
Csemő község Képviselő-testületének 2016. október 27-i ülésén 
meghozott határozatai 

 

51/2016. (10. 27.) határozat 
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a KKETIKK-56P-02 kódjelű pályázati 
felhívásra 56-os büszkeségpont létesítésére a Csemői Polgármesteri Hivatal előkertjében. 
A pályázat elkészítésével és benyújtásával megbízza a polgármestert. 
Határidő: azonnal és folyamatos. 
Felelős: polgármester 

52/2016. (10. 27.) határozat 
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal működéséről szóló beszámolót 
megtárgyalta és elfogadta. 
Határidő: azonnal. 
Felelős: jegyző 

53/2016. (10. 27.) határozat 
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közmeghallgatást 2016. december 13-án 16 óra és 1730 óra 
közötti időpontra tűzi ki a Községháza dísztermébe. 
A közmeghallgatásról tájékoztatót kell közzétenni a Csemői Hírmondóban és a honlapon. 
Határidő: azonnal és 2016. december 13. 
Felelős: polgármester. 

54/2016. (10. 27.) határozat 
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális költségkeret terhére a helyi lakosság részére az 
alábbi támogatások nyújtását határozza el: 

• 300 család számára tartós élelmiszercsomag összeállítása, beszerzése, 
• minden 16 év alatti, csemői állandó lakóhelyű gyermek részére 5.000.- Ft karácsonyi támogatás kifizetése, 
• azon csemői állampolgárok részére, akiknek a havi nyugellátása, rokkantsági ellátása nem éri el az 50 ezer 

Ft-ot -10q  tűzifa juttatás. 
A támogatások előkészítésével, beszerzésével, a jogosultak 
részére történő kiszállításával megbízza a Polgármesteri Hivatalt. 
Határidő: azonnal és folyamatosan 2016. december 23-ig. 
Felelős: polgármester, jegyző. 

55/2016. (10. 27.) határozat 
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadva az 0-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft 
által elkészített elemzés megállapításait- a 
gyermekétkeztetést biztosító konyha fenntartásáról és 
üzemeltetéséről az alábbiak szerint rendelkezik: 

1. A feladatellátásból eredően az iskola épületében levő, gyermekétkeztetést biztosító saját tulajdonú konyha 
fenntartása továbbra is önkormányzati feladat marad, a 2016/2017-es nevelési év vonatkozásában. A 
fenntartás költségeit az önkormányzat a 2016. évi költségvetéséből biztosítja, a 2017. évi költségvetésébe 
kötelezően betervezi. 

2. Az üzemeltetést a 2016/2017-es nevelési évben is a 2014. decemberi 16-án kötött vállalkozási szerződés 
alapján a Csemői Konyha Bt. végzi. 

3. A 2017 /18-as nevelési év kapcsán az üzemeltetés formájáról szóló döntést egy újabb vizsgálatot követően, 
annak eredményeit figyelembe véve később hozza meg. 

Határidő: azonnal és folyamatos. 
Felelős: polgármester 

  



56/2016. (10. 27.) határozat 
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az első lakáshoz jutó fiatalok lakásépítési támogatására 
beérkezett pályázatokat az alábbiak szerint bírálta el: 
Gönczöl Norbert és Magyar Julianna Csemő, Bem u. 23. sz. alatti lakos pályázatát elfogadta és részükre 150 ezer Ft 
vissza nem térítendő támogatást nyújt. 
A támogatást 2016. november 30-ig kell kifizetni a 2016. évi költségvetés szociális kerete terhére. 
Ifj. Győri Sándor Csemő, Posta u. 8. sz. alatti lakos pályázatát elutasítja, mert nem felel meg a 
pályázati kiírásban foglaltak feltételnek (nem új lakás építéséhez kérte a támogatást). 
Határidő: azonnal és 2016. november 30. 
Felelős: polgármester 

57/2016. (10. 27.) határozat 
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az "ÖKOVÍZ" Önkormányzati Kommunális és 
Víziközmű Üzemeltető Nonprofit Kft. (Cegléd, Pesti út 65., a továbbiakban: Társaság) legfőbb szervének tagja 

1. a Sülysáp Város Önkormányzatának tulajdonában lévő üzletrészre vonatkozó elővásárlási jogáról lemond. 
Hozzájárul ahhoz, hogy Sülysáp Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 100.000,-Ft névértékű 
törzsbetétet (üzletrészt) a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.) névértéken 
megvásárolja. 

2. a Bénye Község Önkormányzatának tulajdonában lévő üzletrészre vonatkozó elővásárlási jogáról lemond. 
Hozzájárul ahhoz, hogy Bénye Község Önkormányzatának tulajdonában lévő 100.000,-Ft névértékű 
törzsbetétet (üzletrészt) a FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. (6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.) névértéken 
megvásárolja. 

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a taggyűlésen támogassa az 1-2.) pontban megjelölt új tagok 
tőkeemelést hajtsanak végre az "ÖKOVÍZ" Önkormányzati Kommunális és Víziközmű Üzemeltető Nonprofit 
Kft.-ben összesen 8.000.000,-Ft összegben, egyenlő mértékben. 

4. javasolja a társasági szerződésnek a fentieknek megfelelő módosítását és egyben felhatalmazza a 
polgármestert a módosított társasági szerződés aláírására. 

5. hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság jogi képviselője a változásbejegyzési eljárásban a Cégbíróság előtt 
eljárjon. 

Határidő: azonnal. 
Felelős: polgármester. 
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