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

 
 
Szám: 291-43/2012. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 6-án 17,30 órakor 
kezdődött nyilvános együttes üléséről. 
 
Az ülés helye: Sümegprága Települési Önkormányzat tanácsterme 
       8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. 
 
Jelen vannak: 
Bazsi Község Önkormányzata részéről:   Szentes László polgármester 
        Csikós Csaba alpolgármester 
        Fekete Gézáné képviselő 
        Tobak Ferenc képviselő 
 
/Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte./ 
                                                                        
Sümegprága Települési Önkormányzat részéről:Csőbör Károly polgármester 

                                               Szente Kálmán alpolgármester 
     Németh Béla képviselő  

        Varga Tibor képviselő 
 
/Valente József képviselő késése okát előre jelezte./ 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: Kalla Kálmán alpolgármester 

Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
    Horváth Zoltán Imréné költségvetési főea. /1,5.napirend/ 
    Varga Mónika óvodavezető /1,2,3,4. napirend/ 
 
Jegyzőkönyv-vezető: Konyicsák Józsefné ügykezelő 
 
Csőbör Károly polgármester Köszöntötte az együttes ülésen megjelenteket. 
Megállapította, hogy, Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 
határozatképes, mivel a megválasztott 4 képviselő közül 3 fő és a polgármester 
megjelent. Az együttes ülést megnyitotta. 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Németh Béla és Varga Tibor képviselőket. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta. 
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Csőbör Károly polgármester javasolta 6. napirendként megtárgyalni Sümegprága 
és Bazsi Községek Körjegyzősége Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítását, 7. napirendként a Körjegyző kérelmét, 8. napirendként a Sümegi 
Kistérségi Többcélú Társulás kérelmét.  
 
A képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta. 
 
Csőbör Károly polgármester javasolta a fentiek alapján a napirend elfogadását. 

 
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta a következők szerint: 
 
Napirend: 

1. Tájékoztató a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2012. I. félévi 
költségvetésének végrehajtásáról tájékoztató 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
  Varga Mónika óvodavezető 

 
2. Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2011/2012-es nevelési 

évben végzett munkájáról    
Előterjesztő: Varga Mónika óvodavezető 

 
3. Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2012/2013-as nevelési évének 

munkaterve 
Előterjesztő: Varga Mónika óvodavezető 

 
4. Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága Szervezeti és Működési Szabályzatának, 

Házirendjének, Adatvédelmi és Iratkezelési Szabályzatának felülvizsgálata 
Előterjesztő: Varga Mónika óvodavezető 
 

5. Tájékoztató Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2012. I. félévi 
költségvetésének végrehajtásáról tájékoztató 
Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző  
 

6. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 
Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
 

7. Körjegyző kérelme 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 

8. Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás kérelme 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
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Szentes László polgármester köszöntötte az együttes ülésen megjelenteket, 
megállapította Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozatképes, 
mivel a megválasztott 4 fő képviselő közül 3 fő és a polgármester megjelent.  
Javasolta az előbb említett napirend felvételét és megtárgyalását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a napirendre tett javaslatot 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta. 
 
Szentes László polgármester javasolta a kiegészítéssel elfogadott napirend 
elfogadását: 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a napirendre tett javaslatot 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint elfogadta. 
 
Napirend: 

1. Tájékoztató a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2012. I. félévi 
költségvetésének végrehajtásáról tájékoztató 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
  Varga Mónika óvodavezető 

 
2. Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2011/2012-es nevelési 

évben végzett munkájáról    
Előterjesztő: Varga Mónika óvodavezető 

 
3. Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2012/2013-as nevelési évének 

munkaterve 
Előterjesztő: Varga Mónika óvodavezető 

 
4. Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága Szervezeti és Működési Szabályzatának, 

Házirendjének, Adatvédelmi és Iratkezelési Szabályzatának felülvizsgálata 
Előterjesztő: Varga Mónika óvodavezető 
 

5. Tájékoztató Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2012. I. félévi 
költségvetésének végrehajtásáról tájékoztató 
Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző  
 

6. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 
Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
 

7. Körjegyző kérelme 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 

8. Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás kérelme 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 

 
Csőbör Károly polgármester tájékoztatást adott a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével arról, hogy 2012. július 
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12.-i zárt együttes ülésen a képviselő-testület az 59/2012. (VII. 12.) határozatával 
támogatta a Tapolcai Rendőrkapitányság élére kinevezett vezetőt.  
 
