
 
 

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT 
P O L G Á R M E S T E R E 

8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. 
 
 
 

T á j é k o z t a t ó  
 

a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról 
 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011.(IV. 8.) 
önkormányzati rendelet 21.§ (1) bekezdésének e) pontja alapján a lejárt 
határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom: 
 
1/2012.(II. 13.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta a Napközi 
Otthonos Óvoda Sümegprága 2012. évi költségvetését, erről az óvodavezető 
értesítése megtörtént.  
2/2012.(II. 13.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta a Sümegprága és 
Bazsi Községek Körjegyzősége 2012. évi költségvetését, erről a körjegyző 
értesítése megtörtént.  
3/2012.(II. 13.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta  Sümegprága és 
Bazsi Községek Körjegyzősége köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek 
alapját képező 2012. évi kiemelt céljait, és erről az érintettek értesítése 
megtörtént.  
5/2012.(II. 13.) határozatával a Képviselő-testület nem fogadta el a 
Ramassetter Vince Általános Iskola Sümeg 2012. évi költségvetését - mely 
tartalmazta az önkormányzati hozzájárulás összegét is -, erről Sümeg Város 
polgármestere értesítése megtörtént. 
6/2012.(II. 13.), 7/2012.(II. 13.), 8/2012.(II. 13.), 9/2012.(II. 13.), 10/2012.(II. 
13.) határozataival a Képviselő-testület elfogadta a Napfény Szociális Segítő 
Központ Sümeg – támogatói szolgálatra, területi védőnői, családsegítés, 
gyermekjóléti, házi segítségnyújtás szolgálatra vonatkozó - 2012. évi 
költségvetését, erről Sümeg Város polgármestere értesítése megtörtént. 
11/2012.(II. 13.) határozatával a Képviselő-testület úgy döntött, hogy az 
önkormányzat nehéz anyagi helyzetére való tekintettel nem áll módjában 2012. 
évben anyagi támogatást nyújtani a kérelmezőknek, erről az érintettek értesítése 
megtörtént. 
12/2012.(II. 13.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta a Gersei Pethő 
Általános Művelődési Központ Általános Iskola Zalaszántó 2012. évi 
költségvetését, erről a Zalaszántó körjegyzőjének értesítése megtörtént.  
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14/2012.(II. 13.) határozatával a Képviselő-testület elfogadta az E-ON 
Energiaszolgáltató Kft-vel kötendő „Teljes ellátásról szóló villamosenergia-
adásvételi szerződéseket„ mely szerződések aláírást követően az E-ON Kft. 
részére megküldésre kerültek.  
15/2012.(II. 13.) határozatával a Képviselő-testület értékesíteni kívánja a 
tulajdonában álló Sümegprága 355/8 hrsz-ú építési telket. Az értékbecslés 
elkészült, melynek díja kiegyenlítésre került, az értékesítési hirdetmény 
kifüggesztésre került.   
16/2012.(II. 13.) határozatával a Képviselő-testület működési célra 4 millió 
forint folyószámla hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt-tól. Erről a szükséges 
dokumentumok az OTP Bank Nyrt. részére megküldésre kerültek.  
20/2012.(II. 28.) határozatával a Képviselő-testület jóváhagyta a Napközi 
Otthonos Óvoda Sümegprága 2012. évi óvodai beiratkozás időpontját, erről az 
óvodavezető és a lakosság értesítése megtörtént.  
22/2012.(II. 28.) határozatával a Képviselő-testület jóváhagyta az E-ON 
Energiaszolgáltató Kft-vel a lakásfenntartási támogatás természetbeni 
juttatásként történő biztosítása érdekében a megállapodást. A megállapodás 
aláírása megtörtént.  
23/2012.(II. 28.) határozatával a Képviselő-testület árajánlatot kért a Kasib 
Mérnöki Irodától Sümegprága 023/6 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása 
ügyében. Az árajánlat megérkezett, 1,2 millió forint + ÁFA a tervezési díj 
összege. 
24/2012.(III. 20.) határozatával a Képviselő-testület a helyi önkormányzatok 
közművelődési érdekeltségnövelő támogatására pályázat benyújtását határozta 
el. A pályázat benyújtásra került.  
25/2012.(III. 20.) határozatával a Képviselő-testület pályázat benyújtását 
határozta el a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés és Népművészet 
Kollégiuma által kiírt „Közművelődés és népművészet 2012. évi szakmai 
tevékenységének fejlesztése és megújítása” elnevezésű – 2012. évi 
közművelődési programok Sümegprágán /Falunap, Éjszakai kalandtúra, Szüreti 
felvonulás/” címmel. A pályázat benyújtásra került.  
26/2012.(III. 20.) határozatával a Képviselő-testület a lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás díjtámogatásának igénylésére pályázat benyújtását határozta 
el, a DRV Zrt. Siófok közreműködésével. A határozat és a nyilatkozatok a DRV 
Zrt. Siófok részére megküldésre kerültek.   
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű önkormányzati 
döntések végrehajtásáról szóló tájékoztatót szíveskedjék tudomásul venni. 
 
