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TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 
8351. Sümegprága, Rákóczi u. 17. T/F:87/550-038. 

 
Szám: 20-18/2011.  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április     
               7-én 18,00 órakor kezdődött nyilvános üléséről.     
 
Az ülés helye: Sümegprága 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./2.napirendnél/ 
 
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.   
 
Napirend előtt: 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette a „Tájékoztató a lejárt határidejű 
önkormányzati döntések végrehajtásáról” szóló beszámolót. 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
Tájékoztatást adott arról is, hogy a képviselő-testület az óvodavezetői beosztás 
ellátására pályázat kiírásáról döntött a 41/2011. (III. 22.) határozatával. E határozat 
végrehajtása érdekében a pályázati felhívás a jogszabályban meghatározott helyeken 
közzétételre került, a pályázatok benyújtásának határideje 2011. május 6.   
 
Kérte a tájékoztató elfogadását. 
 
A tájékoztatót a képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
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Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
45/2011. (IV. 7.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt 
határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló tájékoztatót 
elfogadja. 

 
  
Csőbör Károly polgármester a konkrétabb megfogalmazás érdekében javasolta, 
hogy az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata legyen a 3. 
napirend.  
 
A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta. 
 
Csőbör Károly polgármester javasolta a fentiek alapján a napirend elfogadását. 
 
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta a következők szerint: 
 
NAPIREND 
 
1. Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 
 Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 

 
2.  Javaslat az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló  
     beszámoló elfogadására  
 Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
3. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata 
    Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
4. Lakossági környezet állapotáról szóló tájékoztatás 
   Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
5. Tájékoztató a pályázatok helyzetéről 
    Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
6. Átfogó értékelés Sümegprága Települési Önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és  
    gyermekvédelmi feladatainak ellátására 
    Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
 
7. Vegyes döntést igénylő ügyek 
  

1. Napirend: 
Tárgy: Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 
 Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
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/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Kérte a hozzászólásokat, 
kérdéseket. 
 
Szente Kálmán alpolgármester meddig kell elvégezni az ismertetteket. 
 
Csőbör Károly polgármester válaszában elmondta, intézkedési terv készült és az 
alapján.   
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati 
javaslat elfogadását.  
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
                 46/2011. (IV. 7.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
ellenőrzési jelentést, és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést 
elfogadja.  

 
 Felelős: Csőbör Károly polgármester 
  Határidő: azonnal 

                     
     2. Napirend: 
     Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról  
                 szóló beszámoló elfogadására   

            Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 

/Előterjesztés rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./           
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Megkérdezte, hogy az 
írásos anyaggal kapcsolatban van-e kérdés, kiegészítés. 
 
Szente Kálmán képviselő kérdezte, hogy a forgalomképtelen ingatlanok mit 
takarnak?  
 
Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. válaszolta, utak, közterületek, patak, árkok.  
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, megkapták a Ramassetter Vince Általános 
Iskola Sümeg és a Napfény Szociális Segítő Központ Sümeg 2010. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolóit, melyet szintén a napirend keretében meg kell 
tárgyalni. 
(Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
Ismertette a beszámolókat. Kérte a hozzászólásokat. 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a Ramassetter 
Vince Általános Iskola Sümeg 2010. évi költségvetési beszámolójának elfogadását. 
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Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Ramassetter Vince 
Általános Iskola 2010. évi költségvetési beszámolóját 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
 
47/2011. (IV. 7.) határozata 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Ramassetter 
Vince Általános Iskola 2010. évi költségvetési beszámolóját a 
mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

Csőbör Károly polgármester  szavazásra bocsátotta a Napfény Szociális Segítő 
Központ Sümeg - családsegítés-, gyermekjólét-, házi segítségnyújtás és támogató 
szolgáltatás - 2010. évi költségvetési beszámolójának elfogadását. 
 
A képviselő-testülete a Napfény Szociális Segítő Központ Sümeg 2010. évi 
költségvetési beszámolóját 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
 
48/2011. (IV. 7.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény 
Szociális Segítő Központ Sümeg - családsegítés-, gyermekjólét-, házi 
segítségnyújtás és támogató szolgáltatás - 2010. évi költségvetési 
beszámolóját a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Csőbör Károly polgármester  szavazásra bocsátotta az önkormányzat 2010. évi 
zárszámadási rendelet-tervezetének elfogadását. 
 
A képviselő-testület a rendelet-tervezetet 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet: 
 
                    Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
                      3/2011. (IV. 8.) önkormányzati rendelete 
 

a 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról  
 

                    /A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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3.Napirend 
      Tárgy: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata  
                Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
/Előterjesztés rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./           
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Felkérte Valente József 
ügyrendi bizottság elnökét, ismertesse az ügyrendi bizottság döntését. 
 
