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

Szám: 291-52/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 4-én 17,30 órakor
kezdődött rendkívüli 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
Németh Rita képviselő

Tobak Ferenc képviselő távolmaradása okát előre jelezte.
Sümegprága Települési Önkormányzat részéről:Csőbör Károly polgármester
Szente Kálmán alpolgármester
Németh Béla képviselő
Varga Tibor képviselő

Valente József képviselő távolmaradása okát előre jelezte.
Tanácskozási joggal részt vesz: körjegyző helyett:
Horváth Zoltán Imréné gazd. főea.
Meghívottak:

Dr. Kiss Csilla Magdolna SKTCT munkaszervezet vezetője

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 fő képviselő közül 3 fő és a polgármester
megjelent. Az együttes ülést megnyitotta.

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Szente Kálmán alpolgármestert és Németh Béla
képviselőt.
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 4 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta.
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Csőbör Károly polgármester javasolta 3. napirendként megtárgyalni „Javaslat
pályázat kiírására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2013. évi fordulójára”, 4. napirendként a „Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás
jövője” elnevezésű napirendet.

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. Pályázat kiírása körjegyzői állásra
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
Szentes László polgármester
2. Javaslat a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodásának
módosítására
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
Szentes László polgármester
3. Javaslat pályázat kiírására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójára
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
Szentes László polgármester
4. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás jövője
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
Szentes László polgármester
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.
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Napirend:
1. Pályázat kiírása körjegyzői állásra
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
Szentes László polgármester
2. Javaslat a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodásának
módosítására
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
Szentes László polgármester
3. Javaslat pályázat kiírására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójára
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
Szentes László polgármester
4. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás jövője
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
Szentes László polgármester
1. Napirend:
Tárgy: Pályázat kiírása körjegyzői állásra
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
Szentes László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Kiemelte, hogy a
képviselők előtt is ismeretes, hogy 2012. szeptember 10. napjával megszűnt a
körjegyző közszolgálati jogviszonya, és a képviselő-testületeknek ezt követően 30
napon belül kötelező a körjegyzői állás betöltésére pályázatot kiírni.
Megkérdezte, hogy az írásos anyaggal kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás.
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati
javaslat elfogadását.

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot 4
igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő
határozatot hozta:
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
76/2012. (X. 4.) határozat
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39.§ és 247.§-aiban,
valamint az önkormányzatok között
létrejött megállapodásban
foglaltakra tekintettel:
1. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége körjegyzői állásának
2012. december 1. napjától történő betöltésére e határozat melléklete
szerint pályázatot ír ki.
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2. Felkéri Sümegprága Települési Önkormányzat polgármesterét, hogy a
pályázatot a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv
részére a törvényben előírt közzétételi kötelezettség teljesítése céljából
továbbítsa.
3. A pályázati kiírással kapcsolatos előkészítő tevékenység ellátására a
székhely Sümegprága Települési Önkormányzat polgármesterét bízza
meg azzal, hogy a körjegyzői pályázat elbírálására Sümegprága
Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község
Önkormányzata Képviselő-testületének együttes ülésére - benyújtott
előterjesztést Bazsi Község Önkormányzata polgármesterével történt
egyeztetés alapján nyújtsa be.
Felelős: Csőbör Károly polgármester
Határidő: a 2. pont végrehajtására 2012. október 10.
a 3. pont végrehajtására 2012. november 24.
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
92/2012. (X. 4.) határozat
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39.§ és 247.§-aiban,
valamint az önkormányzatok között
létrejött megállapodásban
foglaltakra tekintettel:
1. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége körjegyzői állásának
2012. december 1. napjától történő betöltésére e határozat melléklete
szerint pályázatot ír ki.
2. Felkéri Sümegprága Települési Önkormányzat polgármesterét, hogy a
pályázatot a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv
részére a törvényben előírt közzétételi kötelezettség teljesítése céljából
továbbítsa.
3. A pályázati kiírással kapcsolatos előkészítő tevékenység ellátására a
székhely Sümegprága Települési Önkormányzat polgármesterét bízza
meg azzal, hogy a körjegyzői pályázat elbírálására Sümegprága
Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község
Önkormányzata Képviselő-testületének együttes ülésére - benyújtott
előterjesztést Bazsi Község Önkormányzata polgármesterével történt
egyeztetés alapján nyújtsa be.
Felelős: Szentes László polgármester
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Határidő: a 2. pont végrehajtására 2012. október 10.
a 3. pont végrehajtására 2012. november 24.

