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E L İ T E R J E S Z T É S 
 
 

Sümegprága Települési Önkormányzata Képviselı-testülete   
2010.  március 18-án  tartandó nyilvános ülésére 

 
 
 
 
Tárgy: Átfogó értékelés Sümegprága Települési Önkormányzat   2009. évi gyermekjóléti      
            és  gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gytv.) 96. § (6) bekezdése szerint:  
„A helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden 
év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít, 
amelyet a képviselı-testület, illetve a közgyőlés megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a 
gyámhivatalnak. A gyámhivatal az értékelés kézhezvételétıl számított harminc napon belül 
javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül 
érdemben megvizsgálja a gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedésérıl 
tájékoztatja.” 
 
Fentiekre tekintettel a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 
szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletében foglaltak alapján 
Sümegprága Települési Önkormányzata 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról összeállításra került az  átfogó értékelés tervezete (csatolva az 
elıterjesztéshez). 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az átfogó értékelés-tervezetet és az elıterjesztést 
megtárgyalni, továbbá a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.  
 
Sümegprága, 2010. március 10. 
 
 
 
                                                                         Vincze József Ágostonné dr. 
                                                                                         körjegyzı 



 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

…. /2010. (III. 18.) határozata 
 
 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 2009. évi  
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló – mellékelt - átfogó értékelést 
elfogadja. 
 
Felkéri a körjegyzıt, hogy az elfogadott átfogó értékelést a Közép-dunántúli Regionális 
Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Veszprémi Kirendeltsége részére 
megküldeni szíveskedjék. 
 
 
 
Felelıs: Vincze József Ágostonné dr. körjegyzı 
 
Határid ı: azonnal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MELLÉKLET                       
SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA 

8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. Telefon: +36-87-350-587 
 
 
 

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS 
 

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI  ÖNKORMÁNYZAT  2009.  ÉVI 
GYERMEKJÓLÉTI  ÉS  GYERMEKVÉDELMI  FELADATAINAK  

ELLÁTÁSÁRÓL 
/TERVEZET/ 

 
 
Sümegprága Települési Önkormányzatának - a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdésében, 
továbbá a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletében foglaltak alapján - az 
önkormányzat 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról átfogó 
értékelése a következı: 

 
 

I. 
 

A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓI, KÜLÖNÖS TEKINTETTE L  A  0-18 
ÉVES KOROSZTÁLY ADATAIRA 

 
 

 
Megye:  Veszprém 
Település: Sümegprága 
Állandó lakosok száma: 678  fı 
 
0-18 év közötti gyermekek száma: 148 fı 
 

0-6 évesek 7-14 évesek 14-18 évesek 
47 60 41 

 
 
A születések száma változó, de sajnos a 90-es évek közepétıl erıteljes csökkenést mutat. 
 
A születések adatai 1985-2009  között: 
 
1985. 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

14 10 13 13 12 10 16 8 8 10 11 5 9 10 5 8 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009        
6 7 5 8 6 5 8 1 5        
 



A település állandó lakosainak száma az elmúlt évek során 700 fı körül mozgott, a 90-es évek 
közepétıl csökkenı tendenciát mutatott, majd enyhe növekedés volt tapasztalható, jelenleg 
csökkenı. 
 

 Állandó népesség 1992-2009 között: 
 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
708 701 719 704 697 695 696 705 702 701 701 701 688 688 

2006 2007 2008 2009           
675 676 678 663           

 
A település idegenforgalma a képviselı-testület eddigi erıfeszítései ellenére sem 
meghatározó, ebbıl származó kereset-kiegészítés nem jellemzı, ezért az Önkormányzatnak a 
lakosság megélhetési forrásainak bıvítése érdekében más megoldásokat kell keresnie. 
Azonban addig, ameddig az országban, illetve a sümegi kistérségben továbbra sem történik az 
eddigieknél jelentısebb elırelépés ezen a területen, nem várható elırelépés e vonatkozásban. 
A községben a szılımővelésnek, gyümölcstermesztésnek, bortermelésnek hosszú idıkre 
visszanyúló hagyományai vannak, megélhetési lehetıséget, kereset-kiegészítést a jelen 
gazdasági körülmények között azonban már nem biztosítanak. 
 
A település népességmegtartó ereje az infrastruktúrától, az önkormányzati és közintézmények 
mőködtetésérıl és színvonalától egyaránt függ. A településen mára valamennyi közmő 
kiépítésre került, azonban nincs ipari tevékenység, munkahely, a munkavállalók a közeli 
városokban dolgoznak. Elmondható, hogy a községben maga az Önkormányzat a 
legjelentısebb foglalkoztató. Jellemzı a munkanélküli és szociális ellátásokba történı újbóli 
visszakerülés. A termelıszövetkezet, a bányák felszámolása sok munkahelyet szőntetett meg, 
a munkanélküliség Sümegprága lakosságát is érintette. Jelentıs problémát okoz az is, hogy a 
foglalkoztatottak bérszintje alacsony.  

 
 

II. 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT PÉNZBELI, TERMÉSZETB ENI 
ELLÁTÁSOK  BIZTOSÍTÁSA 

 

-  Rendszeres gyermekvédelmi  kedvezmény  
 
A rendszeres gyermekvédelmi támogatás megszőnése és a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény bevezetését követıen a pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása 
tekintetében a hatásköri szabályok módosultak. A települési önkormányzat képviselı-
testületének hatáskörében maradt a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása, míg 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a települési önkormányzat 
jegyzıje állapítja meg.  
(A törvény értelmében szintén a jegyzı folyósítja a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményhez kötıdı ún. egyszeri  támogatást is.) 
A települési önkormányzat képviselı-testületének természetesen továbbra is fennmarad az a 
jogosultsága, hogy más, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli támogatásokat határozzon 
meg, illetve a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kiegészítse.  



Lehetısége van a települési önkormányzatnak arra, hogy a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatást még célzottabbá tegye, azaz természetben nyújtsa az arra rászoruló (különösen a 
védelembe vett) gyermekek számára.  
 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény            Ada t (fı) 
  
2009. évben megállapított ellátás           62 
2009. évben megszüntetett ellátás              --- 
2009. évben részesültek  száma           62 
 
A kérelmezıkre vonatkozó általánosítható adatok: 
 
Jellemzı, hogy a szülık többnyire alacsony jövedelemmel rendelkeznek, illetve csak 
egyiküknek van jövedelme.  
 
Kérelem elutasítására nem került sor. 
 
Az önkormányzatot terhelı kiadás nem volt. 
 
Az egyszeri támogatás: 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek évente 2 alkalommal 
részesülnek egyszeri támogatásban.  
Ennek összege gyermekenként és alkalmanként  2009-ben 5.800.- Ft  volt. 
 
Az egyszeri támogatás adatai:  
 
július:  53 fı ,             kifizetett összeg összesen:  307.400.-Ft 
november: 60 fı,  kifizetett összeg összesen:                 348.000.- Ft 
 
Az önkormányzatot terhelı kiadás nem volt. 

- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás  
 
 
Megnevezés 

Adat 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma 106 
Egyszer részesült támogatásban 106 
Kétszer részesült támogatásban ---- 
Háromszor részesült támogatásban ---- 
Négyszer részesült támogatásban ---- 
Támogatásban részesültek összesen 106 
 
A kérelmezıkre vonatkozó általánosítható adatok: 
 
Alkalmanként jelentkezı többletkiadások (elsısorban a gyermek fogadásának 
elıkészítéséhez, másrészt az iskolakezdéshez kapcsolódó kiadások) miatt szorultak anyagi 
segítségre. 
 



Kérelem elutasítására nem került sor. 
 
Az önkormányzatot terhelı kiadás: 474.000.-Ft 
 
- A gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülıkre vonatkozó 
statisztikai adatok 
 
- Az iskoláskorú gyermekek étkeztetése az intézményfenntartó társulások által mőködtetett 
közoktatási intézményekben került megoldásra.  
 
- Gyermekétkeztetésben részesült óvodáskorú gyermekek száma 2009. évben:   17 fı 
 
- 50 §-os   kedvezményben részesültek száma:                                                   4 fı 
 
- Díjmentességet élvezık átlagos létszáma:                        13 fı 
 
- A gyermekétkeztetési kedvezmények biztosításából adódó  
        önkormányzatot terhelı kiadás összege:                      1.767.000.- Ft,  ebbıl 
        normatív alapon biztosított állami támogatás:                      845.000.- Ft. 
 
