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

 
Szám:291-39/2012.  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. 
augusztus 2-án 7,30 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 
 Németh Béla képviselő 
  

Valente József és Varga Tibor 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 Németh Béla képviselőt és Szente Kálmán 
alpolgármestert. 
 
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 javaslatot 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – a következők szerint elfogadta: 
 
Napirend:  
     1. Ramassetter Vince Testnevelés Tagozatos Általános Iskola Sümeg     
        finanszírozási ügye 
        Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
     2.  Sümegprága, Szent István u. 21. számú ingatlan előtti közkút ügye 

     Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
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Csőbör Károly polgármester tájékoztatást adott a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével arról, hogy 2012. július 
12.-i zárt együttes ülésen a képviselő-testület az 59/2012. (VII. 12.) határozatával 
támogatta a tapolcai rendőrkapitány kinevezését.   
 
 

1. Napirend 
     Tárgy: Ramassetter Vince Testnevelés Tagozatos Általános Iskola Sümeg     
                finanszírozási ügye 
                Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
/Határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi./     
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, a Ramassetter Vince Testnevelés 
Tagozatos Általános Iskola finanszírozására 143.281 Ft/tanuló összeget kér Sümeg 
Város Önkormányzata az állami finanszírozáson túl. Ez a finanszírozás 50 gyermek 
vonatkozásában érinti Sümegprága Település Önkormányzatát. Az önkormányzat 
költségvetésében 120.000 Ft/tanuló összeg van betervezve. A költségvetést 
áttekintve nem lehet átcsoportosítani máshonnan összeget. Sümeg ragaszkodik a 
fenti összeghez, és jelezték, hogy jövő év január 1-jétől az állam átveszi az iskola 
üzemeltetését, ha nincs fennálló hiánya. 
 
Szente Kálmán alpolgármester kérdezte, hogy mi történik abban az esetben, ha 
Sümegprága Önkormányzata az iskola finanszírozására csak a költségvetésében 
szereplő 120.000 Ft/tanuló összegű hozzájárulást fizet. 
 
Csőbör Károly polgármester válaszolta, az oktatási bizottság javaslata alapján 
fizessük jelenleg a 120.000 Ft/tanuló összeget, és az évvégén a maradékot. Ugyanis 
van bent több pályázata is az iskolának, aminek az eredménye még nem ismeretes. 
Ha kevesebb lesz a hozzájárulás összege, akkor akár kaphatunk is vissza a befizetett 
összegből. 
 
Németh Béla képviselő jelezte, nem kérünk vissza a befizetett összegből, viszont 
fogadják el a 120.000.- Ft/tanuló összeget.  
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző elmondta, a Ramassetter Vince 
Testnevelés Tagozatos Általános Iskola fenntartására jött létre a társulás. Az egyik 
önkormányzat elfogadta a 143.281 Ft/tanuló összegű hozzájárulást a másik 
önkormányzat fizeti a 120.000 Ft/tanuló összegű hozzájárulást, a harmadik 
önkormányzat nem fizet. Aláírt finanszírozási szerződés Sümegprága Önkormányzat 
részéről nincs.  
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, az előző költségvetéshez képest jelentős 
csökkenés látható. Jelezte, egyetlen önkormányzat esetében sem tud ilyen magas 
iskola finanszírozási költségvetésről, mint Sümegen. Javasolta a 120.000.- Ft/ tanuló 
összegben elfogadni a finanszírozási összeget. 
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Németh Béla képviselő egyetértett a javaslattal. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
                 Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

60/2012. (VIII. 2.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Ramassetter 
Vince Testnevelés Tagozatos Általános Iskola (8330 Sümeg, Árpád u. 5.) 
2012. évi finanszírozására vonatkozó mellékelt szerződés tervezetet 
elfogadta azzal, hogy a finanszírozási szerződés tervezet 1. pontjában 
szereplő összeg helyett Sümegprága Települési Önkormányzat a jelenleg 
hatályos Társulási Megállapodásban foglaltak alapján 2012. év 
vonatkozásában 120.000.- Ft/tanuló/év megfelelő összeget biztosít a 
településről szolgáltatást igénybe vevő gyermekek arányában az 
intézmény működési költségei finanszírozásához, mely fedezetül szolgál a 
tanulók bejárásával kapcsolatos utazási költségtérítésre is, figyelemmel 
az önkormányzat nehéz költségvetési helyzetére. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a vonatkozó okirat aláírására, 
valamint a támogatás átutalásáról gondoskodni szíveskedjék. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
 

2. Napirend 
     Tárgy: Sümegprága, Szent I. u. 21. számú ingatlan előtti közkút ügye 
                Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
/Határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi./     
 
Csőbör Károly polgármester ismertette a DRV Zrt. Siófok megkeresését 
Sümegprága, Szent I. u. 21. számú ingatlan előtti közkút számlázás rendezése 
ügyében. Elmondta a DRV Zrt. 10 m3/hó átalánydíjat számítana fel az 
önkormányzatnak a kút további működése esetében. Javasolta, hogy szüntessék meg 
közkút működését.  
Kérte a kérdéseket, hozzászólásokat. Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, 
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: 
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                 Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
61/2012. (VIII. 2.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Sümegprága, Szent I. u. 21. számú ingatlan előtti közkút megszüntetését 
határozta el.  

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat 
végrehajtása érdekében a döntéséről a DRV Zrt. Siófokot értesítse.  

   
 Felelős: Csőbör Károly polgármester 
 Határidő: 2012. augusztus 5. 

                                  
 
Az ülésnek több tárgya nem volt, Csőbör Károly polgármester a nyilvános ülést 8,05 
órakor bezárta. 
 
                                                    K.m.f. 
 
Csőbör Károly                                                              Vincze József Ágostonné dr. 
 polgármester                                                                            körjegyző 
 
 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 
 
      Németh Béla                                                             Szente Kálmán   
        képviselő                                                                alpolgármester 


