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

Szám: 20- 70/2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.
december 8-án 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: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző
Meghívottak: Makkos Róbert r. őrnagy őrsparancsnok
Nagy Tamás r. zászlós körzeti megbízott
Lakosság részéről: 1 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.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a 4 fő megválasztott képviselő és
a polgármester megjelent.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Szente Kálmán alpolgármestert és Németh Béla
képviselőt.

A Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – elfogadta.
Csőbör Károly polgármester javasolta a napirendet kiegészíteni, 3. pontként
megtárgyalni Tájékoztató a hulladékgazdálkodásról elnevezésű napirendet.

A Képviselő-testülete a napirendre tett kiegészítést 5 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – elfogadta.
Csőbör Károly polgármester javasolta a módosított napirend elfogadását.
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A Képviselő-testülete a napirendet 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – a következők szerint elfogadta:
Napirend:
1. Rendőrség települést érintő beszámolója
Előterjesztő: Makkos Róbert rendőr őrnagy, őrsparancsnok
2. Beszámoló az önkormányzat munkájáról
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
3. Tájékoztató a hulladékgazdálkodásról
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
4. Közérdekű bejelentések, javaslatok
1.Napirend:
Tárgy: Rendőrség települést érintő beszámolója
Előterjesztő: Makkos Róbert rendőr őrnagy, őrsparancsnok
Csőbör Károly polgármester felkérte Makkos
őrsparancsnok urat a beszámoló ismertetésére.

Róbert

rendőr

őrnagy,

Makkos Róbert rendőr őrnagy, őrsparancsnok átadta a szót Nagy Tamás
körzeti megbízottnak.
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, körjegyző asszonyt, a képviselő-testület tagjait és a megjelentet.
Elmondta, ki szeretné egészíteni a beszámolót pár szóval. Elmondta, a településen 4
bűncselekmény volt, melyből 1 vagyonelleni, 3 személy elleni bűncselekmény. Ilyen
alacsony 2009-ben volt. Ezeket az adatokat nagyban befolyásolja, hogy polgárőrség
működik a településen, és a szomszédok odafigyelnek egymásra. Közlekedési baleset
a faluban nem volt. Elmondta, a szabályok változtak a közlekedésben, egyre nagyobb
összegűek a pénzbírságok. A rendőrség fotózza a szabálytalanságokat, ami a
központi szerveren megjelenik, és onnét küldik ki a bírságokat. Mindenkit kért, hogy
tartsák be a szabályokat. A polgárőrségnek megköszönte a munkáját, külön
megköszönte Valente József polgárőrség vezetőjének is. Közös szolgálatot terveznek
a polgárőrséggel, legalább havonta egyszer. Elmondta, a rendőrőrsön a bűnügyi
csoport jól működik, 52,8%-os a nyomozási eredményük arányossága. Veszprém
megye átlaga az országban az elsők között van. Nehéz lesz a jövőben ezt az átlagot
tartani. A bűnüldözési osztálynak van hírlevele, amelyben tájékoztatja az embereket,
hogy mire figyeljenek oda. Jelezte, a településen jó lenne az idősembereknek
előadást tartani ezzel kapcsolatban, melyben a rendőrség szívesen segítséget is ad,
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eljönnek és tájékoztatják a lakosokat.
kérdéseket.

Megköszönte a figyelmet, és várta a

Valente József képviselő mindenkit szeretettel köszöntött. Elmondta, hogy jól
működik az együttműködés a polgárőrség és a rendőrség között, próbálnak közös
szolgálatot összehozni. Azon vannak, hogy csökkentsék a bűncselekmények számát a
településen. Megköszönte a rendőrség munkáját.
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 és a polgárőrség munkáját.
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
137/2011. (XII. 8.) határozata
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolcai
Rendőrkapitányság (Sümegi Rendőrőrs) 2011. 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: 2011. december 31.

Valente József a teremből 18,29 órakor távozott.
2. Napirend
Tárgy: Beszámoló az önkormányzat munkájáról
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester
Csőbör Károly polgármester elmondta, az idei évben sajnos nem volt olyan
pályázati kiírás, melyben a Kultúrház felújítására pályázhattak volna. Az új Széchenyi
terv keretében, amit a jövő év márciusában írnak ki, reméli, hogy lesz lehetőség
ennek az épületnek a felújítására. Elmondta, a fő cél az óvoda, a kultúrház, az egész
épület felújítása. Elmondta, a közfoglalkoztatás keretében - ami az idei évben rövid,
és hosszabb távú volt- tartották rendbe a települést, a temetőt. Elmondta, az idős
embereket rendszeresen látogatja, akik a falugondnokhoz fordulnak gondjukkal,
problémájukkal.
Várta a kérdéseket.
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Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a beszámoló elfogadását.

