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

 
Szám: 291-71/2012. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.  
              december 6-án 19.00 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 és Varga Tibor képviselők távolmaradásuk okát előre jelezték. 
      
Tanácskozási joggal részt vesz: körjegyző helyett: Horváth Zoltán Imréné  
           gazd. főea. 
                   
Meghívottak:  Makkos Róbert r. őrnagy őrsparancsnok 
       Varga Tamás r. ftőrm. körzeti megbízott 
 
Lakosság részéről: 4 fő 
 
Jegyzőkönyv-vezető: Konyicsák Józsefné ügykezelő 
 
Csőbör Károly polgármester tisztelettel köszöntötte az ülésen megjelent 
lakosságot, a képviselő-testület tagjait és a meghívott vendégeket. Megállapította, 
hogy az ülés határozatképes, mivel a 4 fő megválasztott képviselő közül 2 fő és a 
polgármester megjelent.  
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Szente Kálmán alpolgármestert és Németh Béla 
képviselőt.  
 
A Képviselő-testület a javaslatot 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta.  
 
Csőbör Károly polgármester javasolta a meghívóban szereplő napirend 
elfogadását.  
 
A Képviselő-testülete a napirendet 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – a következők szerint elfogadta: 
 
Napirend: 
 
1. Rendőrség települést érintő beszámolója 
    Előterjesztő: Makkos Róbert rendőr őrnagy, őrsparancsnok 
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2. Beszámoló az önkormányzat munkájáról  
    Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
3. Közérdekű bejelentések, javaslatok 
 
1.Napirend: 
Tárgy:  Rendőrség települést érintő beszámolója 
           Előterjesztő: Makkos Róbert rendőr őrnagy, őrsparancsnok 
 
Csőbör Károly polgármester felkérte Makkos Róbert rendőr őrnagy, 
őrsparancsnok urat a beszámoló ismertetésére. 
 
Makkos Róbert rendőr őrnagy, őrsparancsnok átadta a szót Varga Tamás 
körzeti megbízottnak.  
 
Varga Tamás körzeti megbízott köszöntötte a jelenlévőket és ismertette a 
beszámolót. 
 
/Beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
  
Makkos Róbert r. őrnagy őrsparancsnok tisztelettel köszöntötte a 
polgármestert, a mb. körjegyző asszonyt, a képviselő-testület tagjait és a 
megjelentet. Elmondta, ki szeretné egészíteni a beszámolót pár szóval. Elmondta, a 
településen 1 bűncselekmény volt, amely 1 vagyonelleni. Ilyen alacsony még 2009-
ben sem 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. Elmondta, 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, eljönnek és 
tájékoztatják a lakosokat.  Megköszönte a figyelmet, és várta a kérdéseket. 
 
Csőbör Károly polgármester megköszönte a rendőrség tartalmas tájékoztatását. 
Kérte az őrsparancsnok urat, hogy lehetőség szerint minél többször jelenjen meg a 
rendőrség a településen, mivel egyre több idegen autót lehet látni Sümegprágán, 
továbbá kérte, hogy a polgárőrséggel még több közös szolgálatot tegyen lehetővé. 
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. 
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A Képviselő-testület a Rendőrség beszámolóját 3 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  111/2012. (XII. 6.)  határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolcai 
Rendőrkapitányság (Sümegi Rendőrőrs) 2012. 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: 2012. december 31. 

 
2. Napirend 
Tárgy: Beszámoló az önkormányzat munkájáról 
   Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
 
Csőbör Károly polgármester elmondta, 2012-ben évben sajnos nem volt olyan 
pályázati kiírás, melyben a Kultúrház felújítására pályázhattak volna. Elmondta, a fő 
cél az óvoda és a kultúrház épületének a felújítása. Közfoglalkoztatás keretében - ami 
az idei évben rövid, és hosszabb távú volt- nyílt lehetőség a vízelvezető árkok 
rendbetételére, tisztítására, valamint a település közterületeinek, és a temető 
rendbetételére. Elmondta, hogy szeretné a temetőben lévő szemétgyűjtő hordókat 
megszüntetni, és csak a konténert megtartani. Elmondta, a START-
munkaprogramban 4 fő vett részt. Beneveztek a "Tiszta virágos Magyarországért" 
elnevezésű pályázatra. A pályázati ellenőrzés során Székesfehérvárról és 
Balatonfüredről jöttek, hogy megnézzék a települést. Első kérdésük az volt, hogy ki a 
főkertész, ki tervezi meg a virágok ültetését. Sajnos az önkormányzat nem engedheti 
meg magának a főkertész alkalmazását, erre nem nyújt fedezetet a költségvetésünk, 
válaszoltam az ellenőröknek. Nagyon tetszett nekik a falu, azt mondták, hogy ahol 
eddig jártak ellenőrzésük során, Sümegprága települést találták a 
legrendezettebbnek. Jelenleg egy benyújtott pályázat van elbírálás alatt, az 
úgynevezett Bio-kazán program, mely a kultúrház-óvoda, illetve az önkormányzati 
hivatal-orvosi rendelőt fűtené. A kazán fűtőanyaga faapríték, melyhez Bazsi község 
venné meg az aprítógépet, és közösen tudnák a max. kb. 10 cm átmérőjű faágakat 
aprítani. Az önkormányzatot érinti az állam által felvállalt adósságkonszolidáció. 
Elmondta, a mai napon mínusz 3 millió forint az önkormányzat hitele.   
Várta a kérdéseket. 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a beszámolót 3 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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  Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  112/2021. (XII. 6.)  határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat munkájáról szóló beszámolót elfogadta.   
 
