
Jegyzőkönyv

Készült  Csemő  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2014.  december  16-án
megtartott közmeghallgatásán.

Jelen  vannak:  Dr.  Lakos  Roland  polgármester,  Bögös  István,  Gáspár  János,  Dr.  Kárpáti
László  Károly,  Labát  Ferenc,  dr.  Lakatosné  Bakonyi  Magdolna  Katalin,  Turcsán  István
képviselők, Nagy Erika aljegyző, Pólyáné Cseh Judit jegyzőkönyvvezető.

Hallgatóság: 8 fő

Dr. Lakos Roland polgármester elmondja, hogy a jelenlévőknek lehetőségük van a képviselő-
testület  tagjaihoz,  a polgármesterhez,  az aljegyzőhöz kérdést feltenni,  véleményt  mondani,
észrevételeket tenