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„Úira htt az úi esztemdő, 

Úi relémyű szebb iövemdő, 

S úira htt vam, iót jhvámva, 

A magyaoa umnjáia... 

Öreg aoó, hfiu kámyja, 

Ó-év, úi-év egylást váktia.” 

Mikulás-
várás

Idősek karácsonyi ünnepsége 

http://www.sumegcsehi.hu/


2017. éves összefoglaló 

 

A közfoglalkoztatási program:  

 12 fő mezőgazdasági és helyi tevékenységet végző dolgozó 

 1 fő irodai közfoglalkoztatott dolgozó van, ezzel lehetővé téve, hogy 

minden munkanap nyitva legyen az önkormányzati hivatal, 

Biztosítva ezzel a helyben történő ügyintézés lehetőségét. 
 

Ennek a 13 főnek a bére államilag le van finanszírozva, nem kell az 

önkormányzatnak hozzá tenni.  
 

További elvégzett és folyamatban lévő feladatok: 

 Kultúrház előtti csatornarendszer felújítása vis major pályázat 

keretében megtörtént. Továbbá kiemelt járdasziget készült a 

buszmegállóhoz.  

 Pályázaton nyert az Önkormányzat 1.250.000.- forintot, melyből a 

Kossuth utcai buszmegállótól elindulva a Táncsics utca elejéig 

kívánjuk a járdát megújítani – kivitelezés a 2018-as évben lesz. A 

további rossz állapotú járdáink felújításának előkészítése 

folyamatban van. 

 Nemzeti Szabadidős – Sportpark Programra benyújtott 

kérelmünkről továbbra sincs még döntés. 

 A sportöltözőnél az elektromos hálózat fejlesztése 3x32A-re 

megtörtént.  

 A sportöltözőnél a be nem tervezett vizesblokk felújítás is 

megtörtént, mivel a sportolók folyamatosan jelezték, hogy gond 

van. Sajnos idejekorán szükséges volt ezt megoldani, mert a 

nemrégiben felújított öltöző vizesblokkja nem működött 

megfelelően, és az épület állagának romlását eredményezte.  

 Optikai kábelrendszer kiépítése elkészült, átadásra került.  

 Rákóczi utca új burkolatot kapott, valamint sikerült végre szilárd 

burkolatossá tenni a Cifrakert és Sport utcákat. A Rákóczi utca 

elején lévő átereszt teljes cseréje is szükséges volt. 

 A Kossuth utca áthelyezett buszmegállójához elkészült a fedett 

buszváró 

 A kultúrház konyhájába új konyhabútor készül 

 Az Önkormányzati Hivatal területén lévő romos épület elbontásra 

került  

 A ravatalozó festése elkészült, rendbe lett téve az épület. 

 A temető felső kapujának cseréje megtörtént. 

 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, mivel a házasságkötések terme is ez, ezért fontosnak 

tartottuk rendbe tenni. Ennek a helységnek a festése is megtörtént.  

 A kultúrházban a fehér függönyök cseréje megtörtént. Igyekszünk 

szépíteni, karbantartani a falu közösségi helyszínét. 

 A rendezvények miatt közel 100 főre elegendő étkészletet vásárolt 

az önkormányzat, valamint a terítők, az ágyneműk és törölközők 

cseréje is megtörtént.  

 Tűzifa pályázat nyert, 52m3 fát osztott szét az Önkormányzat. 

 Az idén is minden Sümegcsehin lakó iskoláskorú gyermek 5.000.- 

forint iskolakezdési támogatásban részesült. 

 A felsőoktatásban tanuló diákok részére már tavaly is, és az idén is, 

megemelt összeget, 8.000.- forint havi támogatást ad az 

önkormányzat, segítve így a fiatalok továbbtanulását. Ez az 

úgynevezett Bursa támogatás. Szociális normatívából 

csoportosítjuk át ezt az összeget, nem a befizetett adókból adjuk. 

 2017. évi szociális normatívát úgy tervezte, illetve úgy osztotta be a 

képviselő-testület, hogy ez év végén az előző évhez hasonlóan 

minden háztartásnak (állandó lakosú, életvitelszerűen itt élő) is 

hozzájárulást tud adni az év végi fűtési költségekhez. A támogatás 

összege háztartásonként lett megállapítva. 

 A faluban lévő civil szervezeteket, egyesületeket a 

lehetőségeinkhez mérten támogatjuk. 

„A hivatali dolgozókon kívül köszönet illeti azokat a sümegcsehi 

lakosokat is, akik munkájukkal, anyagi vagy tárgyi támogatásukkal 

segítették a falu ez 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.” 

 


