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

 
 
Szám: 20-41/2011. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-án 18 órakor 
kezdődött nyilvános együttes üléséről. 
 
Az ülés helye: Sümegprága Települési Önkormányzat tanácsterme 
       8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. 
 
Jelen vannak: 
Bazsi Község Önkormányzata részéről:   Szentes László polgármester 
        Csikós Csaba alpolgármester 
        Fekete Gézáné képviselő 
        Tobak Ferenc képviselő 
 
/Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte./ 
                                                                        
Sümegprága Települési Önkormányzat részéről: 

                                               Szente Kálmán alpolgármester 
     Németh Béla képviselő 
           Valente József képviselő                

        Varga Tibor képviselő 
 
/Csőbör Károly polgármester távolmaradása okát előre jelezte./ 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
         Varga Mónika óvodavezető /1.2.3. napirend/ 
 
Jegyzőkönyv-vezető: Konyicsák Józsefné ügykezelő 
 
Szente Kálmán alpolgármester elmondta, a polgármester úr távolléte miatt ő 
vezeti az ülést. Köszöntötte az együttes ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy, 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete határozatképes, mivel a 
megválasztott 4 képviselő megjelent. Az együttes ülést megnyitotta. 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Németh Béla és Varga Tibor képviselőket. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta. 
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Szente Kálmán alpolgármester javasolta 6. napirendként megtárgyalni Javaslat a 
Napfény Szociális Segítő Központ Sümeg támogató szolgáltatásra vonatkozó 
pályázathoz elvi hozzájárulásra. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta. 
 
Szente Kálmán alpolgármester javasolta a fentiek alapján a napirend 
elfogadását. 

 
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta a következők szerint: 
  
Szentes László polgármester köszöntötte az együttes ülésen megjelenteket, 
megállapította Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozatképes, 
mivel a megválasztott 4 fő képviselő közül 3 fő és a polgármester megjelent.  
Javasolta az előbb említett napirend felvételét és megtárgyalását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a napirendre tett javaslatot 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta. 
 
Szentes László polgármester javasolta a kiegészítéssel elfogadott napirend 
elfogadását.  
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a napirendre tett javaslatot 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint elfogadta. 
 
Napirend: 
 

1. Tájékoztató a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2011. I. félévi 
gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
  Varga Mónika óvodavezető 

 
2. Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2010/2011-es nevelési 

évben végzett munkájáról    
Előterjesztő: Varga Mónika óvodavezető 

 
3. Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2011/2012-es nevelési évének 

munkaterve 
Előterjesztő: Varga Mónika óvodavezető 
 

4. Tájékoztató Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2011. I. félévi 
gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
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5. Gersei Pethő Általános Iskola Zalaszántó 2011. I. félévi költségvetésének 
végrehajtásáról tájékoztató  
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 

    Szentes László polgármester 
 

6. Javaslat a Napfény Szociális Segítő Központ Sümeg támogató szolgáltatásra 
vonatkozó pályázathoz elvi hozzájárulásra  

     Előterjesztő: Szente Kálmán alpolgármester 
   Szentes László polgármester 

     
1. Napirend: 

Tárgy: Tájékoztató a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2011. I. félévi 
gazdálkodásáról 

 Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
           Varga Mónika óvodavezető 
 
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Szente Kálmán alpolgármester ismertette az előterjesztést. Megkérdezte Varga 
Mónika óvodavezetőt kívánja–e az előterjesztést kiegészíteni.  
 
Varga Mónika óvodavezető  nem kívánta az előterjesztést kiegészíteni. 
 
Szente Kálmán alpolgármester elmondta, hogy a költségvetésnek megfelelően 
történt a gazdálkodás. Megkérdezte, hogy az írásos anyaggal kapcsolatban van-e 
kérdés, hozzászólás.  
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az előterjesztés 
elfogadását.  
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda 
2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót  4 igen szavazattal - ellenszavazat 
és tartózkodás  nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  79/2011. (IX. 8.)  határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló – többször módosított 1992. évi XXXVIII. 
törvény 79. §-ában foglaltakra figyelemmel a Napközi Otthonos Óvoda 
Sümegprága 2011. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló 
tájékoztatóját az előterjesztés szerint elfogadta.  

