
 1 

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

 
Szám: 20-28/2011.  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május     
               19-én 18,20 órakor kezdődött nyilvános üléséről.     
 
Az ülés helye: Bazsi Község Önkormányzata Irodája 
                        8352 Bazsi, Fő u. 91. 
 
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: 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 3 fő és a polgármester megjelent. Az ülést megnyitotta. 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Szente Kálmán alpolgármestert és Németh Béla 
képviselőt. 
 
A javaslatot a képviselő-testület 4 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./ 
 
Szente Kálmán alpolgármester elmondta, látja, hogy megoldódott az óvodások 
Budapestre történő szállítása. 
 
Csőbör Károly polgármester válaszában elmondta, hogy a csabrendeki 
önkormányzat 17 személyes kisbuszával mennek a gyermekek Budapestre a 
Parlamentet, és az állatkertet látogatják meg.  
Kérte a tájékoztató elfogadását. 
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A tájékoztatót a képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
65/2011. (V. 19.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt 
határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló tájékoztatót 
elfogadja. 

 
  
Csőbör Károly polgármester javasolta a meghívóban szereplő napirend 
elfogadását.   
 
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta a következők szerint: 
 
NAPIREND 
 
1. Tájékoztató a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás tevékenységéről 
 Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
2. Vegyes döntést igénylő ügyek 
  
1.Napirend: 
Tárgy: Tájékoztató a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás tevékenységéről 

 Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy 2011. 
május 26-én lesz a „Járóbeteg szakellátó központ” ünnepélyes átadása, a 
szakrendelések 2011. június 1-jétől indulnak a központban. Kérte a tájékoztató 
tudomásul vételét.  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – tudomásul vette.  
                     
2. Napirend: 
Tárgy: Vegyes, döntést igénylő ügyek 
                   
                 - Ifjúsági pályázatok 2011. /Éjszakai kalandtúra/ 

            Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
       
Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy 80.000.- Ft-ra  pályáznának e 
pályázat keretében, melynek az önereje 40.000.- Ft, ezt az összeget az 
önkormányzat a 2011. évi költségvetésébe betervezte. Javasolta a pályázat 
benyújtását. 
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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 
66/2011. (V. 19.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete „Ifjúsági 
pályázatok 2011.” címmel a Veszprém Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése Humán Erőforrás Bizottsága által kiírt, - Éjszakai kalandtúra 
támogatására - pályázatot kíván benyújtani. 
 
Saját forrás                                                  40.000.- Ft    
Pályázaton igényelt összeg:                           40.000.- Ft. 
Összesen:                                                    80.000.- Ft. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat nevében a 
pályázat benyújtására és a további szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
                 - Fazekas nap 

            Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
       
Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy 2011. május 28-án kerül 
megrendezésre a településen a sportpálya melletti területen a Fazekas nap, melyre 
tisztelettel meghívja a képviselőket. Tájékoztatásként elmondta, hogy addig még van 
bőven feladat. Hozatott 2 autó kavicsot, amit szombaton el kell teregetni a gidres-
gödrös területen. Kérte a képviselők segítségét ebben. 
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – tudomásul vette.  
 
 
                 - Nyári gyermekétkeztetés 

            Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
       
Csőbör Károly polgármester elmondta, a tavalyi évben jó kezdeményezésnek 
indult a nyári gyermekétkeztetés a rászorultak részére. Az idei évben drasztikus 
változásokat vezettek be a pályázati feltételekbe. A 370 Ft/fő/nap költség felét az 
önkormányzat, felét az állam fizetné. A teljes rászorultsági gyermekekre kell 
biztosítani az étkeztetést. Sajnos az önkormányzat anyagi helyzetét tekintve, erre 
nincs a költségvetésben fedezet. Tavaly 30 fő vette igénybe ezt a szolgáltatást. 
 
 Németh Béla képviselő jelezte, a rászorultaknak nagyon jó volt a tavalyi évben ez 
a fajta étkeztetési lehetőség. 
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Szente Kálmán alpolgármester véleménye szerint, a jövőre nézve, fel lehetne 
mérni, hogy az önkormányzatot terhelő 50 %-os költséget a szülőkkel közösen 
megosztva lehetne-e vállalni. 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző jelezte, Sümegprága az egyéb 
kategóriába tartozik, ebben az esetben a költségek 32 %-át vállalja az állam, a többi 
az önkormányzatot terheli, minimum 45 munkanapon kell biztosítani a 
gyermekétkeztetést, különböző programokkal a gyermekeknek. 
 
Csőbör Károly polgármester mivel további hozzászólás nem hangzott el, kérte a 
tájékoztató tudomásul vételét. 
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – tudomásul vette.  
 
Csőbör Károly polgármester mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
18,45 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                                                                    Szente Kálmán   
     képviselő                                                                       alpolgármester 


