormányzatot terhelő hozzájárulás összegét. Javasolta, hogy a támogatói 
szolgálat tekintetében az önkormányzat hozzájárulása 50 %-ban az igénybevétel, 50 
%-ban lakosságszám arányosan kerüljön meghatározásra.    
Javasolta a támogatói szolgáltatásra vonatkozó költségvetés elfogadását a fenti 
kiegészítéssel együtt. 
Megkérdezte, van-e kérdés, hozzászólás. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslat 
elfogadását.  
  
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  30/2011. (II. 23.) határozata  

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény 
Szociális Segítő Központ Sümeg – támogatói szolgálatra vonatkozó – 
2011. évi költségvetését a mellékelt előterjesztés szerint – beleértve az 
önkormányzati hozzájárulás összegét is – elfogadja azzal, hogy  az 
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önkormányzat hozzájárulása 50 %-ban az igénybevétel, 50 %-ban 
lakosságszám arányában kerüljön meghatározásra.   
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat 
végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodni, és a pénzeszköz átadására vonatkozó megállapodást 
aláírni szíveskedjék. 

 
  Felelős: Csőbör Károly polgármester 
  Határidő: folyamatos 
 
 
Csőbör Károly polgármester ezt követően az önkormányzat költségvetését 
bocsátotta szavazásra. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét: 
 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
   
  1/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelete 
   

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
 
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

    
 
2. Napirend 
Tárgy: Javaslat a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. olvasat)  

  Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Kérte a hozzászólásokat, 
véleményeket.  
 
Szente Kálmán alpolgármester kérdezte, a 9. §-ban szerepel a lomtalanítás 
évente egy alkalommal, a szolgáltató nem számol fel díjat?  
 
Csőbör Károly polgármester válaszában elmondta, ha 2011. májustól elindul az 
éles üzem, akkor a lomtalanítás díjának ¾-e a szolgáltatót, ¼-e az önkormányzatot 
terheli. A temetői konténer ürítési díja 40.000.-Ft.   
 
Varga Tibor képviselő kérdezte, zárható fedelű konténert nem lehet-e kérni a 
szolgáltatótól? 
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Csőbör Károly polgármester válaszolta, ki fogja ezeket a konténereket nyitni- 
zárni. Elmondta, volt olyan eset, amikor a temetői konténer tele volt 
padlószőnyeggel, műanyag üvegekkel. 
 
Varga Tibor képviselő kérdezte, a szelektív hulladékgyűjtő edények kihelyezése 
mikor várható? 
 
Csőbör Károly polgármester válaszolta, ha indul a szolgáltatónál az éles üzem, 
akkor fog indulni a szelektív hulladékgyűjtő edények kihelyezése is. 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző felhívta a képviselők figyelmét, hogy a 4. 
§ a közszolgáltatásra vonatkozik, a g), h) és i) pontja akkor érdekes, ha a lakosság 
fizeti a díjat. A 9. § a lomtalanításról szól. Kérdés, hogy behatárolják-e a kihelyezhető 
2 m3 hulladékot? Kérte ezt átgondolni. A 13. § az időlegesen használt ingatlanok 
esetére vonatkozik. A közszolgálati díj elengedésére, mérséklésére vonatkozó 
rendelkezések értelemszerűen csak akkor lépnek majd hatályba, ha a 
hulladékszállítási díj teljes egészét a lakosság fizeti.  
 
Szente Kálmán alpolgármester jelezte, az összeg is kérdéses, a mindenkori 
nyugdíjminimum 200 %-a megfelelő-e. 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző elmondta, a záró rendelkezések tér ki 
arra, hogy mikor lép hatályba a 14. §. Amennyiben az itt meghatározott feltételekkel 
kapcsolatban van más javaslat, úgy kérte azt jelezni. 
 
Németh Béla képviselő kérdezte, hogy meg lesz szabva, hogy lomtalanítás 
alkalmával milyen hulladékot lehet kihelyezni? 
 