2. Napirend:
Tárgy: Javaslat a Sümegi
megállapodásának módosítására

Kistérségi

Többcélú

Társulás

társulási

Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
Szentes László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Javasolta a határozati
javaslat elfogadását.
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati
javaslat elfogadását.

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot 4
igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő
határozatot hozta:
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
77/2012. (X. 4.) határozat
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII.
törvény (a továbbiakban: Tctv.) 1. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján
-

-

a
Sümegi
Kistérségi
Többcélú
Társulás
Társulási
Megállapodásában a következő telephelyeket kívánja
feltüntetni:
o Sümegi Kistérségi Központi Orvosi Ügyelet 8330
Sümeg, Kompanik Zsófia utca. 11/1.
o Sümegi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ 8330
Sümeg, Kompanik Zsófia utca 6.
A Társulás és a munkaszervezet közfeladatát és
alaptevékenységét,
továbbá
ezek
államháztartás
szakfeladatrendje szerinti megjelölését és államháztartási
szakágazati besorolását a következők szerint határozza meg:

Szakágazat kódja és megnevezése:
841105 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége
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a) alaptevékenysége:
SZAKFELADAT (MEGNEVEZÉS)
SZAKFELADAT
SZÁMA
1. Többcélú
Társulás
1. Társulási Tanács
Önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások
elszámolása
Önkormányzatok és többcélú
kistérségi társulások
elszámolásai költségvetési
szerveikkel
Önk. Vagyon. Gazd. Kapcs. Fel
2. Orvosi ügyelet
3. Közmunkaprogram

841901-9

841907-9
841154-1
862102-1
890443-1

2. Munkaszervezet
1. Munkaszervezet
Önkormányzatok és többcélú
kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége

841126-1

A képviselő-testület a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás
Társulási
Megállapodásának
módosítását
és
annak
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét, az
előterjesztés szerint elfogadja.
Tekintettel a Tctv. 1. § (9) bekezdés b) pontjában foglaltakra a
Társulási Megállapodás módosításához a társulásban résztvevő
képviselő-testületek mindegyikének döntése szükséges. A
módosítás hatályba lépésének időpontja, az utolsóként
meghozott képviselő-testületi döntés időpontja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen
döntéséről 3 pld. jegyzőkönyvi kivonat megküldésével értesítse a
Társulás elnökét.
Felelős: Csőbör Károly polgármester
Határidő: azonnal
Szentes László polgármester javasolta a módosítás elfogadását, majd 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:
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Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
93/2012. (X. 4.) határozat
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII.
törvény (a továbbiakban: Tctv.) 1. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján
-

-

a
Sümegi
Kistérségi
Többcélú
Társulás
Társulási
Megállapodásában a következő telephelyeket kívánja
feltüntetni:
o Sümegi Kistérségi Központi Orvosi Ügyelet 8330
Sümeg, Kompanik Zsófia utca. 11/1.
o Sümegi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ 8330
Sümeg, Kompanik Zsófia utca 6.
A Társulás és a munkaszervezet közfeladatát és
alaptevékenységét,
továbbá
ezek
államháztartás
szakfeladatrendje szerinti megjelölését és államháztartási
szakágazati besorolását a következők szerint határozza meg:

