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SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT  
8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. T/F:87/550-038. 

 
Szám: 291-24/2012.  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május     
               29-én 19,00 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 és Valente József képviselők távolmaradásuk okát előre jelezték./ 
  
Tanácskozási joggal részt vesz: Kalla Kálmán alpolgármester 
                                                   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 Szente Kálmán alpolgármestert és Németh Béla 
képviselőt. 
 
A javaslatot a képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta.   
 
Csőbör Károly polgármester javasolta a meghívóban szereplő napirend 
elfogadását.   
 
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta a következők szerint: 
 
NAPIREND 
 

1. Tájékoztató a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás tevékenységéről 
      Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 

2. Javaslat Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete egyes 
önkormányzati rendeletei szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül 
helyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
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3. Vegyes döntést igénylő ügyek 

  
Csőbör Károly polgármester tájékoztatást adott a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével arról, hogy 2012. április 
24-i zárt ülésen a képviselő-testület a 38/2012. (IV. 24.) határozatával elfogadta az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót, és a 2012. május 7-i 
zárt ülésen a képviselő-testület a 45/2012. (V. 7.) határozatával megbízta a Bősze-
Magyar Ügyvédi Irodát a Basalt – Középkő Kőbányák Kft. kártalanítás ügyében 
történő felülvizsgálati kérelem során a jogi képviselettel.  
 
1.Napirend: 
Tárgy: Tájékoztató a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás tevékenységéről 

 Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a tavalyi 
évben elindult a járóbeteg szakellátó központban a szakrendelés. Ezzel kapcsolatban 
volt az önkormányzatnak befizetése a Sümegi Kistérségi Társuláshoz, mely összeg 
kompenzálása meg fog történni. A Kistérségi busz értékesítése megtörtént.  
 
Németh Béla képviselő kérdezte, hogy a kistérségi személyautókat is eladták?  
 
Csőbör Károly polgármester válaszában elmondta, mind a kettő személyautót 
eladták. A járóbeteg szakellátó pályázatára vonatkozóan a VÁTI a 11 millió forintot 
átutalta a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás számlájára.  
 
Szente Kálmán alpolgármester kérdezte, hogy mit lehet tudni a kistérségek 
jövőjét tekintve? 
 
Csőbör Károly polgármester válaszában elmondta, úgy néz ki, hogy ez év 
december 31-ig működnek a kistérségek.  
Mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a 
tájékoztató elfogadását.  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta:  
  

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
46/2012. (V. 29.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Sümegi 
Kistérségi Többcélú Társulás 2011. évi tevékenységéről szóló 
tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
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2. Napirend: 
 
Tárgy: Javaslat Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete egyes  
             önkormányzati rendeletei szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül  
             helyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
              Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
/Előterjesztés és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést.  
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet 
elfogadását. 
 
A képviselő-testület a rendelet-tervezetet 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet: 
 
                    Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
                      8/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete 
 

egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési 
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről  
 

                    /A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
3. Napirend: 
 
Tárgy: Vegyes, döntést igénylő ügyek 
                   
                 - Sümegi Kistérségi Többcélú Társulással kötendő  
                          megállapodások 

                    Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
/Megállapodás tervezetek a jegyzőkönyv mellékletét képezik./ 
   
Csőbör Károly polgármester ismertette a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 
működéséhez biztosított önkéntes tagi befizetés elszámolásáról szóló megállapodás 
tervezetet. Javasolta a megállapodás tervezet elfogadását. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta:  
  

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
47/2012. (V. 29.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Sümegi 
Kistérségi Többcélú Társulás működéséhez biztosított önkéntes tagi 
befizetés elszámolásáról szóló megállapodást – a melléklet szerint - 
elfogadja.  
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert az okirat aláírására és a 
további szükséges intézkedések megtételére.  
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 
működéséhez kapott normatív támogatás felhasználásáról és annak elszámolásáról 
szóló megállapodás tervezetet. Javasolta a megállapodás tervezet elfogadását. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta:  
                

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
48/2012. (V. 29.) határozata 

 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Sümegi 
Kistérségi Többcélú Társulás működéséhez kapott normatív támogatás 
felhasználásáról és annak elszámolásáról szóló megállapodást – a 
melléklet szerint – elfogadja.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az okirat aláírására és a 
további szükséges intézkedések megtételére.  
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 

                    Határidő: azonnal 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 
működéséhez kapott normatív támogatás felhasználásáról és annak elszámolásáról 
szóló megállapodás tervezetet. Javasolta a megállapodás tervezet elfogadását. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta:  
                

