
 Önkormányzati rövid hírek 
 

FALUNAP! Az idei évben július 15-én, szombaton lesz a falunap, 

melyre ezúton is szeretettel várunk mindenkit. Főzésre az idei évben is várjuk a 

családokat, baráti csoportokat. A részletes programról külön meghívót és 

tájékoztatást fogunk küldeni. 

Zala megyében is 2017. június 20-tól a visszavonásig tűzgyújtási tilalmat 

rendelt el a katasztrófavédelem. Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az 

erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül 

lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található 

tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is. 

Megújult a sportöltöző vizesblokkja. A burkolat felpúposodott, 

átvizesedett, a padlóösszefolyó nem tudta elvezetni a zuhanytálcáktól kifolyó 

vizet, így szükséges volt a bontás és új vízelvezetéssel, vízszigeteléssel, új épített 

zuhany kialakítással a felújítás. Az öltözőnél továbbá 3x32A-re bővült az 

áramellátás az eddigi 32A-ről 

A ravatalozó belső festése rövidesen elkészül, külső festéssel még a nyár 

folyamán szeretnénk felújítani az épületet. Kicseréltük a temető felső kapuját. 

Május 27-én közös rendőr-polgárőr bűnmegelőző közbiztonsági akciónak 

adott otthont településünk, a házigazda, Sümegcsehi Polgárőr Tűzoltó Egyesület 

szervezésében Zala és Veszprém megyéből 45 polgárőr és 11 rendőr vett rész az 

akcióban. 

Elkészült a Kossuth utcai 

buszmegálló, így most már tűző 

napsütésben és esős időben is 

lehet várni a buszt a Sümeg felől 

érkező oldalon is. A hely 

szűkössége és közlekedés 

biztonsági okok miatt nyitott 

beálló készült. 

 

Sümegcsehi Község Önkormányzatának ügyfélfogadási ideje módosult. 

Hétfőtől-péntekig 8:00-13:00 óra között várjuk az ügyfeleket. Fogadó óra hétfőn 

és szerdán 8:00-9:00-ig tart. A Falu és Kézművesház nyitvatartási ideje hétfőtől-

péntekig 16:00-19:00 óráig tart.

 

www.sumegcsehi.hu                                                   2017. június 23. 
 

 

Az elmúlt három évben a szigorú gazdálkodásnak köszönhetően 12 millió 

forintos megtakarításból Sümegcsehi két poros-kavicsos utcáját (Sport illetve 

Cifrakert utca) aszfalt burkolattal tudtuk ellátni. Az adósságkonszolidációból 

kimaradt települések pályázatán nyert 10 millió forintot felhasználva a képviselő-

testület döntése alapján a falu nagyon rossz állapotú Rákóczi utcája is felújításra 

került, illetve a szükségesség vált Rákóczi-Árpád utcai áteresz cseréje is 

megtörtént.  

Ezúton kérjük a lakosságot az új utak állagát védő felelősségteljes 

használatra. Reméljük az új utak jobb, élhetőbb környezet teremtenek az ott 

lakóknak, és a szőlőhegyre, focipályára látogatóknak! 

http://www.sumegcsehi.hu/


Kivonat a 2017 évi közmeghallgatás polgármesteri tájékoztatójából 
 
„A közfoglalkoztatási program: 

 12 fő mezőgazdasági és helyi tevékenységet végző dolgozó 

 1 fő irodai közfoglalkoztatott dolgozó van, biztosítva ezzel a helyben történő 
ügyintézés lehetőségét. 

Ennek a 13 főnek a bére államilag le van finanszírozva, nem kell az önkormányzatnak 
hozzá tenni.  
 
Közmunka keretében 2017-re tervezett feladatok: 

 ravatalozó épületének külső-belső festése 
 kapucsere a temető felső részén 
 kerítések festése 
 ágyásszegény a Hősök teréhez 
 tetőjavítás a tájháznál (végig tető alá hozzuk az épületet) 
 iskolaudvaron lévő játszótér részben felújítása 
 növénytermesztés 
 napi feladatok (fűnyírás, árkolás, falu karbantartása, stb.) 

 
2017. évre betervezett nagyberuházások: 

 kultúrház előtti csatornarendszer cseréje, vis major pályázat keretében. 
Igyekszünk a tanév végére ütemezni a kivitelezést, hogy az iskolások, 
óvódások közlekedését ne akadályozza a munka.  

 járdapályázat ismét be lett adva (döntésre várunk, a döntési határidő július 
17.) 2015, 2016-ban is be lett adva 

 Nemzeti Szabadidős – Sportpark Programra benyújtott kérelmekről nincs még 
döntés 

 sportöltözőnél az elektromos hálózat fejlesztése. A sport a megnyert 
pályázatát sajnos nem valósította meg, nem lett a pályavilágítás és a 
locsolási rendszer kiépítve. A testület szükségesnek tartotta az áramellátás 
megfelelő biztosítását, ezért saját költségre megvalósítottuk az 
áramfejlesztést, 3x32 amper bevezetésre került, a további fejlesztés anyagi 
helyzet függvénye, mert újabb megoldandó feladat adódott a sportöltözőnél.  

 A sportöltöző 2014-ben, nem sokkal a választás előtt lett felújítva. Idejekorán 
kiderült, hogy gond van a vízelvezetésével. Sikerült kivitelezőt találni, aki 
feltárta a helyzetet és a gond nagyobb, mint gondoltuk. Meg kell oldani, de 
sajnos erre csak a saját költségvetésből van fedezet. Tervezni a testület nem 
tervezett erre költséget, mert nem gondoltam, hogy ilyen rövid időn belül 
ilyen volumenű problémát kell megoldani. 

 Optikai kábelrendszer kiépítése folyamatban van, jelenleg a nem 
megfelelő Eon oszlopok cseréjére várunk, ez a következő munkafolyamat. 

 
A fentieken kívül: 

 a kultúrházban a kisszoba padlózata ki lett cserélve, szőnyeg helyett 
laminált padló burkolatot kapott 

 szintén ki lett cserélve a hivatalban a tárgyaló padlózata laminált padlóra, 
mert a benne lévő szőnyeg nagyon elhasználódott, foltos, koszos volt, 
valamint mivel a házasságkötések terme is ez, ezért fontosnak tartottuk 
rendbe tenni. Ennek a helységnek a teljes festése is megtörtént.  

 Terveink szerint hamarosan megérkezik a függöny, amit a kultúrházba 
rendeltem, mert az itt lévők nagyon viseltesek, szükséges a cseréjük. 
Igyekszünk szépíteni, karbantartani a falu közösségi helyszíneit. 

 
A faluban lévő civil szervezeteket, egyesületeket a lehetőségeinkhez mérten 
támogatjuk. 
 
Sajnos szociális földprogram pályázat, közismert nevén a csirke program az idén 
nem valósult meg, mert a Zalakar nem adott be erre pályázatot és csak ők 
jogosultak erre. 
 
A hivatali dolgozókon kívül köszönet illeti azokat a sümegcsehi lakosokat is, akik 
munkájukkal, anyagi vagy tárgyi támogatásukkal segítették a falu elmúlt évi 
munkáját. Sokat tudtunk tenni a faluért, nagyon jól össze tudtunk dolgozni és 
ennek az eredményeit Önök is láthatják. Minden évben hangsúlyozom, hogy 
összetartás nélkül nem lehet fejlődni, haladni. Tenni kell azért, hogy ez a falu, az 
itt élő közösség jól érezze magát a hétköznapokban, hogy az élet adta nehézségek 
ellenére legyen öröme abban, hogy jó közösségben él.” 
 

 
 

Sümegcsehi Lurkó Óvoda és a Fazekas József Általános Iskola ballagó diákjai 

 