  
  Felelős: Csőbör Károly polgármester 
  Határidő: azonnal 
 
Szentes László polgármester jelezte, időarányosan teljesült a kiadás-bevétel 
oldal, majd szavazásra bocsátotta a Napközi Otthonos Óvoda beszámolójának 
elfogadását. 
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Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda 2011. I. 
félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
  Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  81/2011. (IX. 8.)  határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló – többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-ában 
foglaltakra figyelemmel a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2011. 
évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatóját az 
előterjesztés szerint elfogadta.  

 
  Felelős: Szentes László polgármester 
  Határidő: azonnal 
 
 
2. Napirend 

Tárgy: Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága tevékenységéről 
 Előterjesztő: Varga Mónika óvodavezető 

 
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
Szente Kálmán alpolgármester megkérte Varga Mónika óvodavezetőt, 
szíveskedjen az előterjesztést ismertetni. 
 
Varga Mónika óvodavezető köszöntötte a fenntartó önkormányzatok képviselőit, 
a polgármestereket, és a jelenlevőket. Ismertette az óvoda tevékenységéről szóló 
beszámolót.  
 
Szentes László polgármester megköszönte az előterjesztés ismertetését. 
Elmondta, részletes beszámolót készített az óvodavezető, melyből kitűnik, hogy 
mennyire tartalmas az óvodai élet, valamint a falugondnokok is ki vannak emelve 
benne.  
 
Varga Mónika óvodavezető elmondta, a falugondnokok kiveszik a részüket az 
óvodai életből. Jelezte, ma hívták fel egy szülő Keszthelyről, 2 gyermeket akar 
idehozni, mivel  a család Sümegre költözik. Szeretné, ha maximális létszámmal 
működne az óvoda. Elmondta, a nevelési- és pedagógiai feladatokat el kell végezni, 
különböző plusz feladatokkal próbálják vonzóvá tenni az óvodai életet. Aranyalma 
néptánc fesztivállal akarják a Gesztenye napot kiegészíteni. A Bazsalma Egyesület 
segítségét is kérték. 10-12 környékbeli óvoda jelezte a részvételét és fellépését.  
Egyik szombati napra tervezték a programot, a nap végén egy értekezletet tartanak, 
ahol megbeszélik a tanulságokat.  
 
Szente Kálmán alpolgármester megköszönte a hozzászólásokat. Mivel további 
hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta a Napközi Otthonos Óvoda 
beszámolójának elfogadását. 
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Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda 
2010/2011-es nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolót 4 igen szavazattal 
– ellenszavazat és tartózkodás nélkül  – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  80/2011. (IX. 8.)  határozata 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi 
Otthonos Óvoda Sümegprága 2010/2011-es nevelési évben végzett 
munkájáról szóló beszámolót elfogadta.  
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Szentes László polgármester megköszönte a tartalmas beszámolót és a 
hozzátartozó kiegészítés ismertetését, majd szavazásra bocsátotta a Napközi 
Otthonos Óvoda beszámolójának elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda 
2010/2011-es nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolót  4 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
  Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  82/2011. (IX. 8.)  határozata 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Napközi Otthonos 
Óvoda Sümegprága 2010/2011-es nevelési évben végzett munkájáról 
szóló beszámolót elfogadta.  
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
3. Napirend 
   Tárgy: Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2011/2012-es nevelési évének  
                munkaterve  
                Előterjesztő: Varga Mónika óvodavezető 
                            
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Szente Kálmán alpolgármester felkérte Varga Mónika intézményvezetőt 
ismertesse az előterjesztést. Jelezte, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján a 
nevelőtestület, az alkalmazotti közösség, illetve a szülők közössége is eljuttatta 
egyetértő véleményét az önkormányzathoz. 
 
