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SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT  
8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. T/F: 87/550-038. 

 
Szám: 413/17/2013.  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április     
               25-én 17,00 órakor kezdődött nyilvános üléséről.     
 
Az ülés helye: Sümegprága Települési Önkormányzat 
                        8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. 
 
Jelen vannak: Szente Kálmán alpolgármester 

 Németh Béla képviselő 
 Varga Tibor képviselő 

 
Csőbör Károly polgármester és Valente József képviselő távolmaradásuk okát előre 
jelezték. 
  
Tanácskozási joggal részt vesz: Borsné Marton Judit aljegyző 
                                                   Horváth Zoltán Imréné gazd.főea. 
 
Jegyzőkönyv-vezető: Konyicsák Józsefné ügykezelő 
 
Szente Kálmán alpolgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. Elmondta, a 
polgármester úr távolléte miatt ő vezeti az ülést. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mivel a megválasztott 4 fő képviselő közül 3 fő megjelent. Az ülést 
megnyitotta. 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Németh Béla és Varga Tibor képviselőket. 
 
A javaslatot a képviselő-testület 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta.   
 
Szente Kálmán alpolgármester javasolta a meghívóban szereplő napirend 
elfogadását. 
 
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta a következők szerint: 
 
NAPIREND: 

1. Javaslat Sümegprága Napközi Otthonos Óvoda 2012. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 

                               Varga Mónika óvodavezető 
 

2. Az önkormányzat éves ellenőrzési jelentése 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
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3. Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 

 
4. Átfogó értékelés Sümegprága Települési Önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: Borsné Marton Judit aljegyző 
 

5. Lakossági környezet állapotáról szóló tájékoztatás 
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 

 
6. Vegyes, döntést igénylő ügyek 

 
1.Napirend: 
Tárgy: Javaslat Sümegprága Napközi Otthonos Óvoda 2012. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására  
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
                     Varga Mónika óvodavezető 
 

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Szente Kálmán alpolgármester ismertette az előterjesztést. 
 
Varga Tibor képviselő kérdezte, hogy a beszámoló szerint 204.000 Ft-tal kevesebb 
lett a bevétel, ez miből adódik. 
 
Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. válaszolta, az óvoda normatív állami 
támogatást kap az intézményben kedvezményesen étkező gyermekek után. Minden 
évben az átlaglétszám alapján történik az igénylés. Sajnos előre nem lehet pontosan 
tudni, mennyien fognak évközben hiányozni. A nyilvántartási adatok alapján, a 
második félévben a vártnál nagyobb volt a hiányzások száma, ezért a 
gyermekétkeztetés tekintetében normatíva visszafizetési kötelezettsége keletkezett 
az önkormányzatnak, mely a költségvetési beszámoló benyújtásával egyidőben 
visszafizetésre került. 
 
Szente Kálmán alpolgármester kérdezte, hogy a beiskolázás az idéntől már a 6 
éves gyermeket érinti, ez az óvodánál érezhetően jelentkezhet. 
 
Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. válaszolta, valószínűleg igen. A 30 fős 
keretlétszám adott az óvoda tekintetében, akár több gyermeket tudna fogadni, akár 
más településről is. 
 
Szente Kálmán alpolgármester mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, 
szavazásra bocsátotta a Napközi Otthonos Óvoda 2012. évi beszámolójának 
elfogadását. 
 
A képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2012. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
25/2013. (IV. 25.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §- ának megfelelően 
a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2012. évi gazdálkodásáról szóló 
beszámolóját az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
 

1. Sümegprága Napközi Otthonos Óvoda, mint önállóan működő 
költségvetési szerv vagyonát az előterjesztés 1. mellékletében 
részletezett záró mérlegadatok alapján állapítja meg. 
  

2. Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága    2012. évi  
 
a)  bevételi főösszegének teljesítése             13 360 ezer  Ft 
b)  kiadási főösszegének teljesítése              13 197 ezer  Ft  
 
 
2.1  A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti részletezését 
az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. 
 

3. Sümegprága Napközi Otthonos Óvoda  2012. évi pénzmaradványát a 4. 
mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
 

2.Napirend: 
Tárgy: Az önkormányzat éves ellenőrzési jelentés 

 Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 

 
Szente Kálmán alpolgármester ismertette az előterjesztést. Kérte a 
hozzászólásokat, kérdéseket. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati 
javaslat elfogadását.  
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
                  26/2013. (IV. 25.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi 
ellenőrzési jelentést elfogadja.  

 
 Felelős: Csőbör Károly polgármester 
  Határidő: azonnal 
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     3. Napirend: 
     Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról  
                 szóló beszámoló elfogadására   

            Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 

/Előterjesztés rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi./           
 
Szente Kálmán alpolgármester ismertette az előterjesztést. Megkérdezte, hogy 
az írásos anyaggal kapcsolatban van-e kérdés, kiegészítés. 
Megkérdezte, hogy a 19. mellékletben a helyi adóhátralék 10.166 ezer Ft, illetve 
11.403 ezer Ft mit takar. 
 
Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. válaszolta, hogy a 3. melléklet részletezi a 
követeléseket, a gépjárműadó, helyi adó, iparűzési adó, szennyvízközmű tartozások, 
késedelmi pótlékot foglalja magába. 
 
Szente Kálmán alpolgármester jelezte, hogy még nem kapta meg az idei évre 
vonatkozó gépjárműadó csekket. 
 
Borsné Marton Judit aljegyző elmondta, hogy akiknek az idei évben változott a 
gépjárműadó mértéke, sajnos tényleg nem kaptak csekket. Számukra hamarosan 
kiküldésre kerül a fizetési kötelezettséget megállapító határozat, valamint a 
befizetéshez szükséges csekk.  

 
Szente Kálmán polgármester  mivel további hozzászólás nem volt, szavazásra 
bocsátotta az önkormányzat 2012. évi zárszámadási rendelet-tervezetének 
elfogadását. 
 
A képviselő-testület a rendelet-tervezetet 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet: 
 
                    Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
                      4/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 
 

Sümegprága Települési Önkormányzatának 2012. évi 
költségvetés végrehajtásáról  
 

                    /A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
 
4.Napirend: 
Tárgy: Átfogó értékelés Sümegprága Települési Önkormányzat 2012. évi  
           gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
           Előterjesztő: Borsné Marton Judit aljegyző 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
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Szente Kálmán alpolgármester felkérte Borsné Marton Judit aljegyző asszonyt 
ismertesse az előterjesztést.  
 
Borsné Marton Judit aljegyző ismertette az előterjesztést. Kiemelte, hogy a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesültek 2012. novemberétől 
Erzsébet utalványban kapták meg a támogatás összegét.  
 
Szente Kálmán alpolgármester megköszönte az aljegyző asszonynak az 
előterjesztés ismertetését.  
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
 
27/2013. (IV. 25.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2012. évi  gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról szóló – mellékelt - átfogó értékelést elfogadja. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy az elfogadott átfogó értékelést a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére megküldeni 
szíveskedjék. 

 
Felelős: Pallér Edina jegyő 
Határidő: 2013. május 31. 

 
 

5.Napirend 
Tárgy: Lakossági környezet állapotáról szóló tájékoztatás  
           Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./           
 
Szente Kálmán alpolgármester ismertette az előterjesztést.  
 
Németh Béla képviselő elmondta, hogy a településen nincs nagy gond a parlagfű 
tekintetében, lekaszálják a területet a lakók, illetve a közfoglalkoztatottak. 
 
Szente Kálmán alpolgármester elmondta, van azért egy-két külterületi ingatlan, 
amit nem gondoznak, de a felszólítás az illetékes földhivatal hatáskörébe tartozik.  
Mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a 
határozati javaslat elfogadását. 
  
A képviselő-testület a határozati javaslatot 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
28/2013. (IV. 25.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a lakossági 
környezet állapotáról szóló tájékoztatást elfogadja. 
 
Felkéri továbbá a polgármestert, hogy a környezet általános védelméről 
szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdése e) pontja, valamint 51. 
§ (3) bekezdése alapján a lakosságot a környezet állapotáról a Képviselő-
testület által elfogadott tájékoztatás közzétételével tájékoztatni 
szíveskedjék. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: 2013. április 30.  

 
6.Napirend 
Tárgy:  Vegyes, döntést igénylő ügyek   

         
a) Sümegprága Posta adatátviteli VSAT antenna telepítése     
     Előterjesztő: Szente Kálmán alpolgármester 

 
Szente Kálmán alpolgármester ismertette a Magyar Posta Zrt. (Sopron) 
megkeresését, mely szerint az önkormányzat tulajdonát képező Sümegprága, 
Rákóczi u. 1. sz. alatt lévő posta épületre parabola antenna szereléséhez kéri a 
tulajdonosi hozzájárulást. Erre azért van szükség, hogy az adatkapcsolat a VSAT 
műholdon keresztül biztosítható legyen. Természetesen a beltéri és kültéri egység a 
posta tulajdonát képezi. Javasolta a tulajdonosi hozzájárulás megadását. 
 
Németh Béla képviselő elmondta, az épületre is ráférne a felújítás. 
 
Szente Kálmán alolgármester mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslat elfogadását. 
  
A képviselő-testület a javaslatot 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
29/2013. (IV. 25.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonát képező Sümegprága, Rákóczi u. 1. sz. alatt lévő 
posta épületen szerelendő műholdas antenna kivitelezési munkáihoz a 
tulajdonosi hozzájárulást megadja.    
 
Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a 
szolgáltatót értesíteni szíveskedjen.  
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 
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b) Sümegprága kábeltelevízió korszerűsítésének ügye   
     Előterjesztő: Szente Kálmán alpolgármester 

 
Szente Kálmán alpolgármester ismertette Hársfa Tibor vállalkozó megkeresését, 
a településen kiépített kábeltelevízió szolgáltatás korszerűsítése vonatkozásában. 
Elmondta, hogy a vállalkozó egyszeri 90.000.- Ft támogatást kér, mely a levelében 
felsorolt eszközök anyagárának 50 %-a. Ha ezt az összeget az önkormányzat 
biztosítja, akkor a felszerelt eszközök a fejállomáson maradnak akkor is, ha a 
vállalkozó szolgáltatása a településen megszűnik.  
Elmondta, hogy a fejállomás az óvoda épületén van elhelyezve. Véleménye szerint, 
az önkormányzat ezekkel az eszközökkel nem tud mit kezdeni, ha a szolgáltatás 
valamilyen okból kifolyólag megszűnik. Az önkormányzat sajnos nem áll anyagilag 
olyan jól, hogy ekkora összeggel tudja a vállalkozót támogatni. Javasolta, hogy bár 
örülünk, hogy a településen ezt a szolgáltatást igénybe tudják venni a lakosok - 
melynek érdekében biztosítja az önkormányzat a fejállomás elhelyezésére szolgáló 
helyiséget-, de anyagilag nem tud hozzájárulni a korszerűsítés elvégzéséhez.  
 
A képviselő-testület a javaslatot 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
30/2013. (IV. 25.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete Hársfa Tibor 
(8330 Sümeg, Deák F. u. 11.) vállalkozó támogatási kérelmére 
(kábeltelevíziós szolgáltatás, digitális átállás érdekében), a 2013. évi 
költségvetéséből anyagi fedezet hiánya miatt támogatást nem tud 
biztosítani. 
 
Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a vállalkozót 
értesíteni szíveskedjen.  
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

         
c) DRV Zrt. megkeresése /Víziközmű rendszer 

fenntarthatósága, 2013-2015. évi beruházási-felújítási és 
pótlási terve/      

     Előterjesztő: Szente Kálmán alpolgármester 
 
Szente Kálmán alpolgármester ismertette a DRV Zrt. víziközmű rendszer 
fenntarthatósága, 2013-2015. évi beruházási-felújítási és pótlási tervét. A program 
felsorolja mindazon szükséges felújításokat, pótlásokat, illetve beruházásokat, melyek 
megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez.  Elmondta, hogy 
a cég által javasolt felújítási és Pótlási terv 2013. évre Sümegprágán: a szennyvíz 
tisztító-fordító aknák vízzárosítása 920.000 Ft, és aknafedlap kerettel történő 
együttes cseréje aknafödém betonozással (3 db) 572.000 Ft összegben, az 
eszközhasználati díj terhére.  
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Németh Béla képviselő elmondta, hogy a Sarvaly utca elején és végén a 
rákötésnél vannak gondok az aknafedéllel, valamint a Rákóczi utcán a (Nagy Imre 
előtt), illetve a focipályánál a két tisztítóaknánál, mely csak lóg a levegőben. 
 
Szente Kálmán alpolgármester javasolta, hogy kérjenek a DRV Zrt-től időpontot, 
és egyeztessenek az elvégzendő munkák tekintetében. 
 
A képviselő-testület a javaslatot 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
31/2013. (IV. 25.) határozata 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű 
rendszer fenntarthatósága, 2013-2015. évi beruházási-felújítási és pótlási 
terv elfogadása előtt helyszíni egyeztető tárgyalást kezdeményez a DRV 
Zrt-vel.  
 
Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot 
a DRV Zrt. szakembereivel.  
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: 2013. május 15. 

 
 

d) Tájékoztató a Fazekas nap ügyében      
     Előterjesztő: Borsné Marton Judit aljegyző 

 
Borsné Marton Judit aljegyző elmondta, hogy a polgármester úr megkérte őt, 
hogy tájékoztassa a képviselőket a Fazekas nap fejleményeiről. Elmondta, a 
Kulturális Alaphoz a pályázat benyújtásra került. A pályázati elbírálásokra vonatkozó 
ülés elmaradt, így a döntés kimenetele kérdéses. Az önkormányzat nem tudja 
felvállalni a 3 mFt összeg megfinanszírozását. A polgármester úr tájékoztatása 
szerint, a holnapi nap telefonon újból egyeztet az ügyintézővel, hogy nem lehetne- e 
előrehozni a döntést. Nagyon szeretné, ha ez miatt nem maradna el a Fazekas 
találkozó.  
 
Szente Kálmán alpolgármester megköszönte a tájékoztatót. Elmondta, hogy a 
képviselők is bíznak pozitív döntésbe.   
Mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 19,20 órakor a nyilvános ülést 
bezárta. 
                                                     K.m.f. 
 
     
Szente Kálmán                                                       Borsné Marton Judit 
alpolgármester                                                                  aljegyző 
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Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
   Németh Béla                                                                     Varga Tibor   
     képviselő                                                                         képviselő 