A Képviselő-testület a beszámolót 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta:
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
138/2011. (XII. 8.) határozata
Sümegprága
Települési
Önkormányzat
Képviselő-testülete
az
önkormányzat munkájáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Csőbör Károly polgármester
Határidő: azonnal
3. Napirend
Tárgy: Tájékoztató a hulladékgazdálkodásról
Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester

Csőbör Károly polgármester tájékoztatást adott arról, hogy elkészült
Királyszentistvánon a hulladékkezelő, amely a mai napig sem üzemel. Az üzem a
leégett, kb. 1 évig tart a helyreállítása. Európai uniós beruházással építették. A
településen hétről-hétre a szemetet a szolgáltató elszállítja. A hulladékgazdálkodásra,
kezelésre, díjra vonatkozóan önkormányzati rendelet megalkotása szükséges.
Elmondta, a településen kihelyezésre kerültek a szelektív hulladékgyűjtő edények.
Jelezte, komposztáló edényeket is lehet igényelni.

Valente József a terembe 18,36 órakor megérkezett.
Szente Kálmán alpolgármester jelezte, a szelektív hulladékgyűjtő edényekbe
egyesével lehet a hulladékot elhelyezni, kérte, hogy lehessen az edény fedelét
felnyitni, hogy nagyobb terjedelmű hulladékot egyszerre is bele lehessen helyezni.
Csőbör Károly polgármester válaszában elmondta, ha egy nagyobb zsák
elhelyezésére is alkalmas lesz a hulladékgyűjtő edény, akkor annak nagy a
valószínűsége, hogy oda nem illő hulladékot is belehelyeznek. A kérést továbbítja a
szolgáltató felé.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a tájékoztató tudomásul
vételét.

A Képviselő-testület a tájékoztatót 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – tudomásul vette.
4. Napirend
Tárgy: Közérdekű bejelentések, javaslatok
Csőbör Károly polgármester

javaslatait.

kérte a jelenlévők közérdekű bejelentéseit,
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Valente József képviselő felvetette, hogy a kiadások csökkentése végett az
éjszakai közvilágítást éjféltől hajnal négyig ki lehetne kapcsoltatni az E-ON-nal - csak
a nagyobb csomópontokban meghagyva - ennek a megtakarítását kellene megtudni.
Csőbör Károly polgármester válaszában elmondta, nem szeretné, ha a faluban
éjszaka nem lenne közvilágítás. Azt elképzelhetőnek tartja, hogy minden második
lámpaoszlopon égjen a villany. Véleménye szerint az éjszakánként is van mozgás a
településen, így szükségesnek tartja a közvilágítás fenntartását. Jelezte, az Árpád
utcában már így sem megfelelő az éjszakai közvilágítás.
Varga Tibor képviselő jelezte, az E-ON-tól meg kell kérdezni, hogy mekkora
összeg megtakarítást jelentene, ha éjféltől hajnal négyig csak a fele közvilágítás
működne.
Szente Kálmán alpolgármester jelezte, hogy sajnos az utcájában /Árpád u./ a
villanyoszlopok a telkeken belül vannak, és így nem megfelelő a közvilágítás, az utca
végén már szinte semmit sem lehet látni. Kóbor kutyák is járnak az éjszaka
folyamán, és eléggé nehézkes lenne a gyalogosoknak a közlekedés. Nem tartja jó
ötletnek a közvilágítás kikapcsoltatását.
Németh Béla képviselő jelezte, hogy az óvodánál autóbeálló sáv kialakítására
lenne szükség, a vízelvezető árok hídgyűrűvel történő elhelyezésével jó lenne
megoldani, mert eléggé problémás ott a parkolás.
Csőbör Károly polgármester válaszában elmondta, számon van tartva, a felmérés
megtörtént, 5 hídgyűrű beszerzésére lenne szükség. Bízik abban, hogy a jövőre
induló startmunkaprogram keretében a közfoglalkoztatás keretében ezt a problémát
meg tudják oldani.
Megköszönte a megjelenést, mindenkinek kellemes ünnepeket és nagyon boldog
újévet kívánt, és az ülést 19 óra 05 perckor bezárta.

K.m.f.

Csőbör Károly
polgármester

Vincze József Ágostonné dr.
körjegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők

Németh Béla
képviselő

Szente Kálmán
alpolgármester