Sümegprága, 2012. április 5. 
                                                            
                                                              Csőbör Károly 
                                                               polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
../2012. (IV. ...) határozata 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
önkormányzati döntések végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 
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TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 

P O L G Á R M E S T E R E 
8351 Sümegprága, Rákóczi u.17. T/fax:87/550-038 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Települési Önkormányzat Sümegprága Képviselő-testületének 

2012. április 24– én tartandó nyilvános ülésére 
 
 
Tárgy:               Sümegprága Települési  Önkormányzat  2011. évi költségvetéséről  
                          szóló  1/2011.(II.24.)  önkormányzati rendelet módosítása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk 2011. évi költségvetésében év közben bekövetkezett változások  miatt szükséges a 
2011. évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.24.) rendeletünk módosítása. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat) 22. §-a szerint: 

 „  (1)A jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve a 
miniszter gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás 
megalkotása során, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály keretében 

a) az elavult, szükségtelenné vált, 
b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő, 
c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára 

gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható, 
d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, 

vagy 
e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító, 

a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve 
megfelelő módosítására kerüljön sor. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat lefolytatásáról az általa alkotott rendelet esetén a 
Magyar Nemzeti Bank elnöke, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke, az 
önkormányzati rendelet esetén a jegyző gondoskodik.” 

 
 Fentiekre tekintettel került sor a 2011. évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.24.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára, mely alapján került sor az önkormányzati rendelet 
módosítására. 
 
A mellékelt rendelet-tervezet : 
- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal, 
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet figyelembevételével, 
került összeállításra. 
 
Az előzőekben hivatkozott törvény 17. §-a szerint: 
„(1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - 
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az 
előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve 
kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat 
képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa 
meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes 
hatásvizsgálatot végez. 
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
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a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket.” 
 
Minderre figyelemmel készült el a hatásvizsgálat, melynek eredményéről az alábbi 
tájékoztatást adom: 
 

Hatásvizsgálat 
 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § és 17.§ (1) bekezdése alapján 
 
 

A rendelet-tervezet címe: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének       
/2012.(  ) rendelete az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének módosításáról 

 
Társadalmi-gazdasági hatása: A rendelet hozzájárul a település alapellátási feladatainak 
megvalósíthatóságához , a költségvetésben tervezett feladatok végrehajthatóságához. 

 
Költségvetési hatása: A költségvetés -  abban az esetben, ha az előterjesztés szerinti 
tartalommal fogadja el a képviselő – testület – végrehajtható. 

 
Környezeti, egészségi következményei: nem kimutatható 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet hatályba lépésével az 
adminisztrációs terhek kis mértékben növekednek. 
 
Egyéb hatása:   Nincs. 

 
A rendelet megalkotásának szükségessége: A költségvetést érintő év közben bekövetkezett 
változásokat , központi költségvetésből kapott forrásokat és felhasználásukat , pénzügyi 
teljesítést igénylő testületi döntéseket a költségvetési rendeleten át kell vezetni. Pénzügyileg 
csak olyan kötelezettségvállalás teljesíthető, amelyre az önkormányzat költségvetési rendelete 
előirányzatot biztosít. 
 
 
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: mulasztásban 
megnyilvánuló törvénysértés miatt  törvényességi észrevétel  

 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:   

- személyi: rendelkezésre áll 
- szervezeti: nincs, 

      -     tárgyi:  nincs 
- pénzügyi: nincs. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Jat. 18. § (1) szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, 
amelyben bemutatja azokat a változásokat amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik. 

INDOKOLÁS 

Sümegprága Települési  Önkormányzat Képvisel ő-testületének  
2011. évi költségvetéséről szóló  1/2011.(II.24.) rendeletének módosításához 

 
BEVÉTELEK  
A bevételek módosítását a központi forrásból biztosított , utólag igényelhető támogatások , valamint a 
működési célra átvett, nem tervezett támogatások teszik indokolttá.  
 
Központi bevételek: 
Központi bevételekből a működési bevételek változása  
az alábbiak szerint: 
a) egyes jöv.pótló támogatások és kiegészítések                                   441  ezer Ft 
 
 
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN:                                               441 ezer Ft 
 
KIADÁSOK  
A kiadások módosítását   a központi támogatások miatt módosítottuk. Néhány kiadás esetében a 
ténylegesen felmerülő kiadásoknak megfelelően átcsoportosítást végeztünk. 
 
Működési kiadások 
 
Ellátottak pénzbeni juttatásai                                                                        441 ezer Ft 
   
 
KIADÁSOK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN:                                                      441 ezer Ft 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet  tervezetet szíveskedjen 
megvitatni, majd elfogadni.                                   
Sümegprága, 2012-04-20 
 
                                                                                   Csőbör Károly 
                                                                                    polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
Az előterjesztést készítette:                                                       
                                                     Horváth Zoltán Imréné gazdálkodási főelőadó 
                                                      (Vincze József Ágostonné dr. körjegyző megbízásából) 
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SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI  ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
 /2012 . (         ) 

 
R E N D E L E T E 

az önkormányzat  2011. évi költségvetésének módosításáról 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és 
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat 
– és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában,  az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:  
 
1.§ Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2011.(II.24.) önkormányzati rendelet 
 ( a továbbiakban :Rendelet) 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ 1. § (1) Sümegprága Települési  Önkormányzat képviselő-testülete ( a továbbiakban: 

Képviselő-testület)az önkormányzat 
 
     a)  bevételi főösszegét                                                     83 308  ezer Ft-ban, 
     b)  kiadási főösszegét                                                      83 308  ezer Ft-ban 
         állapítja meg. „ 
 
2. §  A Rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.         
 
3. § A Rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
 „ 2. § (1) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott bevételi főösszegből a 

működési célú  bevételek összegét  72 665  ezer Ft-ban , amelyből                       működési 
hitel    3 246  ezer Ft ,    állapítja meg.” 

 
4.§ A Rendelet 2.1 melléklet helyébe a rendelet 2. melléklete, a Rendelet  2.1c melléklete 

helyébe a rendelet 3. melléklete lép.  
 
