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TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 
8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T/F: 87/350-587 

 
Szám: 20- 43/2011.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. 
szeptember 8-án 19,00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Sümegprága Települési Önkormányzat tanácsterme 
       8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. 
 
Jelen vannak:  Szente Kálmán alpolgármester 
        Németh Béla képviselő 
        Valente József képviselő 
                         Varga Tibor képviselő 
 
Csőbör Károly polgármester távolmaradása okát előzetesen jelezte. 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
           
Jegyzőkönyv-vezető: Konyicsák Józsefné ügykezelő 
 
Szente Kálmán alpolgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 4 fő képviselő 
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.  
 
Napirend előtt: 
Szente Kálmán alpolgármester ismertette a lejárt határidejű önkormányzati 
döntések végrehajtásáról szóló tájékoztatót.  
/Tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
Kérte a tájékoztató elfogadását. 
 
A tájékoztatót a képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
86/2011. (IX. 8.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt 
határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló tájékoztatót 
elfogadja. 
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Szente Kálmán alpolgármester javasolta a meghívóban szereplő 2. napirend 
levételét a napirendről, mivel a pályázati feltételek nem jelentek még meg.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta. 
 
Szente Kálmán alpolgármester javasolta a fentiek elfogadása szerinti napirend 
jóváhagyását. 
 
A javaslatot a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – a következők szerint elfogadta: 
 
Napirend: 
 

1. Tájékoztató Sümegprága Települési Önkormányzat 2011. I. félévi 
gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 

 
2. Vegyes, döntést igénylő ügyek 

 
1.Napirend: 
      Tárgy: Tájékoztató Sümegprága Települési Önkormányzat 2011. I. félévi   
               gazdálkodásáról 

     Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
Szente Kálmán alpolgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, az önként 
vállalt feladatok időarányos részének teljesítése kicsit elmaradt a vállalthoz képest, 
de majd az év hátralévő részében ez még pótlódik. Erre azért volt szükség, hogy ne 
keljen annyi folyószámlahitelt felvenni. Jelezte, az önkormányzat likviditása nincs 
veszélyben.   
Kérte a kérdéseket, hozzászólásokat. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az önkormányzat 
2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatót 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül -  elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  87/2011. (IX. 8.)  határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. 
törvény 79. §. (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Sümegprága 
Települési Önkormányzata 2011. évi gazdálkodásának I. félévi 
helyzetéről szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerint elfogadta. 
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Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
2. Napirendi pont 
    Tárgy: Vegyes, döntést igénylő ügyek 
 

- Tájékoztató a Sümegprága 043/1 hrsz-ú ingatlan ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adásáról 

     Előterjesztő: Szente Kálmán alpolgármester 
 
Szente Kálmán alpolgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Sümegprága 043/1 hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonba 
adásáról – az önkormányzat „sport célkitűzései megvalósítása” érdekében – azt a 
tájékoztatást adta, hogy az ingatlan bruttó forgalmi értékének megállapítására 
vonatkozó értékbecslést megrendelte, az értékbecslés megérkezését követően az 
érintett ingatlan ingyenes tulajdonba adására vonatkozó igényünket a döntéshozó elé 
terjeszti.   
 
Németh Béla képviselő jelezte, az ingatlan nagyságára figyelni kell. 
 
Szente Kálmán alpolgármester mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott 
el, kérte a tájékoztató tudomásul vételét.  
 
A Képviselő-testület a tájékoztatót 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - tudomásul vette.  
 
Szente Kálmán alpolgármester 19,20 órakor szünetet rendelt el. 
 
Szünet. 
 

- Javaslat pályázat benyújtására /Fazekas találkozó/ 
     Előterjesztő: Szente Kálmán alpolgármester 

 
/Pályázati felhívás a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
Szente Kálmán alpolgármester a szünet után 19 óra 25 perckor megállapította, 
hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 4 fő képviselő jelen van.   
Elmondta, pályázni lehet az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiájában megfogalmazott gazdaságfejlesztési, illetve életminőség javításai 
intézkedésekhez kapcsolódó rendezvények támogatására, melyek segítik a helyi 
értékek, hagyományok fenntartását. Javasolta, nyújtsák be a pályázatot a határozati 
javaslatban foglaltak szerint. Ismertette a határozati javaslatot. /Mellékelve a 
jegyzőkönyvhöz./ 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati 
javaslatot.  
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A Képviselő-testület a határozati javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
                   Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

 88/2011. (IX. 8.) határozat 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében kiírt, - Éltető Balaton-
felvidékért Egyesülethez benyújtandó - Rendezvény a helyi térségi 
összefogásért célterületre vonatkozóan (LEADER) pályázatot kíván 
benyújtani.  

 

Rendezvény tervezett összege:  1.750.000.-Ft. 

Igényelt támogatás összege:  1.400.000.-Ft. 

Pályázati önerő:         350.000.-Ft. 

 

A képviselő-testület az önrészt az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésében biztosítja, továbbá felkéri a polgármestert, hogy a 
szükséges dokumentumokat az önkormányzat nevében aláírni, és a 
pályázatot benyújtani szíveskedjék.  

 

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

 
 
Az ülésnek több tárgya nem volt, Szente Kálmán alpolgármester a nyilvános ülést 
19,30 órakor bezárta, és rövid szünet után a képviselő-testület zárt ülésen folytatta 
tovább a munkáját.  
 
     K.m.f. 
 
 
 
Szente Kálmán sk.     Vincze József Ágostonné dr. sk. 
alpolgármester          körjegyző 
 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 
 
    Németh Béla sk.                                   Varga Tibor sk. 
      képviselő                                                                         képviselő 


