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TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 
8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. 

 
Szám: 20- 66/2011. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.  
              november 24-én 18,35 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 
        Valente József képviselő 
        Varga Tibor képviselő 
   
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 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 lejárt határidejű önkormányzati 
döntések végrehajtásáról szóló tájékoztatót.  
/Tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
Kérte a tájékoztató elfogadását. 
 
A tájékoztatót a képviselő-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
124/2011. (XI. 24.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt 
határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló tájékoztatót 
elfogadja. 
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Csőbör Károly polgármester javasolta megtárgyalni a meghívóban közölt 
napirendi pontokat azzal, hogy az első napirendet Beszámoló a közművelődési 
tevékenységről, javaslat a 2012. évi közművelődési tervre 4.-ként, a 4. napirendet a 
Vegyes, döntést igénylő ügyeket 1. napirendként tárgyalja a képviselő-testület.   
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül –  elfogadta. 
 
Csőbör Károly polgármester javasolta a módosított napirend elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – a következők szerint elfogadta: 
 
Napirend:  

 
1. Vegyes, döntést igénylő ügyek 

  
2. Tájékoztató Sümegprága Települési Önkormányzat 2011. évi III. negyedévi 

          gazdálkodásáról 
          Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 

3. Javaslat Sümegprága Települési Önkormányzat 2012. évi költségvetési 
koncepciójára 

         Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 

4. Beszámoló a közművelődési tevékenységről, javaslat a 2012. évi 
közművelődési tervre 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 

 
 
1. Napirend:  
Tárgy: Vegyes, döntést igénylő ügyek 
 

- Javaslata a Startmunkaprogram pályázat benyújtására  
       Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy 2012. január 1-jétől van lehetőség a 
Startmunkaprogram keretében a belvízelvezető rendszerek rendbetétele, 
karbantartása munkáinak megvalósítására. Pályázat beadására kerülhet  sor ennek 
érdekében, melyben 4 fő alkalmazására lenne lehetőség az egész év folyamán, 
bruttó 57.000.- Ft fizetés mellett. Kérte a pályázat jóváhagyását.       
 
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 
  125/2011. (XI. 24.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Startmunkaprogram keretében, Belvízelvezető rendszerek rendbetétele, 
karbantartása témakörben pályázatot kíván benyújtani.  

 
Igényelt támogatás összege:  5.039.760.-Ft. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges 
dokumentumokat az önkormányzat nevében aláírni, és a pályázatot 
benyújtani szíveskedjék.  

 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
2.Napirend: 
Tárgy: Tájékoztató Sümegprága Települési Önkormányzat 2011. évi III. negyedévi 
           gazdálkodásáról 
           Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, 4,3 millió Ft-
ot az évvégéig még ki kell az önkormányzatnak fizetni a megállapodásokban rögzített 
kötelezettségeknek megfelelően.  
 
Szente Kálmán alpolgármester kérdezte, hogy a tárgyi eszköz értékesítésénél a 
telek eladást kell érteni.  
 
Csőbör Károly polgármester válaszolta, igen, de sajnos ez idáig nem sikerült e 
kérdéses építési telket értékesíteni.  
 
Szente Kálmán alpolgármester kérdezte, hogy az intézményi bevételek esetében 
a kistérségen keresztül érkezett bevételeket jelenti? 
 
Csőbör Károly polgármester válaszolta, részben igen. 
Megkérdezte, hogy van-e még kérdés? 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Csőbör Károly polgármester szavazásra bocsátotta az Önkormányzat 2011. III. 
negyedévi gazdálkodásáról szóló előterjesztés elfogadását. 
 
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló 
előterjesztést 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta: 
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  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  126/2011. (XI. 24.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az  
államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. tv. 
79. §-ában foglaltakra figyelemmel Sümegprága Települési 
Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről 
szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerint elfogadta. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
3. Napirend: 
Tárgy: Javaslat Sümegprága Települési Önkormányzat 2012. évi költségvetési 
            koncepciójára 
           Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Jelezte, hogy cél a 
túlélés, minden változni fog a jövőben.  
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, kiegészítés. 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra tette fel Sümegprága Települési 
Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójára vonatkozó határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
                    Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  127/2011. (XI. 24.) határozata 

1. Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
koncepciójával kapcsolatos előterjesztést és azt a 2012. évi költségvetés 
készítés kiindulási alapjának tekinti.   
 
