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

 
Szám: 413/13/2013. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.  
              március 26-án 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 

      Varga Tibor képviselő 
      
/Valente József 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 Németh Béla 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 2012. évi költségvetési 
rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
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2. Javaslat pályázat benyújtására a 2013. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás díjtámogatás igénylésére  

     Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 

3. Javaslat Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. 
évi munkatervére 

     Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 

4. Vegyes, döntést igénylő ügyek 
 
1. Napirend 
Tárgy: Javaslat Sümegprága Települési Önkormányzat 2012. évi költségvetési 
rendeletének módosítására  
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 

 
/Az előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester  megkérte Horváth Zoltán Imrénét ismertesse az 
előterjesztést.  
 
Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy 
a konszolidációs hitel végig lett vezetve a költségvetésen, valamint a ténylegesen 
megvalósult közmunka program költségei, korrekciók és egyéb bevételek átvezetésre 
kerültek.   
 
Csőbör Károly polgármester mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra 
bocsátotta az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-tervezet módosításának 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
   
  3/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelete 
   

az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról 
 
/A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
2. Napirend 
Tárgy: Javaslat pályázat benyújtására a 2013. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás díjtámogatás igénylésére  
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
/Megkeresés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
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Csőbör Károly polgármester elmondta, az idei évben is lehetőség nyílik az 
önkormányzat számára, hogy megbízza a DRV Zrt. Siófokot és Zánka 
önkormányzatát, hogy nyújtson be pályázatot a 2013. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás támogatás igénylésére. Javasolta, hogy bízza meg a képviselő-
testület Zánka önkormányzatát a gesztori feladatok elvégzésére, a DRV Zrt Siófok 
közreműködésével.  
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 

21/2013. (III. 26.) határozata 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be – a DRV Zrt. 8601 Siófok, Tanácsház u. 7. közreműködésével – 
a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjtámogatásának 
igénylésére. 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 
meghatalmazza a gesztori feladatok ellátásával Zánka Község 
Önkormányzatát Sümegprága vonatkozásában a 2013. évi lakossági víz- 
és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének benyújtása és a 
pályázattal kapcsolatos technikai teendők lebonyolítása érdekében. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a fentiek alapján a 
szükséges nyilatkozatok megtételére.  
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: 2013. március 29.  

 
                                           

3. Napirend 
Tárgy: Javaslat Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. 
évi munkatervére  
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester  
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. / 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Kérte a kérdéseket, 
hozzászólásokat. 
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 
  22/2013. (III. 26.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2013. évi munkatervét a mellékletben foglaltak szerint 
elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkatervet az 
érintettek részére megküldeni szíveskedjék.  

 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4. Napirend 
Tárgy: Vegyes, döntést igénylő ügyek 
 

- Javaslat a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázatok 
benyújtására   
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 

 
Csőbör Károly polgármester elmondta, lehetőség nyílik pályázat benyújtására a 
közművelődés és népművészet 2013. évi szakmai tevékenységének támogatása 
címmel. Három rendezvényre vonatkozhat a pályázat. Javasolta a Szüreti fesztivál, 
Karácsonyi hangverseny és a Márton napra vonatkozóan a pályázat benyújtását. 
Önerő nem kell a pályázat benyújtásához, viszont 5.000.- Ft regisztrációs díj 
befizetése szükséges. A rendezvények összköltsége 1.000.000.- Ft. lenne. A pályázati 
cél megvalósításának időtartama 2013. 09. 01-től 2013. 12. 31-ig szükséges. 
Javasolta a pályázat benyújtását. 
  
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 4 igen szavazattal –ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
  

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2013. (III. 26.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti 
Kulturális Alap Közművelődés és Népművészet Kollégiuma által kiírt 
„Közművelődés és népművészet 2013. évi szakmai tevékenységének 
támogtása” elnevezésű - 2013. évi közművelődési programok 
Sümegprágán /Szüreti fesztivál, Karácsonyi hangverseny, Márton nap/” 
címmel - pályázatot kíván benyújtani. 
 
Nevezési díj:         5.000.- Ft 
Pályázaton igényelt összeg:                         1.000.000.- Ft 
 
A képviselő-testület az 5.000 Ft pályázat benyújtásának díját az 
önkormányzat a 2013. évi költségvetésében biztosítja, felkéri a 
polgármestert az önkormányzat nevében a pályázat benyújtására és a 
további szükséges intézkedések megtételére. 



 5 

 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy a Nemzeti Kulturális Alap 
Közművelődés és Népművészeti Kollégiumához szintén van lehetőség pályázat 
benyújtására a XX. Jubileumi Fazekas találkózó megszervezése vonatkozásában. 
Javasolta a pályázat benyújtását 2.822.000.- Ft összeg erejéig, és a nevezési díjat 
(35.839.- Ft) az önkormányzat 2013. évi költségvetésében biztosítja. 
  
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 4 igen szavazattal –ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
  

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
24/2013. (III. 26.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti 
Kulturális Alap Közművelődés és Népművészet Kollégiumához 
pályázatot kíván benyújtania XX. Jubileumi Fazekas találkozó 
megszervezésére. (Altéma kódszáma: 3613) 
 
Nevezési díj:                                  35.839.- Ft 
Pályázaton igényelt összeg:                         2. 822.000.- Ft 
 
A képviselő-testület a 35. 839.- Ft nevezési díj összegét az 
önkormányzat a 2013. évi költségvetésében biztosítja, felkéri a 
polgármestert az önkormányzat nevében a pályázat benyújtására és a 
további szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
  - Tájékoztatások 
    Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, hogy az önkormányzatot megkereste a 
Tapolcai Rendőrkapitányság azzal, hogy a tavalyi évhez hasonlóan 2013-ban is, 
évente két konzultációs fórumot tartanak a köz-, közlekedésbiztonsággal, bűnügyi 
helyzettel kapcsolatos problémák megbeszélésére. Az első 2013. május 9-én 
(csütörtök) a második decemberben, a közmeghallgatás keretében történik.   
 
Csőbör Károly polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet Gelencsér János 
ingatlanán lévő szennyvízátemelő és az önkormányzati ingatlan cseréjére 
vonatkozóan. /Sümegprága 029/8 és a 029/11 hrsz-ú ingatlanok/ Az ügyvéd úr újból 
beadta a változási vázrajzokat a Földhivatalhoz. A Földhivatal az átvezetésért 
31.000.- Ft illetékdíjat számol fel. Elmondta, felveszi a kapcsolatot az ügyvéddel, a díj 



 6 

befizetésére vonatkozóan, mivel véleménye szerint, ez az összeg nem az 
önkormányzatot terheli. 
 
Elmondta, hogy az idei évben a Fazekas találkozó időpontját 2013. május 19.-ére 
tervezik.  
                                  
Az ülésnek több tárgya nem volt, Csőbör Károly polgármester a nyilvános ülést 18,25 
órakor bezárta.  
 

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

Németh Béla                                   Szente Kálmán 
          képviselő               alpolgármester  


