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

 
Szám: 291-77/2012.  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. 
december 13-án 18,25 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 
                         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 és Varga Tibor képviselőket.  
 
A javaslatot a képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta.  
 
Csőbör Károly polgármester javasolta a meghívóban szereplő napirend 
jóváhagyását. 
A javaslatot a Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – a következők szerint elfogadta: 
 
Napirend: 

1. Önkormányzati adósságkonszolidáció igénybevétele 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 

 
2. Javaslat a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulással kötött megállapodás 

jóváhagyására 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 

      
3. Javaslat pályázat benyújtására 

Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
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4. Árajánlat kérés a „Bio- és megújuló energiafelhasználás startmunka 
mintaprogram támogatása” megvalósítása érdekében beszerzésre kerülő 
kazán és tartozékai, valamint kazánház kialakítási munkáira vonatkozóan 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 

 
1.Napirend: 
      Tárgy: Önkormányzati adósságkonszolidáció igénybevétele 

         Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 

/Határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy a törvény szerint az 5.000 fő 
lakosságszámot meg nem haladó települések önkormányzatai 2012. december 12-én 
fennálló adósságállományának teljes visszafizetéséhez az Állam egyszeri, vissza nem 
térítendő költségvetési támogatást nyújt. Sümegprága Önkormányzata tekintetében 
ez az összeg 3.948.924 Ft + kamata. Javasolta a határozati javaslat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
120/2012. (XII. 13.) határozata 
1. Sümegprága Települési Önkormányzat  Képviselő-testülete a Magyarország 
2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: költségvetési törvény) 76/C. §-ban foglaltakra figyelemmel 
kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez 
igénybe kívánja venni az állam által biztosított egyszeri, vissza nem térítendő 
költségvetési támogatást, azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a 
költségvetési törvény a támogatás igénybevételét lehetővé teszi.  

2. A képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési 
eljárás alatt nem áll.  

3. A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. 
§ alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és 
járulékrészét, valamint egyéb költségeit az önkormányzat helyett az állam 
közvetlenül megfizesse a hitelezőknek kölcsönnyújtóknak.  

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 
nevében:  

a.) a hitelezők által az érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről, valamint  
egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja,  
 
b.) a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a 
Magyar Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, 
igazolásokat, egyéb dokumentumokat, 
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c.) a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében meghatározott 
megállapodást megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős miniszter 
kezdeményezi.  

5. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik  olyan 
betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a 
konszolidációval érintett adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, 
vagy teljesítés biztosítékául szolgál . 

6. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. § szerinti 
adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az 
önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez szükséges adatokat, információkat, 
megismerje és kezelje.  

Felelős:    Csőbör Károly polgármester 
Határidő:   2012.december 17. 
 
2. Napirend: 
Tárgy: Javaslat a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulással kötött megállapodás 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
   
/Megállapodás tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette a Megállapodás tervezetet. Kérte a 
hozzászólásokat.  
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a megállapodás 
elfogadását.  
  
A képviselő-testület a javaslatot 4 igen  szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
121/2012. (XII. 13. ) 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 
 
3. Napirend: 
Tárgy: Javaslat pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
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/Pályázati felhívás a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
Csőbör Károly polgármester ismertette a Civil Fejlesztési Ügynökség által kiírt „A 
társadalmi szerepvállalás fellendítését, a civil társadalom megújulását segítő helyi 
kezdeményezések” című pályázati felhívást. Javasolta a pályázat benyújtását, és az 
5.000.- Ft adminisztrációs díj elfogadását.  
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a javaslat 
elfogadását.  
  
A képviselő-testület a javaslatot 4 igen  szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
122/2012. (XII. 13. ) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Civil 
Fejlesztési Ügynökség által kiírt, „A társadalmi szerepvállalás 
fellendítését, a civil társadalom megújulását segítő helyi 
kezdeményezések” című kétfordulós pályázati felhívásra pályázatot kíván 
benyújtani.   
Adminisztrációs díj:      5.000.-Ft. 

A Képviselő-testület az adminisztrációs díjat az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésében biztosítja, továbbá felkéri a polgármestert, hogy a 
szükséges dokumentumokat az önkormányzat nevében aláírni, és a 
pályázatot benyújtani szíveskedjék.  

Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: 2012. december 20. 

 
4. Napirend:  
Tárgy: Árajánlat kérés a „Bio- és megújuló energiafelhasználás startmunka 
mintaprogram támogatása” megvalósítása érdekében beszerzésre kerülő 
kazán és tartozékai, valamint kazánház kialakítási munkáira vonatkozóan 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy a „Bio- és megújuló 
energiafelhasználás startmunka mintaprogram támogatása” érdekében benyújtott 
pályázat pozitív elbírálásban részesült, és a munkálatok elkezdése érdekében 
szükséges árajánlatokat kérni. Javasolta, hogy kérjenek árajánlatot a következő 
kivitelezőktől: Gáz-Coop Kft. Tapolca, Szabó András Egyéni Vállalkozó Balatonederics 
és Csepregi József Gázszervíz Sümeg. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az elhangzott 
javaslat elfogadását.   
 
A Képviselő-testülete a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

 Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  123/2012. (XII. 13.)  határozata 
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Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Bio- és megújuló energiafelhasználás startmunka mintaprogram 
támogatása” megvalósítása érdekében beszerzésre kerülő kazán 
és tartozékai, valamint kazánház kialakítási munkáira 
vonatkozóan a következő kivitelezőktől kér árajánlatot: 

 
- Gáz Coop Kft. 8300 Tapolca, Vasút út. 2-4. 
- Szabó András Egyéni Vállalkozó 8312 Balatonederics, Újhegy 
- Csepregi József Gázszervíz 8330 Sümeg, Szőlőskert u. 22. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármester az árajánlatok 
beszerzése érdekében a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester     
Határidő: azonnal 

 
Az ülésnek több tárgya nem volt, Csőbör Károly polgármester a nyilvános ülést 18,40 
órakor bezárta. 
  
 
     K.m.f. 
 
 
 

Csőbör Károly             körjegyző helyett: Horváth Zoltán Imréné  
polgármester              gazd. főea.      

 
 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 
    Németh Béla                              Varga Tibor  
      képviselő                                                                  képviselő 