5.§ A Rendelet 4.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
  „ 4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és fenntartási kiadásainak kiemelt 

előirányzatait  az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
Működési kiadások                                                       77 665  ezer Ft 
 
Ebből: 
a) személyi jellegű juttatások                                       27 017   ezer Ft 
b) munkaadót terhelő járulékok                                     6 644   ezer Ft 
c) dologi kiadások                                                        23 772   ezer Ft 
d) ellátottak pénzbeni juttatásai                                   11 051   ezer Ft 
e) támogatások, pénzeszköz átadások                          8 931   ezer  Ft 
f) általános tartalék                                                           250   ezer Ft  „ 
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6.§  A Rendelet 2.3 melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.  
 
 11.§. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon  lép hatályba . 
 

  
 
 
 
 
 
               
                                                    Csőbör Károly             Vincze József Ágostonné  dr. 
                                                      polgármester                             körjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
Kihirdetve: 
 
Sümegprága, 2012. …………………. 
 
                      . 
 
                                                                   Vincze József Ágostonné  dr. 
                                                                                  körjegyző  
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1.melléklet a   /2012.(..).önkormányzati 
rendelethez 

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA    

        

  MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  

      2011. ÉVI ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA ÉS 2011. ÉVI TELJESÍTÉSE 

       ezer forintban 

    A   B C D E 

1   megnevezés   2011     

2  I: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK         

3 Bevételek     E* M* M* M* 

4 intézményi bevételek   3276 3276 3276 3276 

5 sajátos bevételek   4993 4993 4993 4993 

6 költségvetési támogatás 20273 25026 27457 27898 

7 SZJA bevétel   22402 22402 22402 22402 

8 pénzeszköz átvétel   11334 11372 13679 13679 

9 rövid lejáratú hitelek   5470 5255 3246 3246 

10 előző évi pénzmaradvány 2171 2171 2171 2171 

11 kölcsönök megtárülése         

12 előző évi megtérülés           

13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 69919 74495 77224 77665 

14 Kiadások             

15 személyi juttatások   26151 26228 27017 27017 

16 munkaadót terhelú t terhelő járulékok 6461 6479 6644 6644 

17 dologi kiadások   25053 25053 23772 23772 

18 ellátottak pénzbeni juttatásai 3110 7591 10610 11051 

19 Tám, műk.c pénzeszk átadások 8844 8894 8931 8931 

20 rövid lejáratú hitel visszafizetése         

21 tartalékok     300 250 250 250 

22 céltartalék           

23 KIADÁSOK ÖSSZESEN 69919 74495 77224 77665 

24               

25   
II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK ÉS 
KIADÁSOK       

26 Bevételek           

27 előző évi pénzmaradvány         

28 pénzeszköz átvetel   93 93 93 93 

29 sajátos bevételek   4754 4754 4754 4754 

30 költségvetési támogatás   96 96 96 

31 t.eszköz értékesítés   700 700 700 700 

32 fejlesztési hitel           

33 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5547 5643 5643 5643 

34                                                

35 Kiadások             

36 beruházások   1450 1450 1450 1450 

37 felújítások     3974 3974 3974 3974 

38 pénzeszköz átadások 123 219 219 219 

39               

40               

41 KIADÁSOK ÖSSZESEN 5547 5643 5643 5643 

42               

43 
függ ő, átfutó, kiegyenlít ő 
bevételek             

44 
függ ő, átfutó, kiegyenlít ő 
kiadások             

45 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 75466 80138 82867 83308 

46 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 75466 80138 82867 83308 
 



2.melléklet a    /2012.(  ) önkormányzati rendelethez
Települési Önkormányzat Sümegprága

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK EL ŐIRÁNYZATA 
2011. ezer forintban

A B C D E F G H
1 cím alcím int.bevételek sajátos bev. kötlstgv.tám átvett p.eszk hitel előző évi pm. bevételek összesen
2 ekőirányzat módosítás ekőirányzat módosítás ekőirányzat módosítás ekőirányzat módosítás ekőirányzat módosítás ekőirányzat módosítás ekőirányzat módosítás

3 I.  ÖNKORMÁNYZAT
4 383103 tel.hulladék vegyes 0 0
5 841126 Önk.többc.KT igazg.tev 605 605 1365 1365 3246 3246 5216 5216
6 841402 közvilágítás 0 0
7 841403 Város-községgazd.szolg 621 621 280 280 901 901
8 889921 szociális étkeztetés 1150 1150 1150 1150
9 889928 falugondnoki szolgáltatás 0 0
10 890441 rövid távú közfoglalkoztatás 1850 1850 1850 1850
11 910123 könyvtári tevékenység 570 570 570 570
12 910502 közm.int.köz.színterek 0 0
13 960302 köztemető fennt.műk. 60 60 60 60
14 841901 Önk.Tckist.t.elszám. 4993 4993 49859 50300 54852 55293
15 882125 Mozg.korl.közl.tám 126 126 126 126
16 841126 házi segítségnyújtás 0 0
17 890442 hosszú távú közfoglalkoztatás 650 650 650 650
18 882124 rendkívüli GYVT 586 586 586 586

19 I.CÍM ÖSSZESEN 2436 2436 4993 4993 49859 50300 5427 5427 3246 3246 0 0 65961 66402
20 II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

21 562912 Óvodai intézményi étkez 700 700 700 700
22 851011 óvodai nevelés,ellátás 80 80 1625 1625 932 932 2637 2637
23 II.cím összesen 780 780 0 0 0 0 1625 1625 0 0 932 932 3337 3337
24 I-II cím ÖSSZESEN 3216 3216 4993 4993 49859 50300 7052 7052 3246 3246 932 932 69298 69739
25
26 III. KÖRJEGYZŐSÉG
27 841126 Önk.többc.KT igazg.tev 60 60 6627 6627 1239 1239 7926 7926
28 III. cím összesen 60 60 0 0 0 0 6627 6627 0 0 1239 1239 7926 7926
29
30 MINDÖSSZESEN 3276 3276 4993 4993 49859 50300 13679 13679 3246 3246 2171 2171 77224 77665  



3. melléklet a    /2012.(  ) önkormányzati rendelethez
Települési Önkormányzat Sümegprága

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS JOGCÍMENKÉNT Forintban
2011.