Szentes László 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 a 63/2012. (VII. 12.) határozatával 
szintén támogatta a Tapolcai Rendőrkapitányság élére kinevezett vezetőt.  
 
1. Napirend: 

Tárgy: Tájékoztató a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2012. I. félévi 
költségvetésének végrehajtásáról tájékoztató 

 Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
           Varga Mónika óvodavezető 
 
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Megkérdezte Varga 
Mónika óvodavezetőt kívánja–e az előterjesztést kiegészíteni.  
 
Varga Mónika óvodavezető  jelezte, a második félévben a felújítások miatt 
várhatóan több lesz az óvoda kiadása. 
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy a költségvetésnek megfelelően 
történt a gazdálkodás. Megkérdezte, hogy az írásos anyaggal kapcsolatban van-e 
kérdés, hozzászólás.  
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az előterjesztés 
elfogadását.  
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda 
2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót  4 igen szavazattal - ellenszavazat 
és tartózkodás  nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  62/2012. (IX. 6.)  határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában foglaltakra 
figyelemmel a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2012. évi 
gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatóját az 
előterjesztés szerint elfogadta.  

  
  Felelős: Csőbör Károly polgármester 
  Határidő: azonnal 
 
Szentes László polgármester jelezte, időarányosan teljesült a kiadás-bevétel 
oldal, majd szavazásra bocsátotta a Napközi Otthonos Óvoda beszámolójának 
elfogadását. 
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Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda 2012. I. 
félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
  Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  74/2012. (IX. 6.)  határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában foglaltakra figyelemmel a 
Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2012. évi gazdálkodásának I. 
félévi helyzetéről szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerint elfogadta.  

 
  Felelős: Szentes László polgármester 
  Határidő: azonnal 
 
 
2. Napirend 

Tárgy: Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2011/2012-es 
nevelési évben végzett munkájáról  

 Előterjesztő: Varga Mónika óvodavezető 
 
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
Csőbör Károly polgármester megkérte Varga Mónika óvodavezetőt, szíveskedjen 
az előterjesztést ismertetni. 
 
Varga Mónika óvodavezető ismertette az óvoda tevékenységéről szóló 
beszámolót. Jelezte, hogy a beszámoló 2. oldalán tévesen írta a jelenlegi nevelési 
évre vonatkozó évszámot, helyesen a 2012/2013. nevelési évről van szó. Elmondta, 
hogy amikor a beszámolót készítette akkor még a jelzett gyermek létszámok voltak, 
de az óta a pontos gyermeklétszám a következő, Sümegprága 14 fő, Bazsi 7 fő, 
Sümeg 9 fő, így összesen 30 fő lesz az óvodai létszám.  
Sümegről sokan megkeresték, hogy idehoznák a gyermekeiket a sümegprágái 
óvodába. Jelenleg a 9 sümegi gyermek szállításáról lenne szó. Kérte a fenntartókat, 
hogy legyen megoldás a gyermekek szállítására vonatkozóan. Autóbuszos kisérés 
akkor jöhet szóba, ha lesz akár közhasznú foglalkoztatott kísérő, akivel meg lehet 
oldani a gyermekek utaztatását. 
 
Tobak Ferenc képviselő jelezte, hogy a falugondnoki autóval 6 gyermek szállítását 
lehet megoldani egyszerre, mivel a KRESZ szabályai nem teszi lehetővé, hogy az első 
üléseken gyermekülés legyen elhelyezve.  Elmondta továbbá, hogy 12 gyerekülés 
van összesen a két falugondnoki autóra a 16 szállítandó gyermekre. 
 
