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

 
 

Szám: 20-12/2011. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.  
              március 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 és és Varga Tibor képviselők távolmaradásuk okát előre jelezték. 
  
Tanácskozási joggal részt vesz: Kalla Kálmán alpolgármester  

    Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
                  
Jegyzőkönyv-vezető: Konyicsák Józsefné ügykezelő 
 
Csőbör Károly polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 4 fő képviselő 
közül 2 fő és a polgármester megjelent. 
Az ülést megnyitotta. 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Németh Béla képviselőt és Szente Kálmán 
alpolgármestert.  
 
A javaslatot a képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta. 
 
Csőbör Károly polgármester javasolta a meghívóban szereplő napirendeken kívül 
megtárgyalni 3. napirendként a Vegyes döntést, igénylő ügyeket.  
 
A képviselő-testület a javaslatot 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta. 
 
Csőbör Károly polgármester javasolta a fentiek alapján módosított napirend 
elfogadását. 
 
A javaslatot a Képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – a következők szerint elfogadta: 
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Napirend 
1. Az új Alkotmány ügye 

Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 

2. Javaslat Sümegprága Települési Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 
módosítására 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 

 
3. Vegyes, döntést igénylő ügyek 

 
1. Napirend 
Tárgy: Az új Alkotmány ügye 

 Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester  ismertette az előterjesztést és a határozati 
javaslatot. Jelezte, hogy a lakosság értesítése a honlapon illetve hirdetmény útján 
megtörtént a nyilvános ülés tartásáról és arról, hogy az ülésen az 1. napirendhez 
kapcsolódó véleményt lehet nyilvánítani. Kérte a képviselők javaslatait. 
 
Kalla Kálmán alpolgármester javasolta, hogy az új magyar alkotmány tartalmazza 
a jogok mellett a kötelezettségeket is. 
 
Csőbör Károly polgármester egyetértett a javaslattal.  
 
Németh Béla képviselő csatlakozott Kalla Kálmán alpolgármester javaslatához.  
 
Szente Kálmán alpolgármester a javaslattal egyetértett.  
 
Kalla Kálmán alpolgármester javasolta, hogy határozzon meg egy maximális 
szintet, amely fölé az államadósság nem emelkedhet, azonban engedélyezzen 
kivételt a gazdasági krízishelyzet esetén a mindenkori kormányok számára. 
 
Szente Kálmán alpolgármester csatlakozott a javaslathoz.  
 
Németh Béla képviselő egyetértett a javaslattal. 
 
Csőbör Károly polgármester szintén egyetértett a javaslattal. 
 
Kalla Kálmán alpolgármester javasolta, hogy az emberi jogok védelme mellett 
törekedjen a közösen elfogadott társadalmi értékek (munka, otthon, család, rend, 
egészség) védelmére. 
 
Németh Béla képviselő egyetértett a javaslattal.  
 
Csőbör Károly polgármester csatlakozott Kalla Kálmán alpolgármester 
javaslatához.  
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Szente Kálmán alpolgármester szintén egyetértett a javaslattal.  
 
Kalla Kálmán alpolgármester javasolta, hogy ne gyakorolhassanak további 
szavazati jogot a kiskorú gyermeket nevelő szülők vagy családok. 

 
Szente Kálmán alpolgármester  egyetértett a javaslattal. 
 
Németh Béla képviselő szintén javasolta.   
 
Csőbör Károly polgármester csatlakozott a javaslathoz.  
 
Kalla Kálmán alpolgármester javasolta, hogy ne engedélyezze a mindenkori 
kormányok számára, hogy megadóztathassák a gyermeknevelés költségeit. 

 
Csőbör Károly polgármester egyetértett a javaslattal. 
 
Szente Kálmán alpolgármester szintén ezt javasolta.   
 
Németh Béla képviselő csatlakozott a javaslathoz.  
 
Csőbör Károly polgármester javasolta, hogy az új alkotmány tartalmazzon 
kötelezettségvállalást a jövő nemzedékek iránt.  

Németh Béla képviselő szintén ezt javasolta.   
 
Szente Kálmán alpolgármester csatlakozott a javaslathoz.  
 
Kalla Kálmán alpolgármester javasolta, hogy csak olyan gazdasági társaságok 
számára biztosítsa az állami támogatás lehetőségét, illetőleg a közbeszerzési 
lehetőségeket, amelyek tulajdonosi szerkezete teljességben feltárható, illetve 
valamennyi tulajdonos egyértelműen, kétséget kizáró módon azonosítható. 

Csőbör Károly polgármester egyetértett a javaslattal. 
 
Németh Béla képviselő szintén ezt javasolta.   
 
Szente Kálmán alpolgármester  csatlakozott a javaslathoz.  
 
Szente Kálmán alpolgármester  javasolta, hogy fejezze ki a határon túl élő 
magyarokkal való nemzeti összetartozás értékét és kötelezze a mindenkori kormányt  
ezen érték védelmére.  

Csőbör Károly polgármester egyetértett a javaslattal. 
 
Németh Béla képviselő szintén ezt javasolta.   
 

Csőbör Károly polgármester javasolta, hogy helyezze védelem alá mind a 
természeti környezetben, mind a hagyományos állat- és növénytermesztésben 
fennmaradt fajokat, valamint helyezze védelem alá a nemzeti vagyont. 
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Németh Béla képviselő szintén ezt javasolta.   
 
Szente Kálmán alpolgármester csatlakozott a javaslathoz.  
 