Csőbör Károly polgármester válaszolta, a szolgáltató szabja meg a hulladék 
minőségét. 
 
Szente Kálmán alpolgármester jelezte, lehetne háztartásonként az ésszerűen és 
beláthatóan keletkezett hulladék mennyiségét és minőségét megjelölni. 
 
Varga Tibor képviselő véleménye szerint, ha évente lesz lomtalanítás, akkor 2 m3-
nél több szemét nem lesz háztartásonként. 
 
Németh Béla képviselő javasolta, hogy ne legyen meghatározva a 2 m3 hulladék 
mennyisége a 9. § (2) bekezdésében. 
 
Szente Kálmán alpolgármester javasolta a 17. § (2) bekezdésének kiegészítését 
a következőkkel: „14. §  ………….. napján lép hatályba.” 
 
Csőbör Károly polgármester mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, az 
előzőekben elhangzott rendelet-tervezetre vonatkozó módosítási, kiegészítési 
javaslatokat szavazásra bocsátotta.   
 
A képviselő-testület a rendeletmódosító, kiegészítő javaslatokat 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta. 
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Csőbör Károly polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
  
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  31/2011. (II. 23.) határozata  

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a települési 
szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
önkormányzati rendelet tervezetét I. olvasatban megtárgyalta. 
A képviselő-testület a rendelet-tervezetet a módosító és kiegészítő 
javaslatokkal együtt alkalmasnak tartja arra, hogy a közszolgáltatóval 
történő egyeztetést követően, véleményezés céljából a Közép-dunántúli 
Környezetvédelmi-, Természetvédelmi- és Vízügyi Felügyelőség részére, 
továbbá tájékoztatásul a szomszédos önkormányzatoknak és a 
Veszprém Megyei Önkormányzatnak megküldésre kerüljön. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a 
fentiek érdekében a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodni 
szíveskedjenek.   
 

Felelős: Csőbör Károly polgármester 
     Vincze József Ágostonné dr. körjegyző  
Határidő: 2011. március 25. 

  
 
3. Napirend 
Tárgy: Vegyes, döntést igénylő ügyek 
 
 - Érdi Tamás zongoraművész koncertje 

       Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester  
 
Csőbör Károly polgármester tájékoztatást adott arról, hogy 2011. február 22-én 
Érdi Tamás zongoraművész koncertet adott a Művelődési Házban, melyre - a 
képviselőkkel telefonon történt egyeztetést követően – belépőjegyet szedtek. A 
belépőjegy ára felnőttek részére 400 Ft/fő volt, 18 év alattiaktól belépőjegyet nem 
szedtek. A befolyt összeg 10.800.- Ft. Kérte a tájékoztatás elfogadását.                            
  
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal –ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  32/2011. (II. 23.) határozata  

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. 
február 22-én megrendezésre került Érdi Tamás zongoraművész előadó 
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estjéről – melyen a belépőjegy ára 400 Ft/fő volt felnőttek részére – 
szóló tájékoztatást elfogadja.    
 

  Felelős: Csőbör Károly polgármester 
  Határidő: azonnal 
 
 

- Tájékoztató a Művelődési Ház bérbeadásáról 
       Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester  

 
Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy a közelmúltban történt sajnálatos 
tragédiák rávezették a hatóságokat a szórakozóhelyek fokozottabb ellenőrzésére. Ez 
alkalomból az önkormányzat is ellenőrizte a tulajdonában álló ingatlanok 
helyiségeiben többek között a poroltó készülékek szavatossági idejét. Több esetben 
ezek már lejártak, és szükségesnek tartja a felülvizsgálatok elvégzését. Elmondta, 
utána kell nézni, hogy a Művelődési Ház – bérbeadás esetén - megfelel-e a hatályos 
jogszabályoknak, előírásoknak. Meg kell felelni tűzoltósági-, rendészeti-, építészeti- 
és egészségügyi szempontoknak is. Ezen érdemes elgondolkodni. A jelenlegi bérleti 
díjakon nem gondolt változtatni.  
 