Csőbör Károly polgármester tudomása szerint, ha elől ki van kapcsolva a légzsák, 
akkor el lehet helyezni oda is a gyereküléseket, ennek majd utána néz. Megköszönte 
Tobak Ferenc figyelemfelhívását.  
Megköszönte a hozzászólásokat. Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, 
szavazásra bocsátotta a Napközi Otthonos Óvoda beszámolójának elfogadását. 
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Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda 
2011/2012-es nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolót 4 igen szavazattal 
– ellenszavazat és tartózkodás nélkül  – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  63/2012. (IX. 6.)  határozata 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi 
Otthonos Óvoda Sümegprága 2011/2012-es nevelési évben végzett 
munkájáról szóló beszámolót elfogadta.  
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Szentes László polgármester megköszönte a tartalmas beszámolót, majd 
szavazásra bocsátotta a Napközi Otthonos Óvoda beszámolójának elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda 
2011/2012-es nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolót  4 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
  Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  75/2012. (IX. 6.)  határozata 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Napközi Otthonos 
Óvoda Sümegprága 2011/2012-es nevelési évben végzett munkájáról 
szóló beszámolót elfogadta.  
 
Felelős: Szentes László polgármester 
Határidő: azonnal 

 
3. Napirend 
   Tárgy: Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2012/2013-as nevelési évének  
                munkaterve  
                Előterjesztő: Varga Mónika óvodavezető 
                            
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester felkérte Varga Mónika intézményvezetőt ismertesse 
az előterjesztést. Jelezte, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján a nevelőtestület, az 
alkalmazotti közösség, illetve a szülők közössége is eljuttatta egyetértő véleményét 
az önkormányzathoz. 
 
Varga Mónika intézményvezető ismertette az előterjesztést. 
 
Csőbör Károly polgármester kérte az óvodások fellépését az évente 
megrendezésre kerülő Fazekas találkozón. 
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Varga Mónika intézményvezető válaszában elmondta, hogy előzetes 
megbeszélés alapján, természetesen fellépnek az óvodások, viszont erre több idő 
szükséges. Május, júniusban a gyerekeket 4 fellépésre kell felkészíteniük, így vagy a 
Fazekas találkozóra, vagy a Falunapra van lehetőségük fellépni. Igyekeznek minden 
felkérésnek eleget tenni. 
Valente József képviselő a terembe 17,45 órakor megérkezett, így Sümegprága 
Települési Önkormányzat Képviselő-testület létszáma 5 főre emelkedett. 
 
Csőbör Károly polgármester mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága munkaterve 
elfogadására vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot 4 
igen szavazattal, 1 tartózkodással – ellenszavazat nélkül – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

64/2012. (IX. 6.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi 
Otthonos Óvoda (8351 Sümegprága, Rákóczi u. 38-40.) 2012/2013. 
nevelési évre vonatkozó munkatervét jóváhagyja.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és az intézményvezetőt a 
határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
     Varga Mónika óvodavezető     

                   Határidő: azonnal 
 
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta a Napközi Otthonos Óvoda 
Sümegprága munkaterve elfogadására vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozati javaslatot 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 
  Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

76/2012. (IX. 6.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Napközi Otthonos 
Óvoda (8351 Sümegprága, Rákóczi u. 38-40.) 2012/2013. nevelési évre 
vonatkozó munkatervét jóváhagyja.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és az intézményvezetőt a 
határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Szentes László polgármester  
              Varga Mónika óvodavezető    

                   Határidő: azonnal 
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4. Napirend 
   Tárgy: Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága Szervezeti és Működési 
Szabályzatának, Házirendjének, Adatvédelmi és Iratkezelési Szabályzatának 
felülvizsgálata  
                Előterjesztő: Varga Mónika óvodavezető 
                            
/Az előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester felkérte Varga Mónika intézményvezetőt ismertesse 
az előterjesztést. 
 
Varga Mónika intézményvezető elmondta, hogy a jelenleg érvényben lévő 
jogszabályi változások miatt volt szükség a felülvizsgálatra. Elmondta, Adatvédelmi és 
Iratkezelési Szabályzata eddig nem volt intézménynek, így az teljesen új.  
Ismertette a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága Szervezeti és Működési 
Szabályzatára, Házirendjére és az Adatvédelmi és Iratkezelési Szabályzatára 
vonatkozó előterjesztést. 
 