Szakágazat kódja és megnevezése:
841105 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége

a) alaptevékenysége:
SZAKFELADAT (MEGNEVEZÉS)
SZAKFELADAT
SZÁMA
1. Többcélú
Társulás
1. Társulási Tanács
Önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások
elszámolása
Önkormányzatok és többcélú
kistérségi társulások
elszámolásai költségvetési
szerveikkel
Önk. Vagyon. Gazd. Kapcs. Fel
2. Orvosi ügyelet
3. Közmunkaprogram

841901-9

841907-9
841154-1
862102-1
890443-1

2. Munkaszervezet
1. Munkaszervezet
Önkormányzatok és többcélú
kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége

841126-1
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A képviselő-testület a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás
Társulási
Megállapodásának
módosítását
és
annak
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét, az
előterjesztés szerint elfogadja.
Tekintettel a Tctv. 1. § (9) bekezdés b) pontjában foglaltakra a
Társulási Megállapodás módosításához a társulásban résztvevő
képviselő-testületek mindegyikének döntése szükséges. A
módosítás hatályba lépésének időpontja, az utolsóként
meghozott képviselő-testületi döntés időpontja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen
döntéséről 3 pld. jegyzőkönyvi kivonat megküldésével értesítse a
Társulás elnökét.
Felelős: Szentes László polgármester
Határidő: azonnal

3. Napirend:
Tárgy: Javaslat pályázat kiírására a Bursa Hungarica
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójára
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
Szentes László polgármester