Valente József Ügyrendi Bizottság Elnöke elmondta, az ügyrendi bizottság 
megtárgyalta az SZMSZ felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést és javasolja a 
képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Csőbör Károly polgármester  szavazásra bocsátotta az önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára vonatkozó rendelet-tervezet 
elfogadását. 
 
A képviselő-testület a rendelet-tervezetet 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet: 
 
                    Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
                      4/2011. (IV. 8.) önkormányzati rendelete 
 

Sümegprága Települési Önkormányzatának Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról  
 

                    /A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 

4.Napirend 
      Tárgy: Lakossági környezet állapotáról szóló tájékoztatás  
                Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./           
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, a bánya 
egyenlőre nem működik, és nem szennyezi a levegőt. Felvetette ezen napirend 
keretében, hogy az önkormányzat környezetvédelmi programjának felülvizsgálata 
vált esedékessé. Érkezett ugyan már egy ajánlat a felülvizsgálatra, de javasolta a 
képviselő-testületnek határozzon a környezetvédelmi program felülvizsgálatáról azzal, 
hogy szakértő bevonása érdekében a polgármester további ajánlatok beszerzéséről 
gondoskodjon.  
 
Szente Kálmán alpolgármester jelezte, a környezetvédelmi program kapcsán is 
lehetne a bánya üggyel foglalkozni. Kérdezte, hogy a program ismét 5 évre fog 
vonatkozni? 
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Vincze József Ágostonné dr. körjegyző válaszában elmondta, a cselekvési 
program szól 2 évre. A képviselő-testületnek a környezetvédelmi program 
felülvizsgálatáról kell határoznia. 
 
Csőbör Károly polgármester mivel további 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 
 
49/2011. (IV. 7.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 
környezetvédelmi program felülvizsgálatát határozta el azzal, hogy 
szakértő bevonása érdekében a polgármester további ajánlatok 
beszerzéséről gondoskodjon és terjesszen javaslatot a testület elé. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: 2011. május 15. 

 
 
Csőbör Károly polgármester javasolta az előterjesztés elfogadását. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati 
javaslat elfogadását. 
  
A képviselő-testület a határozati javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
 
50/2011. (IV. 7.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a lakossági 
környezet állapotáról szóló tájékoztatást elfogadja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a környezet általános védelméről szóló 
1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdése e) pontja, valamint 51. § (3) 
bekezdése alapján a lakosságot a környezet állapotáról a Képviselő-
testület által elfogadott tájékoztatás közzétételével tájékoztatni 
szíveskedjék. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: 2011. április 30. 

 
 

5.Napirend 
      Tárgy: Tájékoztatás a pályázatok helyzetéről  
                Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
       



 7 

Csőbör Károly polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Széchenyi 
terv pályázati kiírása megfelelne a Kultúrház szigetelésére, nyílászáró cseréjére, 
épületgépészeti felújításra, viszont tetőfelújításra nem vonatkozik. Elmondta, a 
vezető óvónő felvetette, hogy az egy csoportos óvoda átköltözhetne a könyvtár 
helyére. 
 
Valente József képviselő jelezte a vízvezetékekkel is előbb-utóbb gond lesz. 
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy az idén is meghirdetésre került „A 
Tiszta és Virágos Veszprém Megyéért 2011. évi” verseny. Javasolta a pályázat 
benyújtását, jelezte, önrész nincs. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
 
51/2011. (IV. 7.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat 
benyújtását határozta el „A Tiszta és Virágos Veszprém Megyéért 2011. 
évi” versenyre. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, a pályázat benyújtására. 

 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
  
Csőbör Károly polgármester kérte a pályázatok helyzetéről szóló tájékoztatás 
tudomásul vételét. 
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – tudomásul vette.  
 
 

6.Napirend 
      Tárgy: Átfogó értékelés Sümegprága Települési Önkormányzat 2010. évi  
                gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
                Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
       
Csőbör Károly polgármester felkérte Vincze József Ágostonné dr. körjegyzőt 
ismertesse az előterjesztést.  
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző ismertette az előterjesztést. 
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Varga Tibor képviselő sajnálatát fejezte ki, hogy évről-évre kevesebb a gyermek, 
és egyre csökken a falu lakossága. 
 
Csőbör Károly polgármester mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
 
52/2011. (IV. 7.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról szóló – mellékelt – átfogó értékelést elfogadja. 
 
Felkéri a körjegyzőt, hogy az elfogadott átfogó értékelést a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére megküldeni 
szíveskedjék.  
 
