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 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 
8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T/Fax: 87/550-038 

 
 
Szám: 39- 68/2010. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.  
              december 9-én 18.00 órakor kezdődött közmeghallgatásról. 
 
Az ülés helye: Művelődési ház Sümegprága, Rákóczi u. 40. 
 
Jelen vannak: Csőbör Károly polgármester 
       Szente Kálmán alpolgármester 
       Németh Béla képviselő 
       Valente József képviselő 
       Varga Tibor képviselő 
       
Tanácskozási joggal részt vesz: Kalla Kálmán alpolgármester 

    Vincze József Ágostonné dr. körjegyző 
                   
Meghívottak:  Makkos Róbert r. őrnagy őrsparancsnok 
       Nagy Tamás r. zászlós körzeti megbízott 
 
Lakosság részéről: 6 fő 
 
Jegyzőkönyv-vezető: Konyicsák Józsefné ügykezelő 
 
Csőbör Károly polgármester tisztelettel köszöntötte az ülésen megjelent 
lakosságot, a képviselő-testület tagjait, a körjegyzőt és a meghívott vendégeket. 
Külön köszöntötte Kalla Kálmán alpolgármestert, aki nem a képviselőként végzi 
feladatait, és a testület 2010. november 30-i ülésén került megválasztásra. 
Munkájához sok sikert kívánt. 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 4 fő megválasztott képviselő és 
a polgármester megjelent.  
 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Németh Béla és Varga Tibor képviselőket.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta.  
 
Csőbör Károly polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban 
szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a közmeghallgatáson. 
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendet 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - a következők szerint elfogadta:  
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Napirend: 
 
1. Rendőrség települést érintő beszámolója 
    Előterjesztő: Nagy Tamás körzeti megbízott 
 
2. Beszámoló az önkormányzat munkájáról  
    Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
3. Közérdekű bejelentések, javaslatok 
 
1.Napirend: 
Tárgy:  Rendőrség települést érintő beszámolója 
           Előterjesztő: Nagy Tamás körzeti megbízott 
 
Csőbör Károly polgármester felkérte Nagy Tamás körzeti megbízottat a 
beszámoló ismertetésére. 
 
Nagy Tamás körzeti megbízott köszöntötte a jelenlévőket és ismertette a 
beszámolót. 
 
/Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
  
Makkos Róbert r. őrnagy őrsparancsnok tisztelettel köszöntötte a 
polgármestert, képviselő-testület tagjait és a megjelenteket. Elmondta, ki szeretné 
egészíteni a beszámolót pár szóval. A számadatok alapján az elmúlt évhez 
viszonyítva a bűncselekmények elkövetésének száma növekedést mutat. 2006-tól 
csökkenés mutattak a számok, viszont a tavalyi évhez viszonyítva növekedés 
tapasztalható. Kiemelte, nem romlott a közbiztonság, van a településen polgárőrség, 
és a településőrök is jelen vannak, a folyamatos járőrözések mellett. Ha idegen 
érkezik a faluba, azt azonnal tudatják a helybeliek a rendőrséggel. Jelezte, a 
rendőrség létszámbővítést tervez, országosan 12.500 fő beiskolázását tervezik 2013-
ig. Reméli, hogy a sümegi Rendőrőrs is kap létszámot a fejlesztésből. Bűnügyi 
csoport alakult az őrsön 2009. december 1-jével 3 fő létszámmal, jelenleg már 
pozitívan néz a jövő elé. A bűncselekmények száma a kistérségben csökkenést 
mutat. Megköszönte Valente József polgárőr egyesület vezetőnek és a 
településőröknek a segítségét, amit a rendőrségnek nyújtanak. Megköszönte a 
képviselő-testületnek az anyagi támogatását, amit a rendőrőrsnek nyújtott, jelezte, 
hogy amennyiben az önkormányzatnak a jövőre nézve is van lehetősége a 
támogatásra, akkor azt szívesen veszik.   
Elmondta, ez év október 4-től a vörös-iszap katasztrófa térségében a mai napig jelen 
vannak a munkatársaival.  
Elmondta, hogy a rendőrség 2011. évi költségvetése jónak ígérkezik, bízik benne, 
hogy a kisebb őrsöket, kapitányságokat is támogatják. Jelezte, rendőri szemmel 
jónak tartja, hogy a kisebb lopásokért is elzárás jár.  
Megköszönte a település együttműködését, és boldog karácsonyt kívánt minden 
megjelentnek. 
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Csőbör Károly polgármester megköszönte a rendőrség tartalmas tájékoztatását, 
és elmondta, hogy nagyon jó a kapcsolata a településnek a rendőrséggel. Örömét 
fejezte ki a polgárőrség és rendőrség jó kapcsolata miatt, valamint megköszönte a 
rendőrség munkáját. 
 