Felelős: Csőbör Károly polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3. Napirend 
Tárgy: Közérdekű bejelentések, javaslatok 
  
Csőbör Károly polgármester  kérte a jelenlévők közérdekű bejelentéseit, 
javaslatait. 
 
Nagy Ferenc sümegprágai lakos elmondta, nem érti, hogy 1994-ben miért lett 
mindenhol gázkazán, most meg lecserélik. Borzasztó, hogy mennyi pénz el van 
szórva ilyenekre az országban. Mi sem engedhetjük meg magunknak, hogy 18 
évente egy egészen új fűtési rendszerrel oldjuk meg a fűtési gondjainkat. Előre 
látóan kellene tervezni.  
 
Csőbör Károly polgármester  válaszolta, akkor az volt, hogy aki csak tudott 
bevezettette a gázfűtést, most meg visszatérünk az olcsóbb fűtésre. A gázkazán 
továbbra is megmarad, de mellette ott lesz ez a fűtési lehetőség is, mely ha 
természetesen nyer, akkor 2 fő foglalkoztatását tenné lehetővé. 
 
Németh Kálmán sümegprágai lakos kérdezte, hogy milyen feltételei voltak a 
virágos faluért, és miért nem nyert a falu. Szubjektív, vagy objektív dolgok miatt nem 
nyert. Véleménye szerint, Gógánfán sincs különb utca, mint Sümegprágán, még is 
Gógánfa nyert. A Marcal partja rendezett, a közterületen virágok vannak, mégsem 
nyerünk. 
Kérdezte, hogy mikor lesz megoldva a Fő utca bitumenezése. 
  
Csőbör Károly polgármester  válaszolta, Sümegprága település a "Tiszta, virágos 
Magyarországért" elnevezésű versenyre nevezett, míg Gógánfa a "Tiszta, virágos 
Veszprém megye" versenyen nyert el első helyezést.  
A Fő utca aszfaltozására sajnos az idei évben sem volt pénz. Pályázat nem volt. 
Számon van tartva. A jövő évi közfoglalkoztatás keretében a földutak karbantartása 
során kitérünk erre a szakaszra is. 
 
Németh Kálmán sümegprágai lakos kérdezte, hogy a falu lakossága miért nem 
lett megkérdezve, hogy jövő január 1-jétől hová csatlakozzon az önkormányzat. Ha 
ez már el van döntve, akkor az idősek hogyan járnak Gógánfára ügyet intézni. A 
közlekedés sem jó. Miért nem Sümegre esett a választás, pedig Sümeg megkereste 
az önkormányzatunkat. Elmondta, véleménye szerint, ügyintézés helyben nem lesz. 
Felháborítja ez a döntés. Ezt a képviselők bűnének tartja. Ez az út, véleménye szerint 
nem járható.  
 



 5 

Csőbör Károly polgármester  válaszolta, az új önkormányzati törvény értelmében 
az önkormányzatok közös önkormányzati hivatalt hoznak létre járáson belül,  
amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe 
választja el egymástól, és a községek lakosságszáma legalább kétezer fő, vagy a 
közös hivatalhoz tartozó települések száma legalább hét. Sümegprága esetében 3 
lehetőség volt. Sümeg, Csabrendek, Gógánfa. Mindegyik településsel leültek 
tárgyalni, és ezek közül, a lakosság számára legkedvezőbb ajánlatot Gógánfa adta. 
Gógánfa központtal felállított önkormányzati hivatal esetében a településen lesz napi 
szinten, a lakosságot érintő (adó- és szociális ügyek) ügyintézés, és a gógánfai 
hivatal működéséhez az önkormányzatunknak nem kell hozzájárulást fizetnie, azt az 
állam lefinanszírozza.  
 
Németh Kálmán sümegprágai lakos nem tudja elfogadni a választ. A tanácsi 
időben is volt helyben 1 fő ügyintéző, mégis Sümegre kellett elmenni ügyet intézni. 
Véleménye szerint, ez most is így lesz. Nem tud belenyugodni, hogy Gógánfára kell 
eljárni ügyintézés miatt. Miért nem Sümeghez, vagy Zalaszántóhoz csatlakozott az 
önkormányzat. 
 
Csőbör Károly polgármester  válaszolta, Zalaszántóhoz nem lehetett csatlakozni, 
csak megye határon belül, és az imént elmondott lehetőségek között lehetett 
választani. A jelenlegi törvény adta lehetőség közül Gógánfa volt a legkedvezőbb. 
Sümeg egy város, egy városnak teljesen más problémái vannak mint egy falunak. Itt 
most 11 település társult, hasonló gondokkal, kondíciókkal. A szavazás lakosságszám 
arányban fog történni. 
 