2. A Képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodás 
feltételrendszerének figyelembevételével a következő célkitűzések, 
prioritások előtérbe helyezését tartja szükségesnek a költségvetés 
készítése során: 
- Elsődleges cél a költségvetési egyensúly megteremtése, a település  
     működőképességének megőrzése, a kötelező önkormányzati    
     feladatellátás feltételeinek biztosítása. 
- A település üzemeltetés területén folytatni kell az elmúlt években  
     elkezdett parkgondozási programot, mely jelentősen hozzájárul a  
     községünkről alkotott kedvező kép kialakításához.  
- Folytatni kell azokat a hagyományteremtő programokat – különösen 

a kultúra és a sport területén-, melyeket a község az elmúlt években 
elkezdett, s melyek által elismertebb és „élhetőbb” településsé vált.  
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- Még fokozottabb erőfeszítéseket kell tenni a további külső tőke          
     bevonására a saját források kiegészítésére.    
- A beruházási keretösszeg felhasználására vonatkozóan bevételeink   
     behatároltságára tekintettel rangsor felállítása szükséges a  
     következők szerint: 

- leszerződött feladatokhoz fedezet biztosítása. 
 

3. A koncepcióban szereplő hiány felszámolására, a bevételek-kiadások 
közötti egyensúly megteremtésére a Képviselő-testület a következők 
végrehajtását tartja szükségesnek: 
 
3.1 A bevételek területén: 
 
- A költségvetési törvény jóváhagyását követően pontosítani kell az 
önkormányzat  központi költségvetésből megillető forrásait (normatív 
állami hozzájárulások, átengedett személyi jövedelemadó, stb.). 
- Az adóbevételek területén és a szennyvízközmű hátralékosok, illetve 
nem fizetők tartozásaira vonatkozóan továbbra is fontos a beszedési 
munka hatékonysága, csökkentve ezáltal a kintlévőségeket.  
- Keresni kell a további pályázatokhoz való kapcsolódás lehetőségét 
mind az intézmények, mind az önkormányzat vonatkozásában. 
- Figyelembe véve a jogszabályi kötöttségeket és elkerülve a 
jelentősebb mértékű eladósodást, meg kell vizsgálni a legkedvezőbb 
hitelfelvétel lehetőségét. 
 
3.2 A kiadások területén: 
 
- Folytatni kell az elmúlt években elkezdett, a feladatellátáshoz jobban 
igazodó intézménystruktúra kialakítását célzó felülvizsgálatokat a 
különböző ellátórendszerek, tevékenységek vonatkozásában. 
Ezen belül kiemelten: 
 
-  Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a  
   szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét, melyet már a  
   költségvetés összeállításánál is érvényesíteni kell. 
-  Át kell tekinteni, felül kell vizsgálni a költségvetésben jelentős  
   nagyságrendet képviselő önként vállalt feladatok tételeit, azok  
   mértékét. 
-  Felül kell vizsgálni a civil szervezetek támogathatóságának feltételeit. 
- Törekedni kell a kistérségi feladatellátásban rejlő lehetőségek  
   eddigieknél is intenzívebb kihasználására.  
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: 2012. február 15. 
 

Kulcsárné Nagy Ágnes közművelődési asszisztens a terembe 19,12 órakor 
megérkezett. 
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4.Napirend: 
Tárgy: Beszámoló a közművelődési tevékenységről, javaslat a 2012. évi  
           közművelődési tervre 
           Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester felkérte Kulcsárné Nagy Ágnes közművelődési 
asszisztenst ismertesse az előterjesztést. 
 