Vassné Bakondi Katalin sümegprágai lakos jelezte, hogy az éjszakai világítás az 
utcájukban /Rákóczi u./ nem jó. Elmondta, hogy balesetveszélyes az óvodánál az 
átkelés, kérte, hogy figyelemfelkeltő tábla legyen kihelyezve. Elmondta, tudja, hogy 
be kell engedni a teherautókat a településre, viszont nem tartják be a 
sebességkorlátozást. Véleménye szerint, a sebességkorlátozást jelző tábla lenne 
megoldás erre a problémára. 
 
Makkos Róbert r. őrnagy őrsparancsnok válaszában elmondta, az autósok 
nagyon nehezen tartják be a sebességet, a közlekedési morál nem a legjobb. A 
településen belül 50 km/h-val lehet közlekedni, megoldást jelenthetne a fekvő rendőr 
elhelyezése, mely költségigényes. 
 
Csőbör Károly polgármester jelezte, hogy a Rákóczi utcai szakasz a Közútkezelő 
KHT. fenntartása alatt üzemel, nem önkormányzati tulajdon. 
 
Makkos Róbert r. őrnagy őrsparancsnok javasolta, hogy a Közútkezelőt meg kell 
keresni ez irányú kéréssel, és a rendőrség is meg tudja erősíteni ennek 
szükségességét.. 
 
Csőbör Károly polgármester válaszában elmondta, hogy a közvilágítás miatt az E-
ON Kft.-vel, a sebességkorlátozás miatt a Közútkezelő KHT-vel felveszi a kapcsolatot.  
 
Mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, megköszönte a rendőrség 
munkáját, és szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a Rendőrség beszámolóját 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  148/2010. (XII. 9.)  határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolcai 
Rendőrkapitányság (Sümegi Rendőrőrs) 2010. évre a településre 
vonatkozó, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) 
bekezdésében meghatározott beszámolóját elfogadja.  

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen döntéséről a 
Tapolcai Rendőrkapitányt értesíteni szíveskedjék. 
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: 2010. december 31. 
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2. Napirend 
Tárgy: Beszámoló az önkormányzat munkájáról 
   Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
Csőbör Károly polgármester megköszönte a körjegyzőség munkáját. Elmondta, 
hogy a sportöltöző ünnepi átadása a Falunap keretében megtörtént. Az út a 
munkához program keretében a közcélú, közhasznú foglalkoztatás által a faluban 
több munkát is elvégeztek a dolgozók, többek között a temetőben, az óvodánál és a 
településen, egész nyáron folyamatosan nyírták a füvet. Sajnos ez a jövőben nem 
lesz így, talán valami más lesz helyette. Az önkormányzatnak a munkaügyi központon 
keresztül kell pályázni, ha a jövőben ilyen módon akar foglalkoztatni dolgozókat. A 
vízelvezető árok mélyítése meg lett oldva, a kitermelt föld a sportpálya környékére 
lett hordva, ahol parkoló kialakítását tervezik. A településen az idősek ellátásáról 
maximálisan gondoskodtak, és a gondozónőkkel is nagyon meg vannak elégedve az 
ellátottak. A településőrök is nagyon jól végezték a munkájukat, a rendőrséggel 
tartották a kapcsolatot, hogy ez a tevékenység jövőre folytatódik-e, még nem tudja. 
Elmondta, hogy sajnos az idei évben nem nagyon volt pályázati lehetőség. Jelezte, 
hogy fő célkitűzés a kultúrház, óvoda, könyvtár épületegyüttesnek a felújítása. 
Kommunális adóemelésre sajnos szükség van a 2011. január 1-től várható 
szemétszállítás díjának drasztikus emelkedése miatt, ami 34.000 – 38.000Ft/ingatlan 
lesz várhatóan. A képviselő-testület próbálja a terhet ezzel úgy csökkenteni, hogy 
nem hárítja át közvetlenül a lakosságra. Megköszönte a polgárőrség munkáját, a 
sportegyesület tevékenységét, és megköszönte azt a sok társadalmi munkát, amit a 
lakosság adott. Megköszönte a falugondnok és a képviselő-testület munkáját is.                                   
Várta a kérdéseket. 
 
Vassné Bakondi Katalin sümegprágai lakos jelezte, hogy szívesen venné, ha az 
alsó évfolyamos általános iskolás gyermekeknek nem kellene eljárniuk a településről 
iskolába, hanem itt helyben lenne megoldva számukra az oktatás. A környéken is 
látni, hogy a városból kijárnak a gyermekek a falusi iskolába tanulni. Jó lenne nagyot 
merni álmodni. 
 
Csőbör Károly polgármester jelezte, hogy az idei évben már csak egy csoport 
működik az óvodában is, a gyereklétszám csökkenése miatt. 
 
Vassné Bakondi Katalin sümegprágai lakos azt gondolja, hogy ide kellene a 
fiatalokat csábítani. 
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, sajnos a környéken nincs nagyon 
munkahely, amivel ide lehetne a fiatalokat csábítani. Az utóbbi években évente 2-3 
gyermek születik a településen. Jelezte, hogy a sümegi iskolának 5 millió forint 
hozzájárulást fizet az önkormányzat a gyerekek után. Viszont jó ötletnek tartja a 
felvetést, ígérte nem vetik el. 
 
