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TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA
8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038.
Szám: 291- 67/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.
november 29-én 19,40 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 képviselő

Valente József képviselő távolmaradása okát előre jelezte.
Tanácskozási joggal részt vesz: körjegyző helyett: Horváth Zoltán Imréné
gazd. főea.
Jegyzőkönyv-vezető: Konyicsák Józsefné ügykezelő
Csőbör Károly polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 4 fő képviselő
közül 3 fő és a polgármester megjelent.
Az ülést megnyitotta.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Németh Béla képviselőt és Szente Kálmán
alpolgármestert.

A javaslatot a képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – elfogadta.
Napirend előtt:
Csőbör Károly polgármester ismertette a lejárt határidejű önkormányzati
döntések végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

/Tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Kérte a tájékoztató elfogadását.

A tájékoztatót a képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - elfogadta, és a következő határozatot hozta:
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
92/2012. (XI. 29.) határozata
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Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt
határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló tájékoztatót
elfogadja.
Csőbör Károly polgármester javasolta megtárgyalni a meghívóban közölt
napirendi pontokat.

A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – a következők szerint elfogadta:
Napirend:
1. Beszámoló a közművelődési tevékenységről, javaslat a 2013. évi
közművelődési tervre
Előterjesztő: Kulcsárné Nagy Ágnes közművelődési asszisztens
2. Tájékoztató Sümegprága Települési Önkormányzat 2012. évi III. negyedévi
gazdálkodásáról
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
3. Javaslat Sümegprága Települési Önkormányzat 2013. évi költségvetési
koncepciójára
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
4. Vegyes, döntést igénylő ügyek
4.Napirend:
Tárgy: Beszámoló a közművelődési tevékenységről, javaslat a 2013. évi
közművelődési tervre
Előterjesztő: Kulcsárné Nagy Ágnes közművelődési asszisztens

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Csőbör Károly polgármester felkérte Kulcsárné Nagy Ágnes közművelődési
asszisztenst ismertesse az előterjesztést.
Kulcsárné Nagy Ágnes közművelődési asszisztens ismertette az előterjesztést.
Kérte, hogy a gyermektánccsoportot az önkormányzat anyagilag is támogassa a
2013. évben.
Szente Kálmán alpolgármester kérdezte a konkrét támogatás összegét.
Kulcsárné Nagy Ágnes közművelődési asszisztens válaszolta, az önkormányzat
anyagi lehetőségeit figyelembe véve, kérte a támogatást.
Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy az önkormányzat jövő évi
költségvetésének készítésekor a lehetőségek függvényében döntenek a támogatás
mértékéről. Kérdezte, hogy a papírgyűjtés hogyan áll.
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Kulcsárné Nagy Ágnes közművelődési asszisztens válaszolta, hogy helybe
jönnek és elszállítják a gyűjtött papírt.
Csőbör Károly polgármester örvendetesnek tartja a sok színes programot, ami
volt a településen ez évben.
Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait, hogy a közművelődési tevékenység
beszámolójával és a Munkatervvel kapcsolatban van-e még kérdés, hozzászólás.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szavazásra bocsátotta a közművelődési tevékenységről szóló beszámoló elfogadását.

A Képviselő-testület a beszámolót 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
93/2012. (XI. 29.) határozata
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi
közművelődési tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Csőbör Károly polgármester
Határidő: azonnal
Csőbör Károly polgármester szavazásra bocsátotta a 2013. évre tervezett
Közművelődési munkatervet.

A Képviselő-testület a határozati javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
94/2012. (XI. 29.) határozata
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi
közművelődési munkatervet elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Csőbör Károly polgármester
Határidő: azonnal

2.Napirend:
Tárgy: Tájékoztató Sümegprága Települési Önkormányzat 2012. évi III. negyedévi
gazdálkodásáról
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
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/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Megkérdezte, van-e
kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban.
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az Önkormányzat
2012. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló előterjesztés elfogadását.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló
előterjesztést 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
95/2012. (XI. 29.) határozata
Sümegprága
Települési
Önkormányzat
Képviselő-testülete
az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §. (1)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel Sümegprága Települési
Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről
szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerint elfogadta.
Felelős: Csőbör Károly polgármester
Határidő: azonnal

3. Napirend:
Tárgy: Javaslat Sümegprága Települési Önkormányzat 2013. évi költségvetési
koncepciójára
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, a
koncepcióban a bevételek számbavételénél a számszakilag még ugyan nem ismert,
de a költségvetési törvényjavaslat jelentős változásait is figyelembe vettük. A
kötelező önkormányzati működési feladatok figyelembe vétele elsődleges szempont
volt. A számítások alapján beépültek a koncepcióba a kötelező működési, fenntartási
feladatok és a korábban megkezdett, már kötelezettségvállalással érintett feladatok.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, kiegészítés.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra tette fel Sümegprága Települési
Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójára vonatkozó határozati javaslatot.