Csőbör Károly polgármester mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága Szervezeti és 
Működési Szabályzatának, Házirendjének és Adatvédelmi és Iratkezelési 
Szabályzatának elfogadására vonatkozó határozati javaslatot. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot 5 
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

65/2012. (IX. 6.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi 
Otthonos Óvoda Sümegprága Szervezeti és Működési Szabályzatát, 
Házirendjét, Adatvédelmi és Iratkezelési Szabályzatát a mellékletben 
foglaltak szerint jóváhagyja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és az intézményvezetőt a 
határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
     Varga Mónika óvodavezető     

                   Határidő: folyamatos 
 
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta a Napközi Otthonos Óvoda 
Sümegprága Szervezeti és Működési Szabályzatának, Házirendjének és Adatvédelmi 
és Iratkezelési Szabályzatának elfogadására vonatkozó határozati javaslatot. 
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Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozati javaslatot 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 
  Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

77/2012. (IX. 6.) határozata 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Napközi Otthonos 
Óvoda Sümegprága Szervezeti és Működési Szabályzatát, Házirendjét, 
Adatvédelmi és Iratkezelési Szabályzatát a mellékletben foglaltak szerint 
jóváhagyja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és az intézményvezetőt a 
határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Felelős: Szentes László polgármester  
              Varga Mónika óvodavezető    

                   Határidő: folyamatos 
 
 
5. Napirend 
   Tárgy: Tájékoztató Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2012. I. félévi  
               Költségvetésének végrehajtásáról tájékoztató 
      Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző    
                         
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester megkérte Vincze József Ágostonné dr. körjegyzőt, 
szíveskedjen az előterjesztést ismertetni. 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző jelezte, a költségvetés elfogadásakor 
ésszerű, takarékos gazdálkodást ígért, melyet sikerült megvalósítani. Ismertette az 
előterjesztést.  
 
Csőbör Károly polgármester megköszönte az előterjesztés ismertetését.  
 
Szentes László polgármester elmondta, az előterjesztést megfelelőnek tartja, 
időarányos gazdálkodás történt. 
 
Csőbör Károly polgármester mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta a Körjegyzőség 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2012. I. 
félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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                  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  66/2012. (IX. 6.)  határozata 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törény 87. §-ában foglaltakra 
figyelemmel a Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2012. évi 
gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatóját az 
előterjesztés szerint elfogadta.  

 
  Felelős: Csőbör Károly polgármester 
  Határidő: azonnal 
 
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta a Körjegyzőség 2012. I. félévi 
gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tájékoztatót 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
  Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  78/2012. (IX. 6.)  határozat 

Bazsi Község  Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törény 87. §-ában foglaltakra figyelemmel a 
Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége 2012. évi 
gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatóját az 
előterjesztés szerint elfogadta.  

 
  Felelős: Szentes László polgármester 
  Határidő: azonnal 
 
Csőbör Károly polgármester 18,05 órakor szünetet rendelt el. 
 
SZÜNET 
  
Csőbör Károly polgármester a szünet után 18 óra 45 perckor megállapította, 
hogy az ülés határozatképes, mivel Sümegprága Települési Önkormányzat részéről a 
megválasztott 4 fő képviselő és a polgármester jelen van. 
 
Szentes László polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 
Bazsi Község Önkormányzata részéről a megválasztott 4 képviselő közül 3 fő és a 
polgármester jelen van. 
 
6. Napirend 
   Tárgy: Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása  
Előterjesztő: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző    
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/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester megkérte Vincze József Ágostonné dr. körjegyzőt, 
szíveskedjen az előterjesztést ismertetni. 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző ismertette az előterjesztést.  
 
Csőbör Károly polgármester megköszönte az előterjesztés ismertetését.  
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati 
javaslat elfogadását.  
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség Szervezeti 
és Működési Szabályzatának módosítását 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
                  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  67/2012. (IX. 6.)  határozata 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Sümegprága 
és Bazsi Községek Körjegyzősége Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítását a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt a határozat 
végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések megtételére.  

 
    Felelős: Csőbör Károly polgármester 
       Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
    Határidő: folyamatos 
 
Szentes László polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslat 
elfogadását.  
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozati javaslatot 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 
  Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  79/2012. (IX. 6.)  határozat 

Bazsi Község  Önkormányzata Képviselő-testülete Sümegprága és Bazsi 
Községek Körjegyzősége Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítását a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt a határozat 
végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések megtételére.  

 
    Felelős: Szentes László polgármester 
       Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
    Határidő: folyamatos 
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7. Napirend 
   Tárgy: Körjegyző kérelme  
   Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester    
                         
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester megkérdezte Vincze József Ágostonné dr. 
körjegyzőt, kívánja-e a kérelmét zárt ülésen tárgyalni.  
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző nem kívánta a zárt ülés elrendelését.  
 