Varga Mónika intézményvezető ismertette az előterjesztést. 
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Szente Kálmán  alpolgármester mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága munkaterve 
elfogadására vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot 4 
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

81/2011. (IX. 8.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi 
Otthonos Óvoda (8351 Sümegprága, Rákóczi u. 38-40.) 2011/2012. 
nevelési évre vonatkozó munkatervét jóváhagyja.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és az intézményvezetőt a 
határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
     Varga Mónika óvodavezető     

                   Határidő: azonnal 
 
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta a Napközi Otthonos Óvoda 
Sümegprága munkaterve elfogadására vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozati javaslatot 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 
  Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

83/2011. (IX. 8.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Napközi Otthonos 
Óvoda (8351 Sümegprága, Rákóczi u. 38-40.) 2011/2012. nevelési évre 
vonatkozó munkatervét jóváhagyja.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és az intézményvezetőt a 
határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Felelős: Szentes László polgármester  
              Varga Mónika óvodavezető    

                   Határidő: azonnal 
 
 
4. Napirend 
   Tárgy: Tájékoztató Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2011. I. félévi  
               gazdálkodásról 
      Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző    
                         
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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Szente Kálmán alpolgármester megkérte Vincze József Ágostonné dr. körjegyzőt, 
szíveskedjen az előterjesztést ismertetni. 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző ismertette az előterjesztést.  
 
Szente Kálmán alpolgármester megköszönte az előterjesztés ismertetését.  
 
Szentes László polgármester elmondta, az előterjesztést megfelelőnek tartja, 
időarányos gazdálkodás történt. 
 
Szente Kálmán alpolgármester mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott 
el, szavazásra bocsátotta a Körjegyzőség 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2011. I. 
félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
                  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  82/2011.(IX. 8.)  határozata 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló – többször módosított 1992. évi XXXVIII. 
törvény 79. §-ában foglaltakra figyelemmel Sümegprága és Bazsi 
Községek Körjegyzősége 2011. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 
szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerint elfogadta.  

 
  Felelős: Csőbör Károly polgármester 
  Határidő: azonnal 
 
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta a Körjegyzőség 2011. I. félévi 
gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatót 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
  Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  84/2011. (IX. 8.)  határozat 

Bazsi Község  Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló – többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-ában 
foglaltakra figyelemmel Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 
2011. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatóját az 
előterjesztés szerint elfogadta.  

 
  Felelős: Szentes László polgármester 
  Határidő: azonnal 
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5. Napirend 
   Tárgy: Gersei Pethő Általános Iskola Zalaszántó 2011. I. félévi költségvetési  
                beszámolója 
         Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
           Szentes László polgármester 
 
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
                               
Szente Kálmán alpolgármester megkérte Szentes László polgármester urat, 
ismertesse az előterjesztést 
 
Szentes László polgármester az előterjesztést ismertette, jelezte a zalaszántói 
iskola gazdálkodásánál nem olyan rózsás a helyzet, az előterjesztés szerint fizetések 
átütemezésére volt szükség, hogy ne boruljon fel a gazdálkodás az önkormányzatnál, 
nem kis nehézséggel küzdenek. Javasolta a határozati javaslat elfogadását.  
 
Szente Kálmán alpolgármester elmondta, a zalaszántói iskola előterjesztésében a 
bevétel-kiadás oldal nincs egyensúlyban, hogy a különbözet miből adódik, azt nem 
közölték. 
 
Szentes László polgármester jelezte, a normatív hozzájárulásokat nem közölte az 
előterjesztés. 
 
Szente Kálmán alpolgármester Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot 4 
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
                  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  83/2011.(IX. 8.)  határozata 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Képviselő-
testülete a társulási megállapodás keretében fenntartott Gersei Pethő 
Általános Iskola 2011. I. félévi  költségvetési tájékoztatóját 
668 e Ft bevétellel, ezen belül:      28 e Ft saját   

     640 e Ft Támogatásértékű műk.    
                            bevétellel 

            
23.877 e Ft kiadással, ezen belül:  
                     17.403 e Ft személyi jellegű 

      4.421 e Ft munkaadókat terhelő járulék 
        1.623 e Ft dologi  
            239 e Ft ellátottak juttatásai  
                                     191 e Ft támogatásértékű működési célú  
          
kiadással jóváhagyja, illetve elfogadja. 
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  Felelős: Csőbör Károly polgármester 
  Határidő: azonnal 
   
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta a Gersei Pethő Általános 
Iskola 2011. I. félévi  költségvetési tájékoztatójáról szóló határozati javaslatot. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozati javaslatot 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 
  Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  85/2011. (IX. 8.)  határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a társulási 
megállapodás keretében fenntartott Gersei Pethő Általános Iskola 2011. 
I. félévi  költségvetési tájékoztatóját 
668 e Ft bevétellel, ezen belül:      28 e Ft saját   

     640 e Ft Támogatásértékű műk.    
                            bevétellel 

            
23.877 e Ft kiadással, ezen belül:  
                     17.403 e Ft személyi jellegű 

      4.421 e Ft munkaadókat terhelő járulék 
        1.623 e Ft dologi  
            239 e Ft ellátottak juttatásai  
                                     191 e Ft támogatásértékű működési célú  
          
kiadással jóváhagyja, illetve elfogadja. 

 
  Felelős: Szentes László polgármester 
  Határidő: azonnal 
 
6. Napirend 
   Tárgy: Javaslat a Napfény Szociális Segítő Központ Sümeg támogató  
                 szolgáltatásra vonatkozó pályázathoz elvi hozzájárulásra 
         Előterjesztő: Szente Kálmán alpolgármester 
           Szentes László polgármester 
                               
Szente Kálmán alpolgármester elmondta, mind a két önkormányzatot 
megkereste Sümeg Város Jegyzője, hogy a Napfény Szociális Segítő Központ Sümeg 
tevékenységi körébe tartozó támogató szolgálat által lefedett szolgáltatásokat 
igénybe kívánják-e venni, valamint kéri a képviselő-testületek elvi hozzájárulását a 
szolgálat működési kiadásainak finanszírozására vonatkozó pályázat benyújtásához. 
Ismertette a határozati javaslatot, egyben javasolta annak elfogadását. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot 4 
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
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                  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  84/2011.(IX. 8.)  határozata 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény 
Szociális Segítő Központ Sümeg  tevékenységi körébe tartozó támogató 
szolgálat által lefedett szolgáltatásokat igénybe kívánja venni, és elvi 
hozzájárulást ad a szolgálat működési kiadásainak finanszírozására 
vonatkozó pályázat benyújtásához.    
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy fentiekről Sümeg 
Város Önkormányzatát értesíteni szíveskedjék. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 10. 

 
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslat 
elfogadását.  
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozati javaslatot 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 
  Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  86/2011. (IX. 8.)  határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Napfény Szociális 
Segítő Központ Sümeg  tevékenységi körébe tartozó támogató szolgálat 
által lefedett szolgáltatásokat igénybe kívánja venni, és elvi 
hozzájárulást ad a szolgálat működési kiadásainak finanszírozására 
vonatkozó pályázat benyújtásához.    
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy fentiekről Sümeg 
Város Önkormányzatát értesíteni szíveskedjék. 
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 10. 

 
 
Az ülésnek több tárgya nem volt, Szente Kálmán alpolgármester az együttes ülést 
18,40 órakor bezárta, és rövid szünet után a képviselő-testületek zárt együttes 
ülésen folytatták tovább munkájukat. 
 
     K.m.f. 
 
 
 
Szente Kálmán sk.         Szentes László sk.    Vincze József Ágostonné dr. sk. 
alpolgármester   polgármester         körjegyző 
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Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 
 
         Németh Béla sk.         Varga Tibor sk.                               
              képviselő                                               képviselő 
 
   


