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

 
Szám: 20- 50/2011.  
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. 
október 6-án 17,45 órakor kezdődött nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Sümegprága Települési Önkormányzat tanácsterme 
       8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. 
 
Jelen vannak:  Csőbör Károly polgármester 

      Szente Kálmán alpolgármester 
        Németh Béla képviselő 
                         Varga Tibor képviselő 
 
Valente József képviselő távolmaradása okát előzetesen 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 Németh Béla és Varga Tibor képviselőket. 
 
A javaslatot a képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta.  
 
Napirend előtt: 
Csőbör Károly polgármester 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 
91/2011. (X. 6.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt 
határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló tájékoztatót 
elfogadja. 
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Csőbör Károly polgármester javasolta a meghívóban szereplő napirend 
elfogadását. 
 
A javaslatot a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – a következők szerint elfogadta: 
 
Napirend: 
 

1. Javaslat pályázat kiírására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójára 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 

 
2. Vegyes, döntést igénylő ügyek 

 
1.Napirend: 
Tárgy: Javaslat pályázat kiírására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójára 

     Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést, kérte a Képviselő-
testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést. Kérte az észrevételeket, javaslatokat. 
Javasolta, hogy csatlakozzanak a pályázathoz.  
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati 
javaslatot. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül -  elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
                   Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
 
  92/2011. (X. 6.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi 
fordulójához csatlakozni kíván. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Csőbör Károly polgármestert  
-  az Önkormányzat csatlakozási szándékáról szóló nyilatkozat    
   aláírására, valamint 
-  az „A” és „B” típusú  - mellékelt – pályázatok együttes közzétételére. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: 2011. október 14. 

 
2. Napirendi pont 
    Tárgy: Vegyes, döntést igénylő ügyek 
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- Szennyvízaknák vízzáró réteggel történő kikenése 
                       Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
/Árajánlat a jegyzőkönyv mellékletét képezi./     
 
Csőbör Károly polgármester ismertette a DRV Zrt. Siófok által megküldött 
árajánlatot, a Rákóczi utcai szennyvíz tisztítóaknák rekonstrukciójára vonatkozóan. 
Javasolta a munkák megrendelését az árajánlatban szereplő összeg szerint, a 2011. 
évi eszközhasználati díj terhére. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a javaslat 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül -  elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  93/2011. (X. 6.) határozata 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli a 
DRV Zrt-től a Sümegprága Rákóczi utcai szennyvízaknák vízzáró 
réteggel történő kikenését – az árajánlatban szereplő 319.880.- Ft + 
ÁFA összegben. A munkadíj fedezetét az önkormányzat a 2011. évi 
eszközhasználati díj terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtása 
érdekében a szükséges intézkedések megtételére, okiratok aláírására. 

 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 

  Határidő: azonnal 
 
 

- Díjelőkészítő egyeztető adatlap szennyvízszolgáltatás 
vonatkozásában 

                       Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
/Megkeresés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./     
 
Csőbör Károly polgármester ismertette a DRV Zrt. Siófok által megküldött 
egyeztető adatlapot a 2012. évi díjkalkuláció vonatkozásában. Elmondta, sajnos nem 
épülnek új házak a településen, így nem lehet tervezni újabb szennyvízbekötést sem. 
 
Szente Kálmán alpolgármester kérdezte, hogy víz- vagy szennyvízbekötésre 
vonatkozik a megkeresés? 
 
Csőbör Károly polgármester válaszolta, szennyvízbekötésre. A DRV Zrt. minden 
évben kéri az adatlapok kitöltését a díjkalkuláció elkészítéséhez. 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az elhangzott 
tájékoztató elfogadását. 
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A Képviselő-testület a tájékoztatót 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül -  tudomásul vette.  
 
 

- Járóbeteg szakellátási központ ügye 
                       Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
/Nyilatkozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi./     
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, a Sümegi Kistérségi Egészségügyi 
Szolgálat Kiemelkedően Közhasznú Kft. járóbeteg szakellátási kapacitásaihoz tartozó 
ellátási terület megállapítására vonatkozó ÁNTSZ OTH előtt indult eljárásnál 
biztosított fellebbezési jogról az önkormányzat nevében lemondott. Erre az eljárás 
meggyorsítása miatt volt szükség. Kérte, az erre vonatkozó nyilatkozat jóváhagyását. 
 Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a javaslat 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül -  elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  94/2011. (X. 6.) határozata 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt 
nyilatkozatot jóváhagyja.  

 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 

  Határidő: azonnal                  
 

 
 

- Tájékoztatók 
                       Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, a szennyvíztelep földcsere 
vonatkozásában az ingatlan megosztási kérelem az illetékes földhivatalnál 
folyamatban van. 
Elmondta továbbá, hogy Petőfi u. végén lévő vízelvezető árok ügyében a Balaton-
felvidéki Vízitársulat tájékoztatása szerint nem tartozik annak elkészítése a társulat 
hatáskörébe, viszont külön díjazás ellenében a munkákat elvégeznék. Kérdezte, hogy 
árajánlatot kérjenek-e a munkákra?  
 
Varga Tibor képviselő jelezte, egy lakost érint ez, aki arra jár, ha akarja 
végeztesse el ő a munkákat.  Hidat is szeretne oda.  
 
Németh Béla képviselő jelezte, azt se tudják, hogy hol van ott az árok. 
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Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy műszaki szakemberrel megnézeti, és 
felméri a lehetőségeket az árok, illetve a híd vonatkozásában.  
Elmondta továbbá, hogy Kovács László Sümegprága, Petőfi utcai lakos kérte, hogy az 
utcájuk végén, ahol lakik, legyen közvilágítás. A tavalyi évben lett kérve az E-ON-tól 
árajánlat, de választ nem kaptak rá. Az utca végén lévő lámpatest áttételét 
szükséges kérni a trafóra.  
 
Szente Kálmán alpolgármester jelezte, hogy így talán olcsóbb is lenne, mint az új 
villanyoszlop elhelyezése.  
 
Németh Béla képviselő jelezte, hogy van ott még üres házhely is, melyre 
figyelemmel kell lenni. 
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy a Fazekas találkozóra vonatkozó 
pályázatot elsőkörben befogadták, ezután lehet további lépéseket tenni. 
Kérte a tájékoztatók tudomásul vételét.  
 
A Képviselő-testület a tájékoztatókat 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  tudomásul vette. 
 
Az ülésnek több tárgya nem volt, Csőbör Károly polgármester a nyilvános ülést 18,25 
órakor bezárta, és rövid szünet után a képviselő-testület zárt ülésen folytatta tovább 
a munkáját.  
 
     K.m.f. 
 
 
 
Csőbör Károly      Vincze József Ágostonné dr. 
 polgármester          körjegyző 
 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 
 
    Németh Béla                                   Varga Tibor 
      képviselő                                                                         képviselő 