Felsőoktatási

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Kérte az észrevételeket,
javaslatokat.
Javasolta, hogy csatlakozzanak a pályázathoz.
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot 4
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta és a következő
határozatot hozta:
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
78/2012. (X. 4.) határozata
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi
fordulójához csatlakozni kíván.
A Képviselő-testület felhatalmazza Csőbör Károly polgármestert
- az Önkormányzat csatlakozási szándékáról szóló nyilatkozat
aláírására, valamint
- az „A” és „B” típusú - mellékelt – pályázatok együttes közzétételére.
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Felelős: Csőbör Károly polgármester
Határidő: 2012. október 15.
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
94/2012. (X. 4.) határozat
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához
csatlakozni kíván.
A Képviselő-testület felhatalmazza Szentes László polgármestert
- az Önkormányzat csatlakozási szándékáról szóló nyilatkozat
aláírására, valamint
- az „A” és „B” típusú - mellékelt – pályázatok együttes közzétételére.
Felelős: Szentes László polgármester
Határidő: 2012. október 15.
4. Napirend:
Tárgy: A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás jövője
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
Szentes László polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Csőbör Károly polgármester megkérte dr. Kiss Csilla Magdolna SKTCT
munkaszervezet vezetőjét ismertesse a SKTCT terveit.
dr. Kiss Csilla Magdolna SKTCT munkaszervezet vezető köszöntötte a
képviselő-testületeket. Elmondta, a teljes közigazgatás átalakítás alatt van. A
megoldandó feladatokat a jogi szabályozás változása adja. A magyar önkormányzati
rendszer átalakításának folyamatában nagy jelentőséggel bír a 2011. december 19én elfogadott, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv.), amely Magyarország új alkotmányára, az
Alaptörvényre épül. A törvény megváltoztatja ugyanakkor az önkormányzati hivatalok
struktúráját. 2000 főnél kevesebb lakosságszám alatt nem működhet hivatal, az
érintett településeken a közös önkormányzati hivatalok biztosítják a hivatali
feladatellátást. Fontos utalni arra, hogy az új törvény nem csak az Ötv.-t váltja fel
fokozatosan, hanem az ún. kapcsolódó törvényeket is (a társulásra, kistérségi
társulásra, a polgármesterek, illetve a települési képviselők jogállására vonatkozó
törvényeket).
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A többcélú kistérségi társulásokról szóló 2004. évi CVII. törvényt (Tctv.), valamint a
helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.
törvényt (Ttv.) az országgyűlés hatályon kívül helyezte 2013. január 1. napjától.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.)
2013. január 1. napján hatályba lépő rendelkezései szerint:
146. § (1) Az e törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási
megállapodásokat
a
képviselő-testületek
felülvizsgálják
és
e
törvény
rendelkezéseinek megfelelően módosítják e törvény hatálybalépését követő hat
hónapon belül. – ez vonatkozik a 2012. december 31-éig megkötött többcélú
kistérségi társulások megállapodásaira is. A felülvizsgálatot legkésőbb 2013. június
30-áig kell elvégezni.
Az önkormányzatok nagyrészt társultan látják el jelenleg, a feladatokat ellátó
intézményeket társulások által működtetik.
E kötelezettség nem jelenti azt, hogy a jelenleg meglévő és jól funkcionáló
együttműködéseket meg kellene szüntetni, hanem csak arra nézve ír elő kötelezést,
hogy az önkormányzati működés és feladatellátás új szabályaival teremtsék meg az
összhangot. Elmondható, hogy indokolt a társulási megállapodások mielőbbi
áttekintése, a további együttműködések tartalmának végig gondolása, és a
települések közötti egyeztetések megkezdése annak érdekében, hogy a társulásos
együttműködések folyamatosan biztosítsák az érintett települések lakosságának
közszolgáltatásokkal történő folyamatos és színvonalas ellátását.
Mindezekre tekintettel a Társulást célszerűen, és az idő rövidségére is tekintettel,
jogszerűen 2012. december 31. napjáig megszüntetni nem lehet. A 2012. december
31. napjával történő megszüntetés ellen szól, hogy ez időpontig a jogutódlás
kérdése, olyan folyó feladatellátás, mint pl. az orvosi ügyelet működtetése, a
pályázatokból eredő kötelezettségek további teljesítésének kérdése, már nem
készíthető elő megfelelően. A belső ellenőrzésnél is ugyanaz a helyzet, nincs rá a
jövőben finanszírozás, a feladat azonban megmarad, a jegyző köteles gondoskodni
róla. A kérdés az, hogy az önkormányzat a saját feladatellátásából mit tud átadni a
társulásnak. Elmondta, a társulási tanács önálló jogi személy, mely létrehozhat céget,
költségvetési szervet.
Szentes László polgármester jelezte, az önkormányzatnak a nevelési-, valamint a
szociális intézményi társulás keretében ellátott feladatok vonatkozásában felül kell
vizsgálni, és jogi személyiségű társulássa kell alakítania a meglévő társulásait.
dr. Kiss Csilla Magdolna SKTCT munkaszervezet vezető elmondta, célszerű
volna, ha lenne egy jogi személyiségű társulás, aminek minden önkormányzat tagja.
A szociális intézmény feladatait is e társulási formában lehetne ellátatni.
Csikós Csaba alpolgármester kérdezte, a kistérségi társulás vinné tovább az
intézményeket?
dr. Kiss Csilla Magdolna SKTCT munkaszervezet vezető válaszában elmondta,
az iskolák állami fenntartásba kerülnek. A járóbeteg szakellátó központ, a belső
ellenőrzés biztosítását javasolják a társulás feladatának. Ha megmarad a kistérség,
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akkor az új önkormányzati törvény szerint kell a társulást létrehozni. Dönteni kell,
hogy három társulást tartson fenn az önkormányzat, vagy egyet, és akkor az összes
feladatot ő képviseli.