- A települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2009. évben 
nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól” 
szóló 11/2009. (IV. 22.) SZMM rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja alapján: 
az igényelt és kiutalt állami támogatás összege: 319.680.-Ft. 
ebbıl ténylegesen felhasznált állami támogatás: 305.990.-Ft. 
 
Szociális nyári gyermekétkeztetésben részesülı gyermekek tervezett (számított) és a 
tényleges igénybevevık száma: 16 fı.  
 
Az önkormányzat a szociális nyári gyermekétkeztetést folyamatosan - 2009. június 16-tól 
augusztus 31-ig – 54  munkanapon keresztül meleg étellel biztosította. 
 
 

III. 
 

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK 
 

Gyermekjóléti alapellátás 

 
Az önkormányzat illetékességi területén bölcsıde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, 
helyettes szülıi hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona nem 
mőködik, ez ideig ezen ellátásokra vonatkozóan igény sem merült fel. A helyi önkormányzat 
ezekrıl az alapellátásokról más önkormányzat által fenntartott intézmény szolgáltatásainak 
igénybevételével tud gondoskodni, természetesen akkor, ha az igénybevétel arányában 
megtéríti annak díját. 
 



Gyermekjóléti Szolgálat mőködése 
 
A Szolgálat létrehozására a törvényi kötelezés után 1997. évben került sor. Az önkormányzat 
szakirányú felsıfokú végzettséggel – szociálpolitikus egyetemi diplomával – rendelkezı 
személy megbízásos jogviszonyban történı alkalmazásával látta el a feladatot 2004-ben.  

A feladat – a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás kereteiben - 2005. évtıl realizálódott a 
Magyar Vöröskereszt Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott szolgáltatás 
igénybevételével történı ellátással.  
 
2009. január 1-tıl intézményfenntartó társulás keretében a Napfény Szociális Segítı Központ 
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálata (8330 Sümeg, Kossuth L. u. 31.) útján biztosított a 
feladatellátás. 
 
A Szolgálat mőködési engedéllyel rendelkezik.  
 
A képviselı-testület úgy ítélte meg, hogy a feladatellátás jelenlegi módja megfelelı, úgy az 
ellátás minısége, mint annak gazdaságossága szempontjából, így a továbbiakban sem kíván 
létrehozni önállóan Szolgálatot.  
 
A Szolgálat székhelyén önálló helyiségcsoporttal rendelkezik, Sümegprágán a Rákóczi u. 17. 
szám alatt minden hétfın 8 órától 10,45 óráig tart kihelyezett ügyfélfogadást.  
 
A Szolgálat a feladatellátáshoz igénybe veszi az Önkormányzat más intézményeinek 
helyiségeit, eszközeit is, elsısorban a Mővelıdési Ház helyiségeit elıadások, játszóházak 
alkalmával. 
 
Tárgyi, technikai eszközök köre: 
 
Telefon, 
Fax, 
Számítógép, 
Nyomtató, 
Fénymásoló, 
Íróasztal szék, szekrény a Szolgálat mőködéséhez biztosított. 

Helyiségek adatai: 
 
Váróhelyiség, 
Közös helyiség, 
Interjúszoba. 
 
A Szolgálat rendelkezik udvarral, azonban ott játékok továbbra sem állnak a kicsik 
rendelkezésére, a várakozó gyermekek részére játékok, könyvek, rajzeszközök biztosítottak. 
 
A Szolgálat tevékenységét bemutató adatokat a Szolgálat csatolt Szakmai Beszámolója 
tartalmazza. 
 



A családokkal való kapcsolattartás a szolgálat részérıl folyamatos volt. A szolgálat 
beszámolója szerint az észlelı- és jelzırendszerrel, a helyi civil szervezetekkel a kapcsolata 
jó, az együttmőködés általában eredményes.  
 
Az elızı évekhez viszonyítottan említést érdemel, hogy az iskolák mára már egyre több 
esetben tesznek eleget a jelzırendszerben betöltött szerepükbıl adódó kötelezettségeiknek. A 
szülık elleni szabálysértési feljelentés azért, mert gyermeke nem vesz részt a tanórákon, nem 
volt. 

 
A Szolgálatnak szolgáltatási feladata is van, ezen feladatok közül elsısorban a szabadidıs 
programok szervezése, valamint a Mővelıdési Ház által szervezett programok 
lebonyolításában való közremőködés volt meghatározó. 

