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TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 
8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T/F. 87/550-038 

 
Szám: 413/8/2013. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.  
              február 21-én 17,00 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 

      Valente József képviselő 
      
/Varga Tibor képviselő távolmaradása okát előre jelezte./ 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: Borsné Marton Judit aljegyző 
     Horváth Zoltán Imréné gazd.főea.(1. napirendnél) 
          
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 Valente József képviselőt és Szente Kálmán 
alpolgármestert.  
 
A javaslatot a képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta. 
 
Csőbör Károly polgármester javasolta megtárgyalni a meghívóban közölt 
napirendi pontokat. 
 
A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbiak szerint elfogadta: 
 
Napirend 
 

1. Javaslat Sümegprága Települési Önkormányzat 2013. évi költségvetésére 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 

 
2. Javaslat a falugondnoki szolgálat szakmai programjának elfogadásra  
     Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
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3. Javaslat a szociális étkeztetés szakmai programjának elfogadására 
     Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 

 
4. Vegyes, döntést igénylő ügyek 

 
1. Napirend 
Tárgy: Javaslat Sümegprága Települési Önkormányzat 2013. évi költségvetésére  

  Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 

/Az előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester  jelezte, hogy az önkormányzat 2013. évi 
költségvetése kapcsán tárgyalja a képviselő-testület a Napfény Szociális Segítő 
Központ Sümeg, valamint a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 2013. évi 
költségvetési tervezetét. Mellékelve a jegyzőkönyvhöz. 
Ismertette a Napfény Szociális Segítő Központ Sümeg által biztosított családsegítés 
szolgálat, a gyermekjóléti szolgálat és a területi védőnői szolgálat 2013. évi 
költségvetését, valamint ezen belül az önkormányzatot terhelő hozzájárulások 
összegét. Elmondta, hogy a Napfény Szociális Segítő Központ költségvetése kapcsán 
még tárgyalásokat, egyeztetéseket folytatnak a csökkentések érdekében. Szeretnék 
ha az állami finanszírozás összegéből kijönne az intézmény, és nem várnák az 
önkormányzatok hozzájárulását.   
 
Borsné Marton Judit aljegyző jelezte, hogy a Napfény Szociális Segítő Központtal 
kötött társulási megállapodás kötelezi az önkormányzatot a hozzájárulás befizetésére. 
 
Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. elmondta, hogy éves szinten az 
önkormányzatnak 450 eFt hozzájárulást jelent.  
 
Csőbör Károly polgármester  jelezte, hogy tavaly visszakaptak 500 eFt 
hozzájárulást, az idén viszont csaknem ennyit várnak az önkormányzattól. A 
családsegítés- és a gyermekjóléti szolgálatnak nem sok feladata van a településen. 
 
Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. elmondta, hogy ha növekszik az ellátotti 
létszám, akkor kell felvenni az intézménynek dolgozókat. 
 
Borsné Marton Judit aljegyző jelezte, csökkent az állami finanszírozás ezekre a 
feladatokra is, és a minimálbér is emelkedett, ez miatt lehet a több hozzájárulás 
kérelme. 
 
Csőbör Károly polgármester  mivel az önkormányzat költségvetése tartalmazza a 
feladatokra vonatkozó hozzájárulások összegét, ezért javasolta elfogadásra. 
Mivel több kérdés, hozzászólás 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: 
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  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  11/2013. (II. 21.) határozata   

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény 
Szociális Segítő Központ Sümeg – házi segítségnyújtás, családsegítés, 
gyermekjóléti- és területi védőnői  szolgálatra vonatkozó – 2013. évi 
költségvetést a mellékelt előterjesztés szerint elfogadja, beleértve az 
önkormányzati hozzájárulások összegét is. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat 
végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodni, és a pénzeszköz átadására vonatkozó megállapodást 
aláírni szíveskedjék.  
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
Csőbör Károly polgármester ismertette a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 
2013. évre vonatkozó költségvetését - mellékelve a jegyzőkönyvhöz -, és javasolta 
annak elfogadását.  
 
A képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
  

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  12/2013. (II. 21.) határozata   

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Sümegi 
Kistérségi Többcélú Társulás 2013. évi költségvetését a mellékelt 
előterjesztés szerint elfogadja, beleértve az önkormányzati 
hozzájárulások összegét is. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat 
végrehajtása érdekében a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodni, és a pénzeszköz átadására vonatkozó megállapodást 
aláírni szíveskedjék.  
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést az önkormányzat 2013. 
évi költségvetésére vonatkozóan. Elmondta, hogy az idei évi finanszírozás jóval 
kevesebb a tavalyi évihez viszonyítva. 
 
Németh Béla képviselő kérdezte, hogy a 7. mellékletben szerepel a 
falugondnoknak 16 e Ft telefondíj, ez mit jelent. 
 
Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. válaszolta, az éves alapdíja a falugondnoki 
telefonnak. Elmondta, létezik olyan telefon, ami két kártyát is elfogad, utána kellene 
járni, és akkor nem kell két telefont hordania a falugondnoknak. 
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Németh Béla képviselő utána jár a két kártyás telefonnak. 
 
Szente Kálmán alpolgármester kérdezte, fejlesztési célra a kazánprogram lett 
tervezve. 
 
Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. válaszolta, igen, a bevételi oldalon is annyi 
van tervezve, mint a kiadási oldalon. Elmondta, a kommunális adó itt maradó részét 
is lehetne fejlesztési célra fordítani. Az ÖNHIKI-nél a pályázat leírja, hogy mit lehet 
fejlesztési célra felhasználni. 
 
Szente Kálmán alpolgármester kérdezte, hogy fejlesztési hitelt lehet-e felvenni. 
Elmondta, hogy a falu érdekében el kellene gondolkodni a fejlesztésen. 
 
Borsné Marton Judit aljegyző válaszolta, a kormány engedélyével lehetséges. 
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy jelenleg foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban a településen 6 fő részesül. A startmunka program keretében is 
nehezen tud alkalmazni embereket, mert nincs olyan személy, aki megfelel a 
kritériumoknak. 
Mivel további hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta az önkormányzat 2013. 
évi költségvetési rendelet-tervezetének elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
   
  2/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete 
   

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
 
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
2. Napirend 
Tárgy: Javaslat a falugondnoki szolgálat szakmai programjának elfogadására   

  Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Kérte a hozzászólásokat, 
véleményeket.  
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta a határozati javaslat 
elfogadását.  
  
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 4 igen szavazattal –ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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        Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2013. (II. 21.)  határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondnoki 
szolgálat szakmai programját a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.  
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester   
Határidő: azonnal 

                                           
3. Napirend 
Tárgy: Javaslat a szociális étkeztetés szakmai programjának elfogadására 
            Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester  
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Kérte a kérdéseket, 
hozzászólásokat. 
 
Németh Béla képviselő elmondta, hogy van olyan személy, aki 86 Ft-ért kap egy 
ebédet. 
 
Borsné Marton Judit aljegyző jelezte, hogy a jogszabály szerint az igénybevevő 
jövedelmének 30 %-át nem haladhatja meg szociális étkeztetés térítési díja, valamint 
a helyi rendelet is állapít meg kedvezményeket. 
 
Csőbör Károly polgármester mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra 
bocsátotta 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 

14/2013. (II. 21.)  határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az étkeztetés 
szakmai programját a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.  
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester   
Határidő: azonnal 

 
4. Napirend 
Tárgy: Vegyes, döntést igénylő ügyek 
 

- Támogatási kérelmek 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 

 
Csőbör Károly polgármester ismertette a Veszprém Megyei Falugondnokok 
Egyesülete Hidegkút megkeresését, mely szerint anyagi támogatást kérnek a 2013. 
évre.  
 
Németh Béla képviselő jelezte érintettségét, és kérte a döntéshozatalból történő 
kizárását. 
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Csőbör Károly polgármester megköszönte a bejelentést. Kérte, aki egyetért azzal, 
hogy Németh Béla képviselőt bejelentésére – személyes érintettség miatt – zárják ki  
a napirenddel kapcsolatos döntéshozatalból, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
  

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének  
15/2013. (II. 21.) határozata 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Németh Béla 
képviselőt bejelentésére – a Veszprém Megyei Falugondnokok 
Egyesülete támogatási kérelmével kapcsolatos döntéshozatalból – 
személyes érintettség miatt kizárja.  