A B C D E
1 CÍM előirányzat módosított módosított

2 ALCÍM MEGNEVEZÉS előirányzat el őirányzat

3 I.Önkormányzat
4 841901 Önk.többcélú kist.társ.elszámolásai

5 általános önk. feladatok 8723584 8723584 8723584
6 önkorm.üzemeltetési, sport és kulturális fel. 3600000 3600000 3600000

7 lakott külterülettel kapcs. Feladatokcs.fel. 5224 5224 5224

8
9 KÖRJEGYZŐSÉG 5118360 5118360 5118360

10 alap 3042360 3042360 3042360

11 kiegészítés 2076000 2076000 2076000

12
13 Szociális feladatok 4352056 4352056 4352056
14 szociális étkeztetés 276800 276800 276800

15 pénzbeni szoc. Feladatok 4075256 4075256 4075256

16
17
18
19
20 Közoktatás               Óvoda 7197333 7197333 7485333
21 alap hozzájárulás 5483333 5483333 5771333

22 társulási támogatás 605000 605000 605000

23 étkeztetés támogatása 1088000 1088000 1088000

24 ped. Szakkvizsga és továbbképzés 21000 21000 21000

25
26 SZJA 22402370 22402370 22402370
27 átengedett SZJA 2547120 2547120 2547120

28 SZJA kiegészítés 19855250 19855250 19855250

29
30
31
32
33 Normatív, kötött felhasználású támogatások 7059378 7192968

34
35 központi támogatások 141967 141967

36 közműfejlesztési hozzájárulás 95967 95967

37 érdekeltség növelő támogatás 46000 46000

38
39 Egyéb központi támogtaás 78100 98182

40 kompenzáció 78100 98182

41
42
43
44 MINDÖSSZESEN 42675343 49954788 50396460
45 ebből:
46 összes működési bevétel 42675343 49858821 50300493
47 felhalmozási bevétel 95967 95967  
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4.melléklet a    /2012.(  ) önkormányzati rendelethez
Települési önkormányzat Sümegprága

ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI
2011. ezer forintban

A B C D E
1 CÍM  megnevezés eredeti módosított módosított

2 ALCÍM előirányzat el őirányzat el őirányzat

3 I.Önkormányzat 
4 Rendszeres pénzbeli ellátások 2015 8803 9245
5
6 882111 rendszeres szociális segély 442 5195 5637
7 Rendszeres szoc.segély 1898 1898
8  bérpótló juttatás 3297 3314
9 RÁT 425

10
11 882112 időskorúak járadéka 7 7 7
12 1 fő
13 882113 lakásfenntartási tám. Normatív 160 1539 1539
14 23 fő
15 882115 ápolási díj alanyi jogon 106 762 762
16 1 fő
17 882116 ápolási díj méltánoyssági alapon 1300 1300 1300
18 4 fő 
19
20
21
22
23
24
25 eseti pénzbeli ellátások 1095 1807 1806
26
27 882122 átmeneti segély 100 100 100
28
29 882123 temetési segély 80 80 80
30
31 882124 rendkívüli GYVT 450 1036 1035
32 iskolakezdési támogatás 450 450

33 egyszeri GYVT 586 585

34 882129 egyéb önk.eseti pénzbeli ell. 365 365 365
35 BURSA
36 882202 közgyógyellátás 100 100 100
37
38 882125 mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 126 126
39
40
41
42
43
44

45 I. CÍM MINDÖSSZESEN 3110 10610 11051  
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SÜMEGPRÁGA ÉS BAZSI KÖZSÉGEK KÖRJEGYZ ŐJE 

8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. Telefon/fax: 87/550-038 E-mail: korjspb@enternet.hu 

 

 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 
 

Sümegprága Települési Önkormányzata Képvisel ő-
testülete  2012.  április 24-én  tartandó nyilvános  ülésére 

 
 
 

 

Tárgy: Átfogó értékelés Sümegprága Települési Önkormányzat   2011. évi 
gyermekjóléti és  gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban: Gytv.) 96. § (6) bekezdése szerint:  
 

„ A települési önkormányzat és a megyei fenntartó a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott 
tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a 
képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhivatalnak. A 
gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a 
települési önkormányzat, illetve a megyei fenntartó felé, amely hatvan napon belül érdemben 
megvizsgálja a gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről 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 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról összeállításra került az  átfogó értékelés tervezete (csatolva az 
előterjesztéshez). 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az átfogó értékelés-tervezetet és az előterjesztést 
megtárgyalni, továbbá a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.  
 
Sümegprága, 2012. április 16. 
 
 
                                                                         Vincze József Ágostonné dr. 
                                                                                         körjegyző 
 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

…. /2012. (IV. 24.) határozata 
 
 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
2011. évi  gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló – 
mellékelt - átfogó értékelést elfogadja. 
 
Felkéri a körjegyzőt, hogy az elfogadott átfogó értékelést a Veszprém Megyei 
Szociális és Gyámhivatala részére megküldeni szíveskedjék. 
 
 
 
Felelős: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
 
Határid ő: azonnal 
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Melléklet                  

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT 

8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. -   �/Fax: +36-87/350-587 
 
 
 
 

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS 

 

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI  ÖNKORMÁNYZAT 

2011.  ÉVI GYERMEKJÓLÉTI  ÉS  GYERMEKVÉDELMI 
FELADATAINAK  ELLÁTÁSÁRÓL 

/TERVEZET/ 
 

 
Sümegprága Települési Önkormányzatának - a gyermekek védelméről 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 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról átfogó 
értékelése a következő: 
 
 

I. 
 

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

 
 
Megye:  Veszprém 
Település: Sümegprága 
Állandó lakosok száma: 640 fő 
 
0-18 év közötti gyermekek száma: 129 fő 
 

0 - 2 évesek 3 - 5 évesek 6 -13 évesek 14 -18 évesek 
10 19 59 41 

 
 
A születések száma változó, de sajnos a 90-es évek közepétől erőteljes csökkenést mutat. 
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A születések adatai 1985-2011.  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 
2010 2011      

6 7 5 8 6 5 8 1 5 3 1      
 
 
 
A település állandó lakosainak száma az elmúlt évek során 700 fő körül mozgott, a 90-es 
évek közepétől csökkenő tendenciát mutatott, majd enyhe növekedés volt tapasztalható, 
jelenleg ismét csökkenő tendenciát mutat. 
 

 Állandó népesség 1992-2011. 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 2010 2011         
675 676 678 663 659 640         

 
A település idegenforgalma a képviselő-testület eddigi erőfeszítései ellenére sem 
meghatározó, ebből származó kereset-kiegészítés nem jellemző, ezért az Önkormányzatnak a 
lakosság megélhetési forrásainak bővítése érdekében más megoldásokat kell keresnie. 
Azonban addig, ameddig a sümegi kistérségben továbbra nem történik az eddigieknél 

jelentősebb előrelépés ezen a területen, nem várható előrelépés e vonatkozásban. 

A községben a szőlőművelésnek, gyümölcstermesztésnek, bortermelésnek hosszú időkre 
visszanyúló hagyományai vannak, megélhetési lehetőséget, kereset-kiegészítést a jelen 
gazdasági körülmények között azonban már e tevékenységek nem biztosítanak. 
 
A település népességmegtartó ereje az infrastruktúrától, az önkormányzati és közintézmények 

működtetéséről és színvonalától egyaránt függ. A településen mára valamennyi közmű 

kiépítésre került, azonban nincs ipari tevékenység, munkahely, a munkavállalók a közeli 

városokban dolgoznak. Elmondható, hogy a községben maga az Önkormányzat a 

legjelentősebb foglalkoztató. Jellemző a munkanélküli és szociális ellátásokba történő újbóli 

visszakerülés. A termelőszövetkezet, a bányák felszámolása sok munkahelyet szűntetett meg, 
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a munkanélküliség Sümegprága település lakosságát is érintette. Jelentős problémát okoz az 

is, hogy a foglalkoztatottak bérszintje alacsony.  

II. 

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT PÉNZBELI, 
TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK  BIZTOSÍTÁSA 

 

-  Rendszeres gyermekvédelmi  kedvezmény 
 
A rendszeres gyermekvédelmi támogatás megszűnése és a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény bevezetését követően a pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása 
tekintetében a hatásköri szabályok módosultak. A települési önkormányzat képviselő-
testületének hatáskörében maradt a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása, míg 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a települési önkormányzat 
jegyzője állapítja meg.  
(A törvény értelmében szintén a jegyző folyósítja a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményhez kötődő ún. egyszeri  támogatást is.) 
A települési önkormányzat képviselő-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. 
 
 
Lehetősége 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       Adat (fő) 
  
2011. évben részesültek száma 54 

 

A kérelmez őkre vonatkozó általánosítható adatok: 
 
Jellemző, hogy a szülők többnyire alacsony jövedelemmel rendelkeznek, illetve a családban 
csak egyiküknek van kimutatható rendszeres jövedelme.  
 
Kérelem elutasítására nem került sor. 
 
Az önkormányzatot terhelő kiadás nem volt. 

- Az egyszeri támogatás: 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek évente 2 alkalommal 
részesülnek egyszeri támogatásban.  
Ennek összege gyermekenként és alkalmanként 2011. évben 5.800.- Ft volt. 
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Az egyszeri támogatás adatai:  
 
Augusztus:  54 fő    - Kifizetett összeg összesen:   313.200.-Ft 
November:  47 fő    - Kifizetett összeg összesen:                 272.600.- Ft 
 
Az önkormányzatot terhelő kiadás nem volt. 
 
 

- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
 
 
Megnevezés 

Adat 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma 109 
Egyszer részesült támogatásban 109 
Kétszer részesült támogatásban - 
Háromszor részesült támogatásban - 
Négyszer részesült támogatásban - 
Támogatásban részesültek összesen 109 

 

A kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok: 
 
Alkalmanként jelentkező többletkiadások (elsősorban a gyermek fogadásának 
előkészítéséhez, másrészt az iskolakezdéshez kapcsolódó kiadások) miatt szorultak anyagi 
segítségre. 
 
Kérelem elutasítására nem került sor. 

Az önkormányzatot terhelő kiadás: 463.000.-Ft 
 

- A gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben 
részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok 

 
- Az iskoláskorú gyermekek étkeztetése az intézményfenntartó társulások által működtetett 
közoktatási intézményekben került megoldásra.  
 
   - Gyermekétkeztetésben részesült óvodáskorú gyermekek száma 2011. évben:       23 fő 
 
   - 50 %-os   kedvezményben részesültek száma:                                                          4 fő 
 
   - Díjmentességet élvezők átlagos létszáma:                      13 fő 
 
   - A gyermekétkeztetési kedvezmények biztosításából adódó  
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        önkormányzatot terhelő kiadás összege:                      2.958.000.- Ft,  ebből 
        normatív alapon biztosított állami támogatás:                   1.088.000.- Ft. 
 
   - A települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2011. évben 
nyújtott támogatás nem volt. 
 

III. 

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK 
 

Gyermekjóléti alapellátás 

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

Gyermekjóléti Szolgálat működése 
 
A Szolgálat létrehozására a törvényi kötelezés után 1997. évben került sor. Az önkormányzat 

szakirányú felsőfokú végzettséggel – szociálpolitikus egyetemi diplomával – rendelkező 

személy megbízásos jogviszonyban történő alkalmazásával látta el a feladatot 2004-ben.  

A feladat – a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás kereteiben - 2005. évtől realizálódott a 
Magyar Vöröskereszt Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott szolgáltatás 
igénybevételével történő ellátással.  
 
2009. január 1-től intézményfenntartó társulás keretében a Napfény Szociális Segítő Központ 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata (8330 Sümeg, Kossuth L. u. 31.) útján biztosított a 
feladatellátás. 
 
A Szolgálat működési engedéllyel rendelkezik.  
 
A képviselő-testület úgy ítélte meg, hogy a feladatellátás jelenlegi módja megfelelő, úgy az 
ellátás minősége, 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 hétfőn 8 órától 10,45 óráig tart kihelyezett ügyfélfogadást.  
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A Szolgálat a feladatellátáshoz igénybe veszi az Önkormányzat más intézményeinek 
helyiségeit, eszközeit is, elsősorban a Művelődési Ház helyiségeit előadások, játszóházak 
alkalmával. 
 
Tárgyi, technikai eszközök köre: 
 
Telefon, 
Fax, 
Számítógép, 
Nyomtató, 
Fénymásoló, 
Íróasztal szék, szekrény a Szolgálat működéséhez 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 részéről folyamatos volt. A szolgálat 
beszámolója szerint az észlelő- és jelzőrendszerrel, a helyi civil szervezetekkel a kapcsolata 
jó, az együttműködés általában eredményes.  
 
Az előző évekhez viszonyítottan említést érdemel, hogy az iskolák mára már egyre több 

esetben tesznek eleget a jelzőrendszerben betöltött szerepükből adódó kötelezettségeiknek. A 

szülők elleni szabálysértési feljelentés azért, mert gyermeke nem vesz részt a tanórákon, nem 

volt. 

A Szolgálatnak szolgáltatási feladata is van, ezen feladatok közül elsősorban a szabadidős 

programok szervezése, valamint a Művelődési Ház által szervezett programok 

lebonyolításában való közreműködés volt meghatározó. 

Számos szabadidős programot is szervezett. Ezek a rendezvények a családok körében nagy 

sikert arattak. 
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Több alkalommal adott a Szolgálat tájékoztatást a gyermeki jogokról, a támogatásokról, a 

támogatásokhoz történő hozzájutásról. Természetesen a családgondozó a szükséges 

felvilágosítást minden esetben megadta a hozzá kérdéssel forduló klienseknek. 

Gyermekek napközbeni ellátása  
 
A gyermekek napközbeni ellátásáról a részvételével működő intézményfenntartó társulások 
által fenntartott közoktatási intézményekben gondoskodott a képviselő-testület. 
Az ellátást biztosította az életkori sajátosságoknak megfelelően a Bazsi Község 
Önkormányzatával közösen fenntartott helyi Napközi Otthonos Óvoda, valamint az 
önkormányzat által más önkormányzatokkal közösen működtetett sümegi, zalaszántói 
általános iskolai napközi. 
 
 

Gyermekek átmeneti gondozása 
 
A gyermekek átmeneti gondozásának intézményi háttere nem volt biztosított a településen. 
Erre vonatkozóan  történt előrelépés, mivel a feladatot a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 
keretében sikerült megoldani. 
 

IV. 

JEGYZŐI HATÁSKÖRBEN TETT INTÉZKEDÉSEK 
A helyi gyámhatóság munkáját a gyermekjóléti szolgálattal, a városi és megyei 
gyámhivatallal, szakintézményekkel együttműködve látta el. 
 

Védelembe vétel 

 
Jellemző adatok: 
 
2006. decemberében nyilvántartásban  védelembe vett kiskorú:             - 
2007. évben nyilvántartásban szereplő védelembe vett kiskorú:             -   
2007. évben nyilvántartásból törölt kiskorú:                             - 
2007. decemberében nyilvántartásban lévő 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 fő 
családok száma, amely(ek)ben él(nek):     1 család 
2009. évben nyilvántartásból törölt kiskorú:                             - 
2010. évben védelembe vett kiskorú:      -  
családok száma, amely(ek)ben él(nek):      - család 
 
2010. évben nyilvántartásból törölt kiskorú:                             - 
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2010. decemberében nyilvántartásban lévő veszélyeztetett kiskorú:  1 fő 
családok száma, amely(ek)ben él(nek):      1 család 
 
 
2011. évben védelembe vett kiskorú:     -  
családok száma, amely(ek)ben él(nek):     - 
2011. évben nyilvántartásból törölt kiskorú:                            1 fő  
2011. decemberében nyilvántartásban lévő veszélyeztetett kiskorú:  -  
családok száma, amely(ek)ben él(nek):      -  
 
 

Ideiglenes hatályú elhelyezés 
 
 
Erre az intézkedésre nem került sor 2011-ben. 

 

V. 

 

FELÜGYELETI SZERVEK ÁLTAL VÉGZETT SZAKMAI 
ELLENŐRZÉSEK 

TAPASZTALATAI 
 
Felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenőrzés 2011-ben nem volt. 
 

 

VI. 

 

A JÖVŐRE VONATKOZÓ JAVASLATOK CÉLOK, 

A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁS FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA 
 

 
A gyermekjóléti alapellátás feltételeinek további javítása érdekében szükséges a pályázati 
lehetőségek igénybevétele, mivel az önkormányzat anyagi lehetőségei kimerülőben vannak. 
 
Az önkormányzat a gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatok ellátásához igényelné civil 
szervezetek közreműködését is.  
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VII. 

 

A BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAMRÓL 
 

 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az 51/2006. (IV. 12.) Kt. 

határozatával fogadta el a település bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepcióját, mely 

tartalmazza a település bűnmegelőzési céljait  és feladatait. 

 

A koncepció célja az önkormányzat közbiztonsági és bűnmegelőzési filozófiájának 

megfogalmazása, majd – konkrét helyzetelemzés alapján – a megvalósítandó azonnali-, 

rövid-, közép- és hosszú távú célok, illetve prioritások kijelölése – a lehetőségeket feltárva – a 

végrehajtás módjának meghatározása, a fejlesztés folyamatos biztosításával pedig az 

életminőséget javító közbiztonság megteremtése. 

VIII. 

 

CIVIL SZERVEZETEK KÖZREMŰKÖDÉSE A SZOLGÁLTATÁSOK 

ELLÁTÁSÁBAN 
 

Az Önkormányzat a gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatainak ellátásához nem tudta  

igénybe venni civil szervezetek közreműködését. A szabadidős programok biztosításában 

azonban nagyon jó az együttműködés a Gyermekjóléti Szolgálat és a helyi művelődési ház 

között.  

Sümegprága, 2011. április 16. 
        
 

                                                                                  Csőbör Károly  

                                                                                      Polgármester 
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SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERE 

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

 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
 

Sümegprága Települési  Önkormányzat Képviselő-testülete 
 2012. április 24-én tartandó   

nyilvános ülésére 
 
 

 
Tárgy:  Lakossági környezet állapotáról szóló tájékoztatás 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. 
§ (1) bekezdés e) pontja, valamint az 51. § (3) bekezdése előírja, hogy a 
település környezeti állapotának alakulásáról az Önkormányzat szükség szerint, 
de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot, melyre legutóbb 2011. 
áprilisában került sor. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 112/2004. (XII. 
14.) határozatával  fogadta el „Sümegprága Települési Környezetvédelmi 
Programját”. 
 
A Környezetvédelmi Programban megfogalmazott kiemelt célok között 
szerepel 
- a település lakói életkörülményeinek és életminőségének javítása, a vonzó 
vidéki életmód megteremtése, az emberi egészséget károsító veszélyeztető 
hatások megelőzése, csökkentése, megszüntetése; 
- a település adottságaihoz és hagyományaihoz illeszkedő, a környezeti és 
gazdasági szempontokat egyaránt figyelembe vevő fenntartható fejlődés 
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feltételeinek megteremtése, környezetbarát és versenyképes termelési és 
szolgáltatási technológiák alkalmazása; 
- környezeti,  táji és természeti értékek megóvása, helyreállítása, illetve a 
természet védelmének szem előtt tartása a település gazdasági, társadalmi 
fejlesztése során; 
- a fentiekkel összhangban, a környezettudatos életszemlélet erősítése, és a 
partnerség fejlesztésének előtérbe helyezése. 
 
Mindezekre figyelemmel a következő rövid tájékoztatást adom Sümegprága 
lakossági környezetének állapotáról. 
 

Levegőminőség 
 
Sümegprága levegőminőségi szempontból jelenleg kedvező helyzetben van. 
Szennyezést okozó gazdasági tevékenységet alig folytatnak a településen. A 
főútvonalak – távolságuk miatt – nem befolyásolják érzékelhető mértékben a 
levegő minőségét. 
 
A csekély légszennyezést a helyi közlekedés, elsősorban a dízel üzemű buszok, 
tehergépkocsik okozzák.  
A közlekedési eredetű károsító hatások (zaj, por) csökkentése érdekében az 
Önkormányzat tervezi e káros hatásokat mérséklő növényzet telepítését. 
 
A település téli hőenergia ellátását vegyestüzeléssel és gáztüzeléssel oldja meg a 
lakosság.  
 
A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék ártalmatlanításáról 
elsősorban komposztálással, ha ez nem lehetséges, elszállítással kell 
gondoskodni az Önkormányzat Képviselő-testülete által a környezetvédelemről 
alkotott 12/2000. (XI. 3.) rendelete szerint. A jövőben e rendeleti előírásokat 
még maradéktalanabbul be kell tartania a lakosságnak és az önkormányzatnak 
is. 
 