Felelős: Vincze József Ágostonné dr. körjegyő 
Határidő: azonnal 
 

 
 

7.Napirend 
      Tárgy:  Vegyes, döntést igénylő ügyek   
                 
               a) Tájékoztatás a Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepció  
                      végrehajtásáról 
                     Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
     
Csőbör Károly polgármester javasolta, hogy évente egy alkalommal kerüljön sor 
a tájékoztató megtartására. 
 
Valente József képviselő tájékoztatójában elmondta, hogy a helyi rendőrséggel a 
Polgárőrség kapcsolata példaértékű, ha bármilyen gond van a településen, a 
rendőrség azonnal jön és intézkedik. Havi szinten tartanak megbeszélést, ami minden 
hónap utolsó csütörtökén a sümegi Rendőrőrsön van. Elmondta, a 
Katasztrófavédelemmel a Tűzoltósággal van megállapodásuk. Előre megbeszéltek 
szerint tartanak előadást. Jelezte, hogy a Fehérgyűrű KH Egyesületnél tartott 
előadást, az áldozattá válással kapcsolatban. Gyermek és ifjúságvédelemmel 
kapcsolatban sikeresen pályáztak. A településen a lakossággal tartják a kapcsolatot, 
felhívják az emberek figyelmét – szórólapokkal, előadásokkal -, hogy mire 
vigyázzanak pl. a házalók tekintetében. A polgárőrök figyelik és próbálják megvédeni 
a lakosság értékeit. Kulturális rendezvényeken biztosítják a rendezvény a rendjét, 
biztonságát. Figyelik a templomot és környékét, a plébánossal jó a kapcsolatuk. A 
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polgárőrség létszáma 31 fő. Javasolta - mivel a településen nem él helyi kisebbség -, 
„a helyi kisebbségek képviseleteivel” szövegrészt kivenni a programból. 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző kérdezte, hogy a dada program 
működik-e? 
 
Valente József képviselő válaszában elmondta, a helyi rendőrség az iskolákkal 
tartja a kapcsolatot, bűnmegelőzéssel kapcsolatos felvilágosítást tartanak, az 
iskolásokat bevonják a rendőri munkákba, például rendőri felügyelet mellett az 
iskolások részt vesznek az iskola környékén a közúti forgalom irányításában.  
 
Csőbör Károly polgármester mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta a kiegészítést és a javaslatok elfogadását. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
 
53/2011. (IV. 7.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 
bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepció végrehajtásáról szóló 
tájékoztatást elfogadja, továbbá a koncepcióból törli a „helyi kisebbségek 
képviseleteivel” szövegrészt, és a végrehajtásról szóló tájékoztatás 
gyakoriságát évente egy alkalommal határozza meg.    
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és Valente József képviselőt a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

b) Javaslat a DRV Zrt-vel történő megállapodásra 
/DRV Zrt. által meghirdetett ingyenes szennyvízcsatorna rákötési 
akció/ 

      Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester   
 

/Megkeresés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette a megkeresést. Javasolta éljenek a 
lehetőséggel, és kérte a határozati javaslat elfogadását.  
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a 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 
 
54/2011. (IV. 7.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a DRV Zrt-
vel (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) kötendő – ingyenes szennyvízcsatorna 
rákötési akció szervezésére vonatkozó – megállapodást a mellékletben 
foglaltak szerint elfogadja.  

 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására, és 
a további szükséges intézkedések megtételére.  
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
  

c) Közoktatási Intézményi Társulás Zalaszántó Társulási     
    Megállapodás módosítása 
    Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 

 
(Társulási Megállapodás módosítás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette a zalaszántói közoktatási intézmény közös 
fenntartására létrejött Társulási Megállapodás módosítását, illetve Karmacs Község 
társuláshoz csatlakozási szándékát. Javasolta a képviselő-testületnek Karmacs Község 
csatlakozásával értsen egyet, és fogadja el a Társulási Megállapodás ennek 
érdekében történő módosítását.  
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 
 
55/2011. (IV. 7.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért 
Karmacs Község Önkormányzatának a Gersei Pethő Általános Művelődési 
Központ Általános Iskolája (Zalaszántó, Fő u. 1.) közoktatási intézmény 
közös fenntartására létrejött társulásához való csatlakozásával, és ennek 
érdekében történő Társulási Megállapodás módosítását a mellékletben 
foglaltak szerint elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a fentiekre vonatkozó okirat 
aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: 2011. április 30. 
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Csőbör Károly polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 2011. május 
28-án kerül megrendezésre Sümegprágán a Fazekas találkozó, mely védnökeinek 
felkérte Lasztovicza Jenő Veszprém Megyei Közgyűlés Elnökét és dr. Horváth Zsolt 
országgyűlési képviselőt. 
 
Csőbör Károly polgármester mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
20,40 órakor a nyilvános ülést bezárta, 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 