Kulcsárné Nagy Ágnes közművelődési asszisztens ismertette az előterjesztést.  
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, amit terveztek azok megvalósultak, 
igyekezte takarékosan gazdálkodni.  
 
Kulcsárné Nagy Ágnes közművelődési asszisztens jelezte, az Idősek napi 
rendezvény elszámolását a beszámoló még nem tartalmazta, 160.000.- Ft-ot 
terveztek be, abból 83.000.- Ft-ot használtak fel, látszik itt is a takarékoskodás. 
 
Csőbör Károly polgármester itt köszönte meg a támogatásokat, amit kaptak. 
 
Kulcsárné Nagy Ágnes közművelődési asszisztens kérte, hogy az 
önkormányzat kössön megállapodást a Kukorica Hagyományőrző Egyesület Huncut 
Szemek Tánccsoporttal, hogy az önkormányzati rendezvényeken lehessen rájuk 
számítani.  
 
Szente Kálmán alpolgármester véleménye szerint, jó lenne, ha a felmerült 
problémákat négyszemközt tisztáznák az érdekeltek. 
 
Kulcsárné Nagy Ágnes közművelődési asszisztens jelezte, hogy a honlap 
vonatkozásában ez év augusztus 1-jén a szolgáltatóval leültek egyeztetni, többek 
között a feltöltés egyszerűsítése érdekében, de az óta sem történt semmi.  
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző elmondta, hogy a rendelet tervezeteket 
is meg kell jeleníteni a honlapon, de a honlap erre nem alkalmas. 
 
Csőbör Károly polgármester jelezte, az önkormányzat nem fizet a szolgáltatónak 
addig, míg a felmerült problémákat nem orvosolják.  
 
Szente Kálmán alpolgármester véleménye szerint lépni kell az ügyben, keresni 
kell másik szolgáltatót. 
 
Csőbör Károly polgármester válaszában elmondta, hogy felveszi a kapcsolatot 
másik honlap készítő céggel. 
 
Kulcsárné Nagy Ágnes közművelődési asszisztens jelezte, az 
érdekeltségnövelő pályázaton nyert az önkormányzat, nagy szükség lenne egy 
fénymásoló gépre, és abroszokra is. Elmondta, a körjegyzőség leselejtezett 
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anyakönyvi gépét megvásárolta az önkormányzat, de jelenleg még nem használható, 
nincs beüzemelve.  
 
Szente Kálmán alpolgármester elmondta, hogy kb. 50.000 Ft értékben lehet már 
vásárolni olyan készüléket, mely lézerfénymásoló és szkenelni is tud. Olyat kell 
beszerezni, melynek olcsó a fenntartása (patron). A volt anyakönyvi gépet megfelelő 
vírusvédelemmel el kell látni, hogy használható legyen. 
 
Csőbör Károly polgármester megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy a 
közművelődési tevékenység beszámolójával és a Munkatervvel kapcsolatban van-e 
még kérdés, hozzászólás. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra bocsátotta a közművelődési tevékenységről szóló beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a beszámolót 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
                    Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
   128/2011. (XI. 24.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi 
közművelődési tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére.  

 
                   Felelős: Csőbör Károly polgármester 
                   Határidő: azonnal 
                                                                                                  
Csőbör Károly polgármester szavazásra bocsátotta a 2012. évre tervezett 
Közművelődési munkatervet.  
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
                    Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
   129/2011. (XI. 24.) határozata 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi 
közművelődési munkatervét elfogadja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére.  

 
                   Felelős: Csőbör Károly polgármester 
                   Határidő: azonnal 
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Az ülésnek több tárgya nem volt, Csőbör Károly polgármester a nyilvános ülést 19,30 
órakor bezárta, és a képviselő-testület rövid szünet után zárt ülésen folytatta tovább 
munkáját. 

K.m.f. 
 

 
Csőbör Károly      Vincze József Ágostonné dr. 
polgármester                    körjegyző 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő: 
 
 

Németh Béla                 Varga Tibor          
           képviselő           képviselő 