Sümegprágán a parlagon hagyott területek, a nem kellő gondossággal kezelt 
telkek, árokpartok gyomnövényei és a parlagfű nagymértékben hozzájárul a 
levegő pollen szennyeződéséhez. A napjainkban már szinte népbetegségként 
jelentkező pollenallergia a nyárvégi időszakban igen intenzív, és egyre inkább 
terjedőben van. A levegő parlagfűvel terheltségi adatait, az allergiát okozó 
növények virágzási idejét a következő grafikonok és táblázat szemlélteti. 
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Az Önkormányzat 2012. évben a korábbi éveknél még nagyobb gondot kíván 
fordítani a település egész területén a gyomnövények és a parlagfű elleni 
védekezésre. Ebben minden helyi lakosnak érdeke és kötelessége közreműködni 
legalább a saját területe tekintetében. Sümegprága Települési Önkormányzat 
Képviselő-testületének a 4/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete előírja az 
aktív korúak ellátására, valamint a lakásfenntartási támogatásra való jogosultság 
feltételeként a lakókörnyezet rendben tartását.  
Az Önkormányzat – a közcélú foglalkoztatás lehetőségével is élve - a 
korábbiaknál fokozottabb gondot fordít az önkormányzat tulajdonát képező 
közterületek parlagfű- és gyommentesítésére. 
 

Vízminőség 
 
A helyi felszíni és talajvizek tekintetében fokozódik az elnitrásodás. 
A csapadékvíz elvezetés a településen részben megoldott, az elvezetésre 
szolgáló árkok karbantartására még nagyobb gondot kell fordítani. Anyagi 
eszközök hiányában a csapadékvíz elvezetésének rendszere eddig nem 
épülhetett ki. Az Önkormányzat pályázat útján látja biztosíthatónak a közeli 
jövőben a mai kor követelményeinek megfelelő rendszer kiépítését. 
Sümegprága területén a szennyvízcsatornára rákötés lehetősége biztosított. A 
szolgáltató 2012. április 1-től 2012. szeptember 30-ig kedvezményes rákötési 
lehetőséget biztosít a fogyasztók részére. 
 
A vízbázisok és a talaj védelme érdekében talajterhelési díjat kell fizetniük 
mindazoknak a kibocsátóknak, akik a műszakilag rendelkezésre álló szennyvíz 
közcsatornára nem kötnek rá. 
 
Települési szilárd és folyékony hulladék elszállítása, kezelése, ártalmatlanítása 
 
A település területén a szilárd kommunális hulladék gyűjtése és szállítása 
megoldott. Erről a REMONDIS Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 
gondoskodik heti egyszeri alkalommal elszállítva a hulladékot. 
A gyűjtésbe bevont ingatlanok száma 209.  
A szilárd kommunális hulladék elszállításáért, kezeléséért, ártalmatlanításáért 
fizetendő díj egy része alól az önkormányzat mentességet biztosít a 12/2011. 
(XII. 23. ) önkormányzati rendelete alapján annak a 70 éven felüli egyedül élő 
nyugdíjasnak, akinek a jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum 200%-át nem 
haladja meg.  
 
Lomtalanítás évente egyszer kerül megszervezésre a településen. 
Sümegprágán az illegális hulladéklerakás csak pontszerűen jelenik meg, de 
problémát jelent. A rendőrség és polgárőrség hathatós segítsége mellett 
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remélhetőleg az illegális hulladékelhelyezők tettenérése, felelősségre vonása és 
a lakosság együttműködésével az illegális hulladéklerakók felszámolása is 
megtörténhet. 
 
Szelektív hulladékgyűjtés megszervezésre került a településen, a szilárd 
hulladékkezelési projekt keretében ugyanis kialakításra került a hulladékgyűjtő 
sziget. 
 
Az állati tetemek ártalmatlanítása az ATEV. Rt. által történik egyéni 
megrendelések alapján. 
 
Sümegprágán a csatornázottság teljes körű, rákötési kötelezettség van, így a 
folyékony hulladékot közszolgáltatás keretében begyűjtő-szállító szervezettel, 
vállalkozóval az Önkormányzatnak nem kell szerződnie. 
 
Zaj- és rezgésvédelmi helyzet 
 
A települési környezet zajterhelését a közlekedés és a Bazsi bánya működése 
határozza meg. Sümegprága esetében  átmenő forgalomról nem beszélhetünk, a 
73159. sz. bekötőúton szerény közúti forgalom zajlik. A zajkibocsátás alacsony. 
 
A településen zajt okozó ipari tevékenységet nem folytatnak, zajos 
idegenforgalmi- vendéglátó ipari egység nem üzemel, így a zajterhelés igen 
alacsony. 
 
Természeti környezet, zöldterületek állapota 
Sümegprága külterületének nagy részén mezőgazdálkodás folyik, más része 
erdőként funkcionál, megszűnőben van a bányászat. 
A település belterületén a beépített területek, házsorok közé beékelődve 
zöldterületek teszik változatosabbá a képet. A fás, cserjés zöld sávok javítják a 
levegő minőségét. A levegőbe kerülő port csökkenti a gyepesített terület.  
Az Önkormányzat a tulajdonát képező zöldfelületek fenntartására a jövőben is 
nagyobb gondot kíván fordítani. 
 
2009-ben az Önkormányzat a sportöltöző építését befejezte, mely 
megvalósításában a lakosság, a helyi civil szervezetek és a vállalkozók is 
közreműködtek. A lakosság rendelkezésére áll az elkészült sportlétesítmény, 
mely a szabadidős programok kínálatának bővülése mellett a lakosság 
egészségmegőrzéséhez is hozzájárulhat. 
 
Sümegprága, 2012. április 17. 
                Csőbör Károly 
        polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 

……./2012. (IV. …..) határozata 
 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a lakossági 
környezet állapotáról szóló tájékoztatást elfogadja. 
 
1. A Képviselő-testület szükségesnek tartja a környezetvédelmi program 
felülvizsgálatát, melynek érdekében felkéri a polgármestert a felülvizsgálat 
előkészítésére. 
 
2. 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 
 
Határid ő: - folyamatos (1. tekintetében) 

        - 2012. április 30. (2. tekintetében) 
 
 
Az előterjesztést készítette: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
 
 
 
 