Csőbör Károly polgármester ismertette Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
kérelmét, mely szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
60. § (2) bekezdés a) pontja alapján a jegyző asszony kérte a fennálló közszolgálati 
jogviszonyának közös megegyezéssel történő 2012. szeptember 10-ével történő 
megszüntetését. 
Elmondta, sajnálattal olvasta a kérelmet, de megértve a körjegyző asszony érveit 
nem kíván akadályt gördíteni a döntése elé. Köszönetét fejezte ki az eddig végzett 
munkájáért.  
 
Szentes László polgármester kérdezte, van-e vélemény. 
 
Csikós Csaba alpolgármester sajnálatát fejezte ki a körjegyző döntése miatt. 
 
Szentes László polgármester elmondta, ismerve az érveket, megérti a döntést. 
Megköszönte a körjegyző eddig végzett munkáját. 
 
Csőbör Károly polgármester mivel további hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását.  
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot 5 
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
                  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  68/2012. (IX. 6.)  határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a  
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 60. § (2) 
bekezdés a) pontjában foglaltak alapján,  Vincze József Ágostonné dr. 
Körjegyző Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségénél fennálló 
közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséhez 2012. szeptember 10. napjával hozzájárul. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a jogviszony megszüntetésével 
kapcsolatos megállapodás megkötésére - azzal, hogy az aláírt 
megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi, – továbbá a munkaügyi 
iratok kiállítására, kiadására. 
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   Felelős: Csőbör Károly polgármester 
    Határidő: azonnal 
 
Szentes László polgármester kérdezte, hogy a közös megegyezés milyen anyagi 
vonzatokkal jár? 
 
Horváth Zoltán Imréné költségvetési főea. tájékoztatást adott arról, hogy az 
időarányos munkabér és az esetlegesen ki nem vett szabadság kerülhet kifizetésre. 
 
Szentes László polgármester mivel további hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását.  
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozati javaslatot 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 
  Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  80/2012. (IX. 6.)  határozat 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 60. § (2) bekezdés a) 
pontjában foglaltak alapján, Vincze József Ágostonné dr. Körjegyző 
Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzőségénél fennálló közszolgálati 
jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 2012. 
szeptember 10. napjával hozzájárul. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a jogviszony megszüntetésével kapcsolatos  
megállapodás megkötésére - azzal, hogy az aláírt megállapodás a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi, – továbbá a munkaügyi iratok 
kiállítására, kiadására. 

 
    Felelős: Szentes László  polgármester 
    Határidő: azonnal 

 
8. Napirend 
   Tárgy: Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás kérelme  
   Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester    
                         
/A megkeresés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 
nyilatkozat kérését, létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatos támogatás 
igényléséhez. Véleménye szerint, az önkormányzatoknak nincs lehetősége 
foglalkoztatásra.      
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati 
javaslat elfogadását.  
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Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot 5 
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
                  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  69/2012. (IX. 6.)  határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a települési 
önkormányzat költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál a 
meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő 
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken; szervezeti változás, 
feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli 
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen 
foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának 
megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat 
végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket szíveskedjék 
megtenni.   
  

   Felelős: Csőbör Károly polgármester 
    Határidő: 2012. szeptember 20. 
 
Szentes László polgármester mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását.  
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozati javaslatot 4 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 
  Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  81/2012. (IX. 6.)  határozat 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési 
önkormányzat költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál a 
meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő 
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken; szervezeti változás, 
feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli 
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen 
foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának 
megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat 
végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket szíveskedjék 
megtenni.   

 
    Felelős: Szentes László  polgármester 
    Határidő: 2012. szeptember 20. 
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Az ülésnek több tárgya nem volt, Csőbör Károly polgármester az együttes ülést 19,10 
órakor bezárta.  
 
     K.m.f. 
 
 
 
Csőbör Károly                 Szentes László                Vincze József Ágostonné dr.  
 polgármester         polgármester                     körjegyző 
 
 
 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 
         Németh Béla                  Varga Tibor                                                            
              képviselő                                               képviselő 
 
   


