1
SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587.

Szám: 291-76/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 13-án 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
Németh Rita képviselő
Tobak Ferenc képviselő

Fekete Gézáné 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.
Dr. Gergely györgy háziorvos
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.
Csőbör Károly
elfogadását.

polgármester
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a
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Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendre tett
javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a
következők szerint.
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 a meghívóban szereplő napirend elfogadását.

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a napirendre tett javaslatot 4 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta a következők szerint.
Napirend:
1. Javaslat a Gersei Pethő Általános Művelődési Központ Általános Iskola
/Zalaszántó/ Társulási Megállapodásának megszüntetésére
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
Szentes László polgármester
2. Háziorvosi egészségügyi feladat-ellátási szerződés megkötése
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
Szentes László polgármester
3. Javaslat a könyvtárellátási szolgáltatás nyújtásáról és igénybevételéről szóló
megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
Szentes László polgármester
4. Környezetvédelmi program felülvizsgálata
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
Szentes László polgármester

Tobak Ferenc képviselő a teremből 17,35 órakor távozott, így Bazsi Község
Önkormányzata Képviselő-testülete létszáma 3 főre csökkent.
1. Napirend:
1.Tárgy: Javaslat a Gersei Pethő Általános Művelődési Központ Általános Iskola
/Zalaszántó/ Társulási Megállapodásának megszüntetésére
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
Szentes László polgármester

/Határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Csőbör Károly polgármester elmondta, a Gersei Pethő Általános Művelődési
Központ Általános Iskola 2013. január 1-jétől állami fenntartásba kerül, ezért
szükséges a Társulási Megállapodás megszüntetésére vonatkozóan döntést hozni a
képviselő-testületeknek. Fentiekre figyelemmel kérte, a határozati javaslat
elfogadását.
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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
116/2012. (XII. 13.) határozat
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Közoktatási
Intézmény Közös Fenntartására a Gersei Pethő Általános Művelődési
Központ Általános Iskolája (Zalaszántó, Fő u. 1.)
Társulási
Megállapodását közös megegyezéssel a köznevelési feladatot ellátó egyes
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről
szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdésére figyelemmel
2012. december 31. napjával megszünteti.
A közoktatási intézmény fenntartása és működtetése 2013. január 1.
napjától állami köznevelési alapfeladatnak minősülő feladat állam részéről
történő átadással-átvétellel történik.
A közösen fenntartott intézmény tekintetében vagyon-elszámolási és
továbbfoglalkoztatási kötelezettség az önkormányzatot nem terheli.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse az
intézmény alapító jogokkal felruházott irányító szervét - Zalaszántó
Község Önkormányzat -, akit egyben felhatalmaz a társulás
megszüntetésével kapcsolatos okiratok elkészítésére és a Magyar
Államkincstár részére történő megküldésére.
Felelős: Csőbör Károly polgármester
Határidő: azonnal

Szentes László polgármester mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra
bocsátotta a határozati javaslat elfogadását.

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozati javaslatot 3 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő
határozatot hozta:
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
134/2012. (XII. 13.) határozata
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Közoktatási
Intézmény Közös Fenntartására a Gersei Pethő Általános Művelődési
Központ Általános Iskolája (Zalaszántó, Fő u. 1.)
Társulási
Megállapodását közös megegyezéssel a köznevelési feladatot ellátó egyes
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről
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szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdésére figyelemmel
2012. december 31. napjával megszünteti.
A közoktatási intézmény fenntartása és működtetése 2013. január 1.
napjától állami köznevelési alapfeladatnak minősülő feladat állam részéről
történő átadással-átvétellel történik.
A közösen fenntartott intézmény tekintetében vagyon-elszámolási és
továbbfoglalkoztatási kötelezettség az önkormányzatot nem terheli.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse az
intézmény alapító jogokkal felruházott irányító szervét - Zalaszántó
Község Önkormányzat -, akit egyben felhatalmaz a társulás
megszüntetésével kapcsolatos okiratok elkészítésére és a Magyar
Államkincstár részére történő megküldésére.
Felelős: Szentes László polgármester
Határidő: azonnal

Tobak Ferenc képviselő a terembe 17,40 órakor megérkezett, így Bazsi Község
Önkormányzata Képviselő-testülete létszáma 4 főre emelkedett.
2. Napirend:
Tárgy: Háziorvosi egészségügyi feladat-ellátási szerződés megkötése
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
Szentes László polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést.
Szente Kálmán alpolgármester kérdezte, hogy a szerződés tervezet 21 pontjában
szerepel "A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ér kárt esetén az
önkormányzatok kártalanítási kötelezettséggel tartoznak ..." , mit jelen ez?
Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. körjegyző helyett válaszában elmondta, ha
az egyik vagy másik település ki akar válni ebből a társulásból, akkor a háziorvosnak
kára származna, és ekkor kellene az önkormányzatnak kártalanítást fizetni a
háziorvosnak.
Dr. Gergely György háziorvos válaszolta, ha lecsökken a körzet, akkor az
önkormányzat a háziorvos 1 éves bevétel elmaradását kártalanítja.
Szente Kálmán alpolgármester elmondta, a szerződés tervezet szerint:
"Amennyiben a jelenlegi jogszabályi és működési feltételek megváltoznak, a szerződő
felek 30 napon belül, írásban a szerződés módosítására, kiegészítésére tehetnek
javaslatot." Kérdezte, hogy a felek önszántukból nem kezdeményezhetnek szerződés
módosítást?