Számos szabadidıs programot is szervezett. Ezek a rendezvények a családok körében nagy 
sikert arattak. 

Több alkalommal adott a Szolgálat tájékoztatást a gyermeki jogokról, a támogatásokról, a 
támogatásokhoz történı hozzájutásról. Természetesen a családgondozó a szükséges 
felvilágosítást minden esetben megadta a hozzá kérdéssel forduló klienseknek. 

 

 
Gyermekek napközbeni ellátása 
 
A gyermekek napközbeni ellátásáról a részvételével mőködı intézményfenntartó társulások 
által fenntartott közoktatási intézményekben gondoskodott a képviselı-testület. 
Az ellátást biztosította az életkori sajátosságoknak megfelelıen a Bazsi Község 
Önkormányzatával közösen fenntartott helyi Napközi Otthonos Óvoda, valamint az 
önkormányzat által más önkormányzatokkal közösen mőködtetett sümegi, zalaszántói 
általános iskolai napközi. 
 
 
Gyermekek átmeneti gondozása 
 
A gyermekek átmeneti gondozásának intézményi háttere nem volt biztosított a településen. 
Erre vonatkozóan  történt elırelépés, mivel a feladatot a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 
keretében sikerült megoldani. 
 
 

IV. 

 
JEGYZİI HATÁSKÖRBEN TETT INTÉZKEDÉSEK 

 

 
A helyi gyámhatóság munkáját a gyermekjóléti szolgálattal, a városi és megyei 
gyámhivatallal, szakintézményekkel együttmőködve látta el. 
 



Védelembe vétel 

 
Jellemzı adatok: 
 
2006. decemberében nyilvántartásban  védelembe vett kiskorú:             - 
2007. évben nyilvántartásban szereplı védelembe vett kiskorú:             -   
2007. évben nyilvántartásból törölt kiskorú:                             - 
2007. decemberében nyilvántartásban lévı veszélyeztetett kiskorú:  - 
családok száma, amelyekben élnek:                  - 
2007. évben védelembe vételre nem volt szükség. 
2008. évben védelembe vételre nem volt szükség. 
 
2009. évben védelembe vett kiskorú:     1 fı 
családok száma, amely(ek)ben él(nek):     1 család 
 
 
Ideiglenes hatályú elhelyezés 
 
Erre az intézkedésre nem került sor 2009-ben. 
 
 

V. 
 

FELÜGYELETI SZERVEK ÁLTAL VÉGZETT SZAKMAI ELLEN İRZÉSEK 
TAPASZTALATAI 

 
Felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenırzés 2009-ben nem volt. 
 

VI. 
 

A JÖVİRE VONATKOZÓ JAVASLATOK CÉLOK, 
A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁS FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA 

 
 
A gyermekjóléti alapellátás feltételeinek további javítása érdekében szükséges a pályázati 
lehetıségek igénybevétele, mivel az önkormányzat anyagi lehetıségei kimerülıben vannak. 
 
Az önkormányzat a gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatok ellátásához igényelné civil 
szervezetek közremőködését is.  
 
 

VII. 
 

A BŐNMEGELİZÉSI PROGRAMRÓL 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testülete az 51/2006. (IV. 12.) Kt. 
határozatával fogadta el a település bőnmegelızési és közbiztonsági koncepcióját, mely 
tartalmazza a település bőnmegelızési céljait  és feladatait. 

 



A koncepció célja az önkormányzat közbiztonsági és bőnmegelızési filozófiájának 
megfogalmazása, majd – konkrét helyzetelemzés alapján – a megvalósítandó azonnali-, rövid-
, közép- és hosszú távú célok, illetve prioritások kijelölése – a lehetıségeket feltárva – a 
végrehajtás módjának meghatározása, a fejlesztés folyamatos biztosításával pedig az 
életminıséget javító közbiztonság megteremtése. 

 
 

VIII. 
 

CIVIL SZERVEZETEK KÖZREM ŐKÖDÉSE A SZOLGÁLTATÁSOK 
ELLÁTÁSÁBAN 

 
Az Önkormányzat a gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatainak ellátásához nem tudta  
igénybe venni civil szervezetek közremőködését. A szabadidıs programok biztosításában 
azonban nagyon jó az együttmőködés a Gyermekjóléti Szolgálat és a helyi mővelıdési ház 
között.  