Varga Tibor képviselő a teremből 18,20 órakor távozott, így Sümegprága Települési
Önkormányzat Képviselő-testületének létszáma 3 főre csökkent.
Szentes László polgármester jelezte, unió-s pályázati kötelezettségek vannak a
járóbeteg szakellátó központ esetében.
dr. Kiss Csilla Magdolna SKTCT munkaszervezet vezető elmondta, ha az
önkormányzat intézményeit a társulásba viszi, akkor a testület által delegált tag
képviseli az érdekeit. Az iskolák esetében oka fogyottá válik a társulás. Az óvoda már
más kérdés, jelenleg még nem látni, hogy hogyan jár jól az önkormányzat.
Németh Béla képviselő kérdezte, a Napfény Szociális Intézmény is a társuláshoz
kerül?
dr. Kiss Csilla Magdolna SKTCT munkaszervezet vezető válaszolta, Napfény
Szociális Intézményi Társulást 21 település tartja fenn, de nem minden
önkormányzat lépett be minden feladatra. Nem látható a feladatok finanszírozása.
Szente Kálmán alpolgármester kérdezte, a kistérség miért november 5-ig kéri a
döntést a társulás ügyében?
dr. Kiss Csilla Magdolna SKTCT munkaszervezet vezető válaszolta, koncepciót
kell készíteni ha marad a társulás. Ha nem látják a feladatokat, akkor nem tudják
elkészíteni azt. Hétvégi ügyeletnél várhatóan nem változik a finanszírozás. Belső
ellenőrzésnél árajánlatokat kell kérni. Tudni kell hány intézményt kell ellátnia a belső
ellenőrzésnek, amire a következő évtől nincs finanszírozás.
Szentes László polgármester elmondta, az önkormányzatnál marad az óvoda
mint feladat, jelenlegi felállásban azt jogi személyiségű társulássá kell alakítani.
Javasolta továbbá, hogy az önkormányzat egy jogi személyiségű társulással lássa el
az orvosi ügyelet, a belső ellenőrzés, és a szociális intézményi társulás keretében
ellátott feladatait. Ez lehetne a jelenlegi kistérségi társulás jogutódja.
Csőbör Károly polgármester mivel további hozzászólás nem hangzott el,
szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását.

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 3 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta és a következő
határozatot hozta:
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
79/2012. (X. 4.) határozata
1. Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a
Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás további működtetését
javasolja.
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2. A Társulás által az alábbi feladatokat kívánja ellátni:
o a hétvégi, hétközi központi háziorvosi ügyelet (sürgősségi
járóbeteg-ellátás) biztosítását;
o belső ellenőrzés biztosítását;
o az önkormányzat képviselő-testülete által jelenleg is
társultan ellátott szociális és gyermekjóléti feladatok
teljes körét.
3. A Képviselő-testület rögzíti, hogy a Sümegi Kistérségi Többcélú
Társulás Társulási Megállapodását a 2011. évi CLXXXIX. törvény
(Mötv.) IV. fejezetében foglalt feltételeknek megfelelően és a
települési önkormányzatok feladatellátási (ennek finanszírozását
is tartalmazó) igényeinek figyelembe vételével módosítani kell
2013. július 1-jéig.
Felelős: Csőbör Károly polgármester
Határidő: 2012. november 5.
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
95/2012. (X. 4.) határozat
1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sümegi
Kistérségi Többcélú Társulás további működtetését javasolja.
2. A Társulás által az alábbi feladatokat kívánja ellátni:
o a hétvégi, hétközi központi háziorvosi ügyelet (sürgősségi
járóbeteg-ellátás) biztosítását;
o belső ellenőrzés biztosítását;
o az önkormányzat képviselő-testülete által jelenleg is
társultan ellátott szociális és gyermekjóléti feladatok
teljes körét.
3. A Képviselő-testület rögzíti, hogy a Sümegi Kistérségi Többcélú
Társulás Társulási Megállapodását a 2011. évi CLXXXIX. törvény
(Mötv.) IV. fejezetében foglalt feltételeknek megfelelően és a
települési önkormányzatok feladatellátási (ennek finanszírozását is

13
tartalmazó) igényeinek figyelembe vételével módosítani kell 2013.
július 1-jéig.
Felelős: Szentes László polgármester
Határidő: 2012. november 5.
Az ülésnek több tárgya nem volt, Csőbör Károly polgármester az együttes ülést 18,55
órakor bezárta.
K.m.f.

Csőbör Károly
polgármester

Szentes László
polgármester

körjegyző helyett: Horváth Zoltán Imréné
gazd. főea.

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Szente Kálmán
alpolgármester

Németh Béla
képviselő