Németh Béla képviselő javasolta, hogy tegye lehetővé a bíróságok számára a 
tényleges életfogytiglani szabadságvesztés kiszabását a kiemelt súlyosságú 
bűncselekmények esetében. 

 
Csőbör Károly polgármester egyetértett a javaslattal. 
 
Szente Kálmán alpolgármester szintén ezt javasolta.   
 
Csőbör Károly polgármester mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 3 igen szavazattal –ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

35/2011. (III. 10.) határozata 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az új 
alkotmányt előkészítő Nemzeti Konzultációs Testület felkérésének 
eleget téve nyilvános ülésén napirendjére tűzte és megtárgyalta 
Magyarország alkotmányának szabályozási elveiről szóló koncepciót, 
valamint a kapcsolódó dokumentumokat.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a készülő 
alaptörvénnyel kapcsolatosan az ülésén elhangzott, illetve hozzá 
eljuttatott – e határozatához mellékelt - véleményekről a Nemzeti 
Konzultációs Testületet tájékoztatni szíveskedjék. 
 
Felelős:    Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

2. Napirend 
Tárgy: Javaslat Sümegprága Települési Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 
módosítására   

  Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 

/Az előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester  ismertette az előterjesztést.  
Kérte a kérdéseket, hozzászólásokat. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet 
elfogadását. 
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A Képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét: 
 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
   
  2/2011. (III. 11.) önkormányzati rendelete 
   

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 
18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

    
 
3. Napirend 
Tárgy: Vegyes, döntést igénylő ügyek  
 

a) Javaslat pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 

 
/Pályázati felhívás a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az 
önkormányzat nyújtson be pályázatot közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra, 
a költségvetésben betervezett önrész figyelembevételével. Ismertette a határozati 
javaslatot. Kérte a hozzászólásokat.  
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az ismertetett 
határozati javaslat elfogadását.  
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
36/2011. (III. 10.) határozata 

 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatására 
pályázatot kíván benyújtani. 
 
Saját forrás:    120.000.- Ft  
                               
A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2011. évi 
költségvetésében – az I. Cím 9105021 közművelődési intézmények, 
közösségi színterek működtetése alcím, kisértékű eszközök sora - 
biztosítja, felkéri továbbá a polgármestert az önkormányzat nevében a 
pályázat benyújtására. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: 2011. március 25. 
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b) Javaslat vállalkozási szerződés megkötésére  
     Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 

 
/Vállalkozási szerződés tervezet és határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette a „GULÁCS” Tűzoltó Készülék Javító 
Szövetkezet Nemesgulács által megküldött Vállalkozási Szerződés tervezetét.  
Elmondta, szükségesnek tartja a szerződés megkötését, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévő épületekben a tűzoltó készülékek rendben legyenek. Javasolta a 
vállalkozási szerződés elfogadását.  
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az elhangzott 
javaslat elfogadását.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
37/2011. (III. 10.) határozata 

 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a „GULÁCS” 
Tűzoltó Készülék Javító Szövetkezet Nemesgulács-csal /8284 
Nemesgulács, József A. u. 29./ kötendő – Vállalkozási Szerződést – 
a mellékletben foglaltak szerint elfogadja, fedezetét az önkormányzat 
2011. évi költségvetésében biztosítja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a Vállalkozási Szerződés 
aláírására, és a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: 2011. március 25.   
 
 
c) Javaslat a HU-BA programhoz való kapcsolódáshoz 

Eőterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
/Szándéknyilatkozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette a Fauna Egyesület megkeresését a 
gazdasági haszonállatok szenvedésének csökkentése érdekében történő csatlakozási 
kezdeményezésről. Ismertette az erre vonatkozó szándéknyilatkozatot, egyben 
javasolta annak elfogadását. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az elhangzott 
javaslat elfogadását.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
38/2011. (III. 10.) határozata 

 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 
mellékletben foglalt szándéknyilatkozattal, és egyben csatlakozik a 
FAUNA Egyesület – Budapest – (mellékelt) HU-BA Programjához.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szándéknyilatkozat 
aláírására, és a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: 2011. március 25. 

 
 
Csőbör Károly polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Gelencsér 
János telefonon megkereste őt és továbbra is kéri, hogy a Sümegprága, Petőfi utca 
végén az árok kiásását és lecsövezését végezze el az önkormányzat, mivel a víz az ő 
telkére folyik, így ha ott a mezőgazdasági gépekkel dolgozik, és utána lejön a 
szántóföldről az önkormányzati közutat beszennyezi. 
 
Szente Kálmán alpolgármester jelezte, hogy 300-350 m hosszan kellene ott árkot 
ásni. 
 
Németh Béla képviselő jelezte, 30-50 m hosszú árkot már készítettek ott, 
véleménye szerint a víz elfolyik. Az ingatlan-nyilvántartás szerint kellene kiméretnie 
Gelencsér Jánosnak az árok helyét, hogy jó helyen legyen. Jelezte, ha ekével megy 
végig az önkormányzati úton, akkor az eke végig húzza az aszfaltot, akkor mit 
mondanak neki.   
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy a hídgyűrűk lerakását szorgalmazza 
Gelencsér János, melyre sor kerülhet, amennyiben lesz rá ember akik elvégzik az 
árok kiásását. Műszaki szakértő bevonásával meg kell vizsgálni a csapadékvíz 
elvezetés lehetőségét.  
 
Az ülésnek több tárgya nem volt, Csőbör Károly polgármester a nyilvános ülést 19,15 
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                            Szente Kálmán 
       képviselő                alpolgármester 