 
Sümegprága, 2010. március  
        
 
  

                                                                                 Csıbör Károly  

                                                                                    polgármester 
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E L İ T E R J E S Z T É S 
 

 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testülete 

2010. március 18-án tartandó nyilvános  ülésére 
 

 
 
 
Tárgy: Javaslat Szociális Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítására 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület ! 
 
 
Sümeg Város jegyzıje megkeresésében kérte, hogy a Napfény Szociális Segítı Központ 
(8330 Sümeg, Kossuth L. u. 31.) fenntartására vonatkozó Szociális Intézményfenntartó 
Társulás Társulási Megállapodása kerüljön módosításra.  
Megkeresése szerint a Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és 
Gyámhivatala által végzett hatósági ellenırzés során megállapítást nyert, hogy a Napfény 
Szociális Segítı Központ a jelzırendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosításához a 
jogszabályban foglalt személyi és tárgyi feltételekkel nem rendelkezik, így az intézmény 
mőködési engedélyében 2010. január 1-tıl e szolgáltatás már nem szerepel. 
A megállapodás módosítását szükségessé teszi továbbá az egyes szakfeladatok számainak 
változása is.  
Sümeg Város Önkormányzata Képviselı-testülete fentieknek megfelelıen az intézmény 
alapító okiratát módosította, melynek alapján szükségessé vált a Társulási Megállapodás 
módosítása is. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy  a mellékelt okirat-tervezetet és az elıterjesztést 
megtárgyalni, továbbá a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 
  
Sümegprága, 2010. március 10. 
 
 
 
                                                                                                 Vincze József Ágostonné dr. 
                                                                                                 körjegyzı 
 



 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

…./2010. (III. 18.)  h a t á r o z a t a 
 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális Intézményfenntartó 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.  
 

A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó okiratot  aláírni szíveskedjék. 
 
Felelıs: Csıbör Károly polgármester 
Határid ı: azonnal 
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E L İ T E R J E S Z T É S 
 

 
Sümegprága Települési  Önkormányzata Képviselı-testülete 2010. március 18-án  tartandó 
nyilvános ülésére  

 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztására 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület ! 
 
A Magyar Köztársaság Elnöke az országgyőlési képviselık 2010. évi választásának elsı 
fordulóját 2010. április 11. napjára, második fordulóját 2010. április 25. napjára tőzte ki.  

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. § (1) bekezdése szerint a 
szavazatszámláló bizottság tagjait és szükséges számban póttagokat a települési 
önkormányzat képviselı-testülete az országgyőlési képviselık általános választásának 
kitőzését követıen, legkésıbb a szavazás napja elıtti 20. napon választja meg, személyükre a 
helyi választási iroda vezetıje tesz indítványt.  

Mindez vonatkozik a kisebbségi szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztására is, 
melyre tekintettel készült el a határozati javaslat. Az abban felsorolt személyekkel folytatott 
egyeztetés során úgy nyilatkoztak, hogy megválasztásuk esetén a feladat ellátását vállalják, 
egyetértenek ügyük nyilvános ülésen történı tárgyalásával. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy szíveskedjen az elıterjesztést megtárgyalni és a 
Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság tagjait megválasztani.  
 
Sümegprága, 2010. március 11. 
 
 
 

          
 

                 Vincze József Ágostonné dr. 
           körjegyzı 

 



 
 
 

 
HATÁROZATI  JAVASLAT 

 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat  Képviselı-testülete 
……. / 2010.(III. 18.) határozata 

 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testülete a választási 
eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a  
Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottságba tagként megválasztja: 
 
- Németh Béláné 8351 Sümegprága, Petıfi u. 7. 
- Szécsenyi Ferencné 8351 Sümegprága, Petıfi u. 9. 
- Varga Lászlóné 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 33. 
- Varga Sándorné 8351 Sümegprága, Árpád u. 26. 
- Tóth Istvánné 8351 Sümegprága, Fı u. 9.; 
 
póttagnak: 
-  Vargáné Pados Szilvia 8351 Sümegprága, Árpád u. 22. 
szám alatti lakosokat. 
 
Felelıs: - Csıbör Károly polgármester (az eskü kivételére) 
              - Vincze József Ágostonné dr. körjegyzı 
Határid ı: 2010. március 22. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