Felelős: Csőbör Károly polgármester  
Határidő: azonnal 

 
Csőbör Károly polgármester javasolta, hogy az önkormányzat szűkös 
költségvetésére tekintettel a képviselő-testület úgy döntsön, hogy sajnos nem áll 
módjában a kérelmező ez irányú kérését teljesíteni. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az elhangzott 
javaslat elfogadását.  
 
A képviselő-testület a javaslatot 3 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
  

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének  
16/2013. (II. 21.) határozata 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének – 
figyelemmel az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére – nem áll 
módjában 2013. évben a támogatás iránti kérelmeket – így a Veszprém 
Megyei Falugondnokok Egyesülete Hidegkút - ez irányú kérését 
teljesíteni.  
 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e határozatáról az 
érintetteket értesíteni szíveskedjék.   

Felelős: Csőbör Károly polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
  - Kalla és Kalla Kft. Sümegprága kérelme 
    Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette Kalla és Kalla Kft. Sümegprága 
képviselőjének kérelmét. Elmondta, hogy a kérelmező 2013. március 9-én és 2013. 
április 13-án a Művelődési házat bérbe szeretné venni zenés-táncos rendezvény 
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céljából. Elmondta, hogy a Sportegyesületnek évi nyolcszori alkalommal adják ki e 
célból az épületet. Kérdezte, hogy a Sportegyesület mikor tartja a bált. 
 
Németh Béla képviselő válaszolta, a Sportegyesület 2013. március 31-én tart bált. 
 
Valente József képviselő véleménye szerint, amennyiben a két rendezvényt nem 
azonos időpontban tartják, akkor engedélyezzék. 
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, a képviselő-testületnek a 26/2008. (II. 
25.) határozata szerint, vállalkozó részére 20.000 Ft/rendezvény plusz 20.000.- Ft/ 
kaució befizetése mellett lehet bérbe adni a kultúrház épületét. Javasolta a bérbe 
adást a vállalkozónak.  
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az elhangzott 
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 
17/2012. (II. 21.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonát képező Művelődési házat bál tartására bérbe 
adja a Kalla és Kalla Kft. sümegprágai vállalkozó részére 2013. március 
9-én és 2013. április 13-án azzal, hogy  

- bérleti díj            20.000.- Ft/alkalom 
- kaució                                    20.000.-Ft-ot kell fizetnie. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére.  

 
 Felelős: Csőbör Károly polgármester 

   Határidő: 2013. március 1. 
 

- Javaslat pályázat benyújtására a helyi önkormányzatok 
közművelődési érdekeltségnövelő támogatására  
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 

/Határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az 
önkormányzat nyújtson be pályázatot a közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatásra, a költségvetésben betervezett önrész figyelembevételével. Ismertette a 
határozati javaslatot. Kérte a hozzászólásokat.  
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta az ismertetett 
határozati javaslat elfogadását.  
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 4 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2013. (II. 21.) határozata 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatására 
pályázatot kíván benyújtani. 
 
Saját forrás bruttó:   152.000.- Ft    
                               
A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2012. évi 
költségvetésében – az I. Cím 910502 közművelődési intézmények, 
közösségi színterek működtetése alcím, kisértékű tárgyi eszközök, 
valamint ÁFA sora - tartalmazza, felkéri továbbá a polgármestert az 
önkormányzat nevében a pályázat benyújtására. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

                                  
Az ülésnek több tárgya nem volt, Csőbör Károly polgármester a nyilvános ülést 19,00 
órakor bezárta, és rövid szünet után a képviselő-testület zárt ülésen folytatta tovább 
munkáját. 
 

K.m.f. 
 
 
      Csőbör Károly       Borsné Marton Judit 
      polgármester                      aljegyző 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 

Valente József                                  Szente Kálmán 
          képviselő               alpolgármester  


