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TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 
8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T/F. 87/550-038 

 
 

Szám: 291- 10/2012. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.  
              március 20-án 13,00 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Sümegprága Települési Önkormányzat tanácsterme  
      8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. 
 
Jelen vannak:  Csőbör Károly polgármester 
       Szente Kálmán alpolgármester 
       Varga Tibor képviselő 
   
/Németh Béla és Valente József képviselők távolmaradásuk okát előre jelezték./ 
 
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 2 fő és a polgármester megjelent. 
Az ülést megnyitotta. 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Varga Tibor képviselőt és Szente Kálmán 
alpolgármestert.  
 
A javaslatot a képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta. 
 
Csőbör Károly polgármester javasolta megtárgyalni a meghívóban közölt 
napirendi pontokat. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbiak szerint elfogadta: 
 
Napirend 
 

1. Javaslat pályázat benyújtására a helyi önkormányzatok közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatására  
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
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2. Javaslat pályázat benyújtására a Közművelődés és népművészet 2012. évi 
szakmai tevékenységének fejlesztése és megújítására   

     Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 

3. Javaslat pályázat benyújtására a 2012. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás díjtámogatásának igénylésére  

     Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
 

1. Napirend 
Tárgy: Javaslat pályázat benyújtására a helyi önkormányzatok közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatására  

  Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 

/Határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az 
önkormányzat nyújtson be pályázatot a közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatásra, a költségvetésben betervezett önrész figyelembevételével. Ismertette a 
határozati javaslatot. Kérte a hozzászólásokat.  
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az ismertetett 
határozati javaslat elfogadását.  
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
  
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2012. (III. 20.) határozata 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatására 
pályázatot kíván benyújtani. 
 
Saját forrás:   120.000.- Ft + ÁFA    
                               
A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2012. évi 
költségvetésében – az I. Cím 910502 közművelődési intézmények, 
közösségi színterek működtetése alcím, kisértékű eszközök sora - 
biztosítja, felkéri továbbá a polgármestert az önkormányzat nevében a 
pályázat benyújtására. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: 2012. március 25. 

 
2. Napirend 
Tárgy: Javaslat pályázat benyújtására a Közművelődés és népművészet 2012. évi 
szakmai tevékenységének fejlesztése és megújítására  
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
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/Határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, lehetőség nyílik pályázat benyújtására a 
közművelődés és népművészet 2012. évi szakmai tevékenységének fejlesztése és 
megújítása címmel. Három rendezvényre vonatkozhat a pályázat. Javasolta a 
Falunap, az Éjszakai kalandtúra és a Szüreti felvonulás támogatására vonatkozóan a 
pályázat benyújtását.   
 
Szente Kálmán alpolgármester kérdezte, a Fazekas találkozóra nem nyújt be az 
önkormányzat pályázatot? 
 
Csőbör Károly polgármester válaszolta, a Fazekas találkozóra már nyújtottak be 
pályázatot. A pályázatot befogadták, viszont elbírálásra még nem került sor. 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta a határozati javaslat 
elfogadását.   
  
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 3 igen szavazattal –ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2012. (III. 20.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti 
Kulturális Alap Közművelődés és Népművészet Kollégiuma által kiírt 
„Közművelődés és népművészet 2012. évi szakmai tevékenységének 
fejlesztése és megújítása” elnevezésű - 2012. évi közművelődési 
programok Sümegprágán /Falunap, Éjszakai kalandtúra, Szüreti 
felvonulás/” címmel - pályázatot kíván benyújtani. 
 
Saját forrás                                                 320.000.- Ft    
Pályázaton igényelt összeg:                    620.000.- Ft 
Összesen:                                    940.000.- Ft. 
 
A képviselő-testület a saját forrás összegét, valamint az 5.000 Ft 
pályázat benyújtásának díját az önkormányzat a 2012. évi 
költségvetésében biztosítja, felkéri a polgármestert az önkormányzat 
nevében a pályázat benyújtására és a további szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

3. Napirend 
Tárgy: Javaslat pályázat benyújtására a 2012. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás díjtámogatásának igénylésére  
            Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester  
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/Határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, az idei évben is lehetőség nyílik az 
önkormányzat számára, hogy megbízza a DRV Zrt. Siófokot és Zánka 
önkormányzatát, hogy nyújtson be pályázatot a 2012. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás támogatás igénylésére. Javasolta, hogy bízza meg a képviselő-
testület Zánka önkormányzatát a gesztori feladatok elvégzésére, a DRV Zrt Siófok 
közreműködésével.  
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 3 igen szavazattal –ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
  

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
 26/2012. (III. 20.) határozata 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be – a DRV Zrt. 8601. Siófok, Tanácsház u. 7. közreműködésével 
– a 2012. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjtámogatásának 
igénylésére. 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 
meghatalmazza a gesztori feladatok ellátásával Zánka Község 
Önkormányzatát Sümegprága vonatkozásában a 2012. évi lakossági víz- 
és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének benyújtása és a 
pályázattal kapcsolatos technikai teendők lebonyolítása érdekében. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a fentiek alapján a 
szükséges nyilatkozatok megtételére.  
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: 2012. március 31.  

 
                                    
Az ülésnek több tárgya nem volt, Csőbör Károly polgármester a nyilvános ülést 13,20 
órakor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
      Csőbör Károly      Vincze József Ágostonné dr. 
      polgármester                    körjegyző 
 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 

Varga Tibor                                   Szente Kálmán 
          képviselő              alpolgármester  