A Képviselő-testület a határozati javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
96/2012. (XI. 29.) határozata
1.
Sümegprága
Települési
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta
az
önkormányzat
2013.
évi
költségvetésének
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koncepciójával kapcsolatos előterjesztést és azt a 2013. évi költségvetés
készítés kiindulási alapjának tekinti.
2.
A
Képviselő-testület
az
önkormányzati
gazdálkodás
feltételrendszerének figyelembevételével a következő célkitűzések,
prioritások előtérbe helyezését tartja szükségesnek a költségvetés
készítése során:
-

-

-

-

Elsődleges cél a költségvetési egyensúly megteremtése, a település
működőképességének megőrzése, a kötelező önkormányzati
feladatellátás feltételeinek biztosítása.
A település üzemeltetés területén folytatni kell az elmúlt években
elkezdett parkgondozási programot, mely jelentősen hozzájárul a
községünkről alkotott kedvező kép kialakításához.
Folytatni kell azokat a hagyományteremtő programokat – különösen
a kultúra és a sport területén-, melyeket a község az elmúlt években
elkezdett, s melyek által elismertebb és „élhetőbb” településsé vált.
Még fokozottabb erőfeszítéseket kell tenni a további külső tőke
bevonására a saját források kiegészítésére.
A beruházási keretösszeg felhasználására vonatkozóan bevételeink
behatároltságára tekintettel rangsor felállítása szükséges a
következők szerint:
- leszerződött feladatokhoz fedezet biztosítása,
- új indításra tervezett pályázatok önrészének biztosítása.

A beruházások között kiemelten kell kezelni a
- kultúrház, óvoda épület felújítását.
3. A bevételek-kiadások közötti egyensúly megteremtésére a Képviselőtestület a következők végrehajtását tartja szükségesnek:
3.1 A bevételek területén:
- A költségvetési törvény jóváhagyását követően pontosítani kell az
önkormányzat központi költségvetésből megillető forrásait (normatív
állami hozzájárulások, átengedett személyi jövedelemadó, stb.).
- Az adóbevételek területén és a szennyvízközmű hátralékosok, illetve
nem fizetők tartozásaira vonatkozóan továbbra is fontos a beszedési
munka hatékonysága, csökkentve ezáltal a kintlévőségeket.
- Keresni kell a további pályázatokhoz való kapcsolódás lehetőségét
mind az intézmények, mind az önkormányzat vonatkozásában.
- Figyelembe véve a jogszabályi kötöttségeket és elkerülve a
jelentősebb mértékű eladósodást, meg kell vizsgálni a legkedvezőbb
hitelfelvétel lehetőségét.
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3.2 A kiadások területén:
- Folytatni kell az elmúlt években elkezdett, a feladatellátáshoz jobban
igazodó intézménystruktúra kialakítását célzó felülvizsgálatokat a
különböző ellátórendszerek, tevékenységek vonatkozásában.
Ezen belül kiemelten:
- Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a
szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét, melyet már a
költségvetés összeállításánál is érvényesíteni kell.
- Át kell tekinteni, felül kell vizsgálni a költségvetésben jelentős
nagyságrendet képviselő önként vállalt feladatok tételeit, azok
mértékét.
- Felül kell vizsgálni a civil szervezetek támogathatóságának feltételeit.
- Törekedni kell a kistérségi feladatellátásban rejlő lehetőségek
eddigieknél is intenzívebb kihasználására.
- Törekedni kell az önkormányzati társulások feladatellátásban rejlő
lehetőségek eddigieknél is intenzívebb kihasználására.
Felelős: Csőbör Károly polgármester
Határidő: 2013. február 15.
1. Napirend:
Tárgy: Vegyes, döntést igénylő ügyek
-

Sümegprága, Szent I. u. 21. számú ingatlan előtti közkút
megszüntetésének ügye
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester

/61/2012. (VIII. 2.) határozati kivonat a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Csőbör Károly polgármester ismertette a DRV Zrt. Siófok megkeresését
Sümegprága, Szent I. u. 21. számú ingatlan előtti közkút megszüntetése ügyében.
Elmondta a DRV Zrt. bruttó 63.360 Ft összegű díj ellenében végezné el a
munkálatokat. Javasolta, hogy az összeg nagyságára tekintettel vonják vissza a
közkút megszüntetésére korábban hozott 61/2012. (VIII. 2.) határozatot.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a javaslat
elfogadását.

A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta:
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
97/2012. (XI. 29.) határozata
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a korábban
hozott Sümegprága, Szent I. u. 21. számú ingatlan előtti közkút
megszüntetésére vonatkozó 61/2012. (VIII. 2.) határozatát visszavonja.
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat
végrehajtása érdekében a döntéséről a DRV Zrt. Siófokot értesítse.
Felelős: Csőbör Károly polgármester
Határidő: 2012. december 15.

Az ülésnek több tárgya nem volt, Csőbör Károly polgármester a nyilvános ülést 20,25
órakor bezárta, és a képviselő-testület rövid szünet után zárt ülésen folytatta tovább
munkáját.
K.m.f.

Csőbör Károly
polgármester

körjegyző helyett:Horváth Zoltán Imréné
gazd. főea.

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Németh Béla
képviselő

Szente Kálmán
alpolgármester