Nagy Ferenc sümegprágai lakos kérdezte, hogy miért Gógánfa a központ, ezt ki 
döntötte el. 
 
Csőbör Károly polgármester  válaszolta, az a 9 település Gógánfa központtal volt 
valamikor együtt. Ők most újból társultak, Gógánfa központtal.  Ehhez csatlakozott 
Sümegprága és Bazsi. A 4 körjegyzőség (Gógánfa, Ukk, Dabronc, Sümegprága) alakít 
egy közös önkormányzati hivatalt. Ha nem felel meg ez a fajta felállás, 2014-ben 
lehet rajt változtatni. 
 
Szente Kálmán alpolgármester elmondta, Sümeggel több társulást tart fenn az 
önkormányzat. A Ramassetter Vince Általános Iskola esetében 6 millió forint 
hozzájárulást kell fizetni az önkormányzatnak, mert Sümeg ezt megszavazta. 
Ugyanígy van ez a Napfény Szociális Segítő Központ és a védőnői hálózat esetében 
is. Sümeg eldönti, és évről-évre mindig több hozzájárulási összeget szavaz meg 
nekünk. Sümegprága a 640 fővel nem jut döntési lehetőséghez. 
Csabrendek 3.000 fővel, szintén döntési többségbe kerül. 
 
Németh Kálmán sümegprágai lakos elmondta, változás sajnos nem lett az elmúlt 
négy évhez képest. Véleménye szerint, minden rosszabb lesz ezzel az államosítással. 
Nem érti, hogy a döntés előtt miért nem lett a falu lakossága megkérdezve. 
 
Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. körjegyző helyett válaszában elmondta, 
szakmai   kérdésekben   nem   célszerű a  lakosságra bízni a döntést. Képtelenség 
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lett volna a lakosságot, minden családot, a tárgyalás eredményéről értesíteni. Ennek 
a döntésnek anyagi, erkölcsi háttere van. A sümegi hivatalhoz történő csatlakozás 
esetén milliós nagyságrendű hozzájárulást kellene fizetnie az önkormányzatnak. Nem 
beszélve, hogy ügyek intézésére Sümegre kellene elmenni, és akár fél napot tölteni a 
hivatalba. A Gógánfához történő csatlakozás tette lehetővé a helyi ügyintézés 
lehetőségét, ami a lakosság érdekeit tekintve a lehető legjobb eredmény. Adó- és 
szociális ügyeket itt helyben el tudnak intézni a lakosok. Nem kell sehová utazniuk.  
 
Németh Kálmán sümegprágai lakos véleménye szerint, ez nem szakmai kérdés 
volt. Ez a falu további életét és problémáit jelenti. Sümeghez csatlakozás esetén 
lehet, hogy a jelenlegi dolgozóknak nem lett volna munkahelye. 
 
Csőbör Károly polgármester  válaszolta, jelenlegi felállás szerint lesz itt helyben 
ügyintézés, és az állami finanszírozásból ki jön az új közös önkormányzati hivatal. Az 
sem utolsó szempont, hogy igen, a jelenlegi dolgozók továbbfoglalkoztatása így 
megoldott. 
 
Németh Béla képviselő elmondta, hogy pár év múlva lehetséges, hogy nagyobb 
összevonások lesznek, melynek már az újonnan felálló hivatal megfelel, és tud a 11 
település tovább működni. A képviselőknek fel kell vállalniuk a döntésüket. Az idő 
majd eldönteni, hogy jól döntöttek-e most.    
 
Kulcsár Tibor sümegprágai lakos a szemétszállítási díj összegére vonatkozóan, 
kérte az önkormányzattól, hogy legyen egy fix összegben megállapítva, ne 
emelkedjen havonként, mint az idei évben. 
 
Csőbör Károly polgármester  válaszolta, a szemétszállítási díj áll egyrészt az 
alapdíjból, másrészt az ürítési díjból. A képviselő-testület elfogadott rendeletében a 
120 literes edény heti ürítési díja 111 Ft + 166 Ft = 277 Ft + ÁFA, melyben nem lett 
elfogadva a szolgáltató által közölt „posta” költség nettó 53 Ft/ürítés költsége. Az 
első negyedévben a lakosság számára kiszámlázott összegben nem szerepelt ez a 
nettó 53 Ft/ ürítési díj, melyet a szolgáltató az önkormányzatnak számlázott ki. 2012. 
júliusában megindult az éles üzem királyszentisváni hulladéklerakóban, ezután 
jogszabály változás miatt került sor újabb díj megállapítására, melynek összege a 120 
literes edény esetében 222 Ft + 351 Ft = 573 Ft + ÁFA.  
Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, megköszönte a megjelenést, 
mindenkinek kellemes ünnepeket és nagyon boldog újévet kívánt, és az ülést 20 óra 
15 perckor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
Csőbör Károly             körjegyző helyett: Horváth Zoltán Imréné 
polgármester                       gazd. főea. 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők 
 
Németh Béla        Szente Kálmán 
   képviselő                 alpolgármester 