Németh Béla képviselő jelezte, sürgősen felül kell vizsgálni, hogy a helyiség 
megfelel-e ezeknek az előírásoknak, hiszen a közeljövőben rendezvényt akarnak ott 
tartani. 
 

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

     Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 

/Értékelési szakvélemény a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy a Képviselő-testület a 21/2011. (II. 
10.) határozata alapján az értékbecslése az ingatlannak megjött. Ez alapján 650 
Ft/m2 az ingatlan értéke. Ehhez hozzájön a 100.000.- Ft-os szennyvízközmű 
érdekeltségi hozzájárulás és gázcsatlakozás költsége, melynek az akkori összege 
68.000.- Ft volt. Javasolta, hogy az önkormányzat vagyonrendelete szerint 
hirdetmény útján történjen meg az 1000 m2 területű ingatlan értékesítése 650 Ft/m2 
induló áron, valamint az ingatlant terhelő 168.000.- Ft közműköltségek összegével. A 
vételár és a közműköltségek kiegyenlítése a szerződés aláírásakor esedékes. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az elhangzott 
javaslat elfogadását.   
 
A képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
  

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének  
33/2011. (II. 23.) határozata 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 
vagyonrendeletében foglaltak szerint hirdetmény útján értékesíteni 
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kívánja a tulajdonát képező Sümegprága, Mező u. 9. sz. 355/8 hrsz-ú 
1000m2 beépítetlen alapterületű ingatlant, az értékelési 
szakvéleményben meghatározott 650 Ft/m2 induló áron, valamint az 
ingatlant terhelő 168.000.- Ft közműköltségek összegével.   
A vételár és a fenti közműköltségek kiegyenlítése a szerződés 
aláírásakor esedékes. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére.   
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

- Gelencsér János sümegprágai lakos kérelme   
        Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester  

 
Csőbör Károly polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, Gelencsér János 
sümegprágai lakos azzal a kéréssel kereste meg az önkormányzatot, hogy a Petőfi 
utca végén az út bal oldalán készítsen az önkormányzat árkot, és helyezzen el 
hídgyűrűket, mivel a víz nem tud elfolyni, és ezért az az ő földjére folyik. Ezért 
történt a múltkor az, hogy kénytelen volt a Mező utcán végig menni a traktorral, így 
besározva azt. Kérte a testületi tagokat, hogy közösen nézzék meg az érintett 
területet, és mérjék fel, hány méterről van szó.  
 
Varga Tibor képviselő elmondta, Kovács László jelezte neki, hogy az utcája végén 
még mindig nincs közvilágítás. 
 
Csőbör Károly polgármester válaszában elmondta, az E-ON Kft. lett értesítve a 
közvilágítás miatt, árajánlatot is kértek, de válasz ez idáig nem érkezett.  
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az óvodavezetővel pályázati lehetőségen 
gondolkodnak, mely a nyílászárók cseréjére és szigetelésre vonatkozna. Utána 
néznek a lehetőségeknek. 
 

- 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 döntsenek úgy, hogy az önkormányzat szűkös költségvetésére tekintettel 
nem áll módjában a támogatási kérelmeket teljesíteni, amennyiben jobb helyzetben 
lesz az önkormányzat, a támogatást lehetővé teszik. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az elhangzott 
javaslat elfogadását.  
 
A képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének  
34/2011. (II. 23.) határozata 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete – 
figyelemmel az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére – nem áll 
módjában 2011. évben a támogatási kérelmeket teljesíteni.  
Amennyiben az önkormányzat költségvetése a későbbiekben a 
támogatást lehetővé teszi, akkor azt a képviselő-testület biztosítja. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e határozatáról az 
érintetteket értesíteni szíveskedjék.   
 

Felelős: Csőbör Károly polgármester  
Határidő: azonnal 

 
Az ülésnek több tárgya nem volt, Csőbör Károly polgármester a nyilvános ülést 19,45 
órakor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 

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