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
49/2012. (V. 29.) határozata 

 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Sümegi 
Kistérségi Többcélú Társulás működéséhez kapott normatív támogatás 
felhasználásáról és annak elszámolásáról szóló megállapodást – a 
melléklet szerint – elfogadja.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az okirat aláírására és a 
további szükséges intézkedések megtételére.  
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 

                    Határidő: azonnal 
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                 - Környezetvédelmi program megrendelése 

               Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy a településre vonatkozó 
Környezetvédelmi program felülvizsgálatának szükségességéről már döntött a 
képviselő-testület. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás közreműködésével, több 
településsel közösen van lehetőség e program felülvizsgálat vagy megrendelésére, 
melynek díja 55.000 Ft + ÁFA. Elmondta, több ajánlatot is kért a kistérségi társulás, 
és a Varsás Kft. árajánlata volt a legkedvezőbb. Javasolta, hogy az önkormányzat 
rendelje meg a Környezetvédelmi program elkészítését a fent említett összegben. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
50/2012. (V. 29.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli a 
Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt.-től (Gyenesdiás) – a Sümegi 
Kistérségi Többcélú Társulás közreműködésével – az önkormányzat 
Környezetvédelmi Programjának elkészítését 55.000.- Ft + ÁFA 
összegben, melynek fedezetét az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésében biztosítja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a vonatkozó okiratok 
aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
                 - Tájékoztató a Fazekas találkozóról 

            Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
       
Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy 2012. május 27-én került 
megrendezésre a településen a sportpálya melletti területen a Fazekas találkozó. 
Megköszönte a képviselők aktív közreműködését a rendezvény lebonyolításában. 
Elmondta, hogy pályázati támogatás igénybevételével történt a Fazekas találkozó 
megrendezése, mely pályázati eredményt a rendezvény lebonyolítása előtt egy héttel 
tudták meg. A pályázat utófinanszírozott. Ha még ez év május 31-ig postára adják a 
kifizetési kérelmet, akkor nagy valószínűséggel 1-2 hónap alatt meg lesz a bírálat.  
Kérte a tájékoztató tudomásul vételét. 
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – tudomásul vette.  
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                 - Tájékoztató a Napközi Otthonos Óvoda rendezvényeiről 

               Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
       
Csőbör Károly polgármester elmondta, az óvoda 2012. június 1-jén tartja az 
évzáró és a ballagási ünnepségét, melyre szeretettel meghívja a képviselő-testület 
tagjait. 2012. május 29-én gyermeknap alkalmából kirándulni voltak az óvodás 
gyerekek Sümegen. Az óvodában a nyári szünet 2012. július 23-tól 2012. augusztus 
24-ig lesz, mely idő alatt az óvoda zárva tart. A falunapon az óvodások fellépésére 
számíthat az önkormányzat. 
Kérte a tájékoztató tudomásul vételét. 
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – tudomásul vette. 
 
Csőbör Károly polgármester mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
19,25 órakor a nyilvános ülést bezárta, rövid szünet után a képviselő-testület zárt 
ülésen folytatta tovább munkáját. 
  
                                                     K.m.f. 
 
 
 
Csőbör Károly                                                        Vincze József Ágostonné dr. 
polgármester                                                                      körjegyző 
 
 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 
   Németh Béla                                                                    Szente Kálmán   
     képviselő                                                                       alpolgármester 
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Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete 
egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon 

kívül helyezéséről 
 

 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvény 254. § (2) bekezdésében, és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13. § (2) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 
 
1. § Hatályát veszti Sümegprága Község címerének és zászlójának alapításáról és 
használatának rendjéről szóló  10/1995. (VI. 6.) önkormányzati rendelet  11. §-a.  
 
2. §  Hatályát veszti a köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételüknek szabályairól 
szóló  10/2000. (X.  1.) önkormányzati rendelet    12. §-a. 
  
3. § Hatályát veszti a gyermekvédelmi ellátásokról  szóló 6/2005. (VII. 14.) önkormányzati 
rendelet  24. §-a. 
 
4. § Hatályát veszti a környezetvédelemről szóló 12/2000. (XI. 3.) önkormányzati rendelet. 
 
5. §  A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 
veszti. 
 
        
 
 
 
 
Csőbör Károly                                                                 Vincze József Ágostonné dr. 
 polgármester                                                                                     körjegyző 
 
 
 
 
 
Kihirdetve: 2012. május 30. 
 
Sümegprága, 2012. május 30. 
 
 
                                                                                                              Vincze József Ágostonné dr. 
                                                                                                               körjegyző 
 
 