5
Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. körjegyző helyett válaszában elmondta,
bármelyik fél kezdeményezheti a szerződés módosítást, de mind a három félnek
egyet kell értenie a módosítás vonatkozásában.
Tobak Ferenc képviselő kérdezte, miért kell együttes ülésen ezt eldönteni?
Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. körjegyző helyett válaszolta, mert egy
háziorvosi körzete van a két településnek, és az idő rövidsége miatt is, hiszen
december 15-ig a döntésnek meg kell születnie.
Dr. Gergely György háziorvos válaszolta, eddig is ez volt a gyakorlat, egy
körzetként működik a praxis, azonos feltételekkel. Vannak egymást érintő részéi is a
szerződésnek, mert például a rendelési idő, mely mint két települést érint. Elmondta,
a szerződés módosítást jogszabály változás írja elő.
Kérte, hogy a szerződés elfogadása esetén az Orvosi Kamarának is legyen 1 példány
megküldve, hiszen neki is joga és kötelessége észrevételét és véleményét megtenni.
Szentes László polgármester elmondta, hogy amennyiben jogsértést nem követ
el a szerződést illetően az önkormányzat, akkor semmi gond sem lehet.
Csőbör Károly polgármester mivel további kérdés, hozzászólás nem volt,
szavazásra bocsátotta a szerződés tervezet elfogadását.

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 4 igen
szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő
határozatot hozta:
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
117/2012. (XII. 13.) határozat
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt
Háziorvosi egészségügyi feladat-ellátási szerződést elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a
Háziorvosi egészségügyi feladat-ellátási szerződést aláírja.
Felelős: Csőbör Károly polgármester
Határidő: azonnal
Szentes László polgármester mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra
bocsátotta a javaslat elfogadását.

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslatot 4 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta:
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
135/2012. (XII. 13.) határozata
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mellékelt Háziorvosi
egészségügyi feladat-ellátási szerződést elfogadja.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a
Háziorvosi egészségügyi feladat-ellátási szerződést aláírja.
Felelős: Szentes László polgármester
Határidő: azonnal
3. Napirend:
Tárgy: Javaslat a könyvtárellátási szolgáltatás nyújtásáról és igénybevételéről
szóló megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
Szentes László polgármester

/Megállapodás tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Csőbör Károly polgármester ismertette a megállapodás tervezetet. Elmondta,
hogy az önkormányzatok kötelező feladata a települési könyvtári ellátás biztosítása.
Ezt a feladatot az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézettel kötött
megállapodás esetén tudná az önkormányzat ellátni, és így tudná igénybe venni a
mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kiegészítő támogatást a
feladatellátásra.
Szentes László polgármester elmondta, hogy a sümegi Kisfaludy Sándor
Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház látja el ezt a feladatot. Ha az
önkormányzat nem fogadja el a megállapodást, nem vehet igénybe kiegészítő
támogatást a feladatra. Véleménye szerint, indokolatlan volna felsőfokú végzettségű
személyt alkalmazni ilyen kis településeken a könyvtári munkára.
Csőbör Károly polgármester mivel további kérdés, hozzászólás nem volt,
javasolta a megállapodás tervezet elfogadását.

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 4 igen
szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő
határozatot hozta:
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
118/2012. (XII. 13.) határozat
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt
megállapodást elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Felelős: Csőbör Károly polgármester
Határidő: azonnal
Szentes László polgármester mivel kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta a
megállapodás tervezet elfogadását.
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Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslatot 4 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta:
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
136/2012. (XII. 13.) határozata
Bazsi
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a
megállapodást elfogadja.

mellékelt

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Felelős: Szentes László polgármester
Határidő: azonnal
4. Napirend:
Tárgy: Környezetvédelmi program felülvizsgálata
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
Szentes László polgármester

/Környezetvédelmi program felülvizsgálata a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy elkészült a korábban megrendelt
Környezetvédelmi program, melyet e-mailben a képviselők megkaptak. Javasolta
annak elfogadását.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta a javaslat elfogadását.

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 4 igen
szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő
határozatot hozta:
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
119/2012. (XII. 13.) határozat
Sümegprága
Települési
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Környezetvédelmi program felülvizsgálatát elfogadja.
Felelős: Csőbör Károly polgármester
Határidő: azonnal
Szentes László polgármester mivel kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta a
Környezetvédelmi program felülvizsgálatára vonatkozó anyag elfogadását.

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslatot 4 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta:
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
137/2012. (XII. 13.) határozata
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Környezetvédelmi
program felülvizsgálatát elfogadja.
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Felelős: Szentes László polgármester
Határidő: azonnal
Az ülésnek több tárgya nem volt, Csőbör Károly polgármester az együttes ülést 18,20
órakor bezárta.
K.m.f.

Csőbör Károly
polgármester

Szentes László
polgármester

körjegyző helyett: Horváth Zoltán Imréné
gazd. főea.

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Németh Béla
képviselő

Varga Tibor
képviselő