3. Napirend 
Tárgy: Közérdekű bejelentések, javaslatok 
  
Csőbör Károly polgármester  kérte a jelenlévők kérdéseit, felvetéseit.  
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Kulcsár Tibor sümegprágai lakos elmondta, ezt már a tavalyi évben is jelezte, 
hogy a sümegi útnál a millenniumi fasor nincs gondozva, jó lenne, ha már történne 
vele valami. Az utcájukban a lehullott falevek sorsa nincs megoldva, elmondta, ő 
összeszedi, de az üres ingatlan előtt nincs takarítva. Égetni, füstölni nem akar vele. 
Az önkormányzat helyett ő gyűjti a falevelet, és havat hord. 
A hivatal előtt 11 és 13 óra között van az ebédosztás, kérte, ne a hivatal előtt 
történjen ez. Legyen az óvoda előtt osztva az ebéd. Véleménye szerint, a hivatal 
tiszteletet igényel, tekintélyt ad a falunak.  
Az óvoda előtt a parkolás nincs megoldva, nehéz közlekedni, ha mindkét oldalon 
autók parkolnak. Ha az árokba letennének 1-2 betongyűrűt autóbeálló kialakítása 
érdekében, akkor már is nem zavarná az autós forgalmat az ott parkoló autó.  
Elmondta, örül annak, hogy a szennyvízközmű hozzájárulás befizetési ideje letelt. 
Kérdezte, hogy aki nem fizette be, attól be lesz-e hajtva, és aki nem kötött rá, az 
fizet-e talajterhelési díjat. Van olyan, aki 10 éve rákötött és 10 éve nem fizet. Erre 
kérte a választ. 
 
Csőbör Károly polgármester válaszolta, a millenniumi fasor a tavasszal ki lesz 
pucolva, és rendbe lesz téve. A faluban a fákat megnyesték, jóval kevesebb így a 
falevél. Az ebédosztással kapcsolatban elmondta, hogy csak a nyár folyamán volt sok 
ember a hivatal előtt, amikor az iskolásoknak is ott lett osztva az ebéd. Az óvodánál 
nem lehet megoldani az ebédosztást, mivel a gyerekek az utcán futkároznának. 
Megígérte, hogy keresnek az ebédosztásnak másik helyett. Az óvodai parkolással 
kapcsolatban elmondta, hogy a javaslatot jónak tartja, a képviselő-testület 
megtárgyalja, és felveszik a kapcsolatot a Közútkezelő KHT-vel. 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 
szennyvízközmű hozzájárulás megfizetésének lejárt a végső határideje. A hitelt az 
önkormányzatnak kellett visszafizetnie, mely megtörtént. A polgármester a nem 
fizetők listáját átadta a tartozások behajtása érdekében a körjegyzőségnek. A mai 
napon ez a lakossági tartozás 780.000.- Ft. A körjegyzőség megkezdte a tartozások 
behajtását az adóigazgatási eljárásról szóló törvény rendelkezései szerint. Az 
adóbehajtás szabályai szerint megkísérlik letiltás útján behajtani a tartozásokat, ahol 
ez nem lehetséges, ott ingóvégrehajtás indul, melynek költségei is behajtásra 
kerülnek. Bízik abban, hogy többen önként befizetik tartozásukat, hiszen az elmúlt 
hét során is mintegy 300.000.- Ft hátralék folyt be ily módon.  
 
Kulcsár Tibor sümegprágai lakos elmondta, hogy aki normálisan fizette, az 
jogosan elvárja, hogy mindenki fizessen. Jelezte a vízelvezető árkok rendbetétele 
jókor jött. 
 
Szente Kálmán alplgármester jelezte, hogy ketten kértek részletfizetési 
kedvezményt szennyvízközmű tartozásuk miatt, és azoknak a képviselő-testület ezt 
engedélyezte. 
 
Vincze József Ágostonné dr. körjegyző a talajterhelési díjjal kapcsolatban 
elmondta, a szolgáltatótól minden évben kikérik az adatokat, és a jogszabály szerint 
történnek a befizetések.  
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Kulcsár Attila sümegprágai lakos jelezte, hogy az ő utcájukban /Árpád u./ nem 
lett az árok kiásva. Ha fentről jön a víz, akkor ő hozzá megy be. Ott nem kézzel 
kellene kiásni. 
 
Csőbör Károly polgármester válaszolta, hogy be volt tervezve ott is, de sajnos 
arra már nem került sor. Várhatóan – ha közfoglalkoztatás lesz – a következő évben 
ez is megtörténik. 
Megköszönte a megjelenést, mindenkinek kellemes ünnepeket és nagyon boldog 
újévet kívánt, és az ülést 19 óra 25 perckor bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 

 
Csőbör Károly      Vincze József Ágostonné dr. 
polgármester                    körjegyző 
 
 
 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők 
 
 
Németh Béla        Varga Tibor 
   képviselő                    képviselő 


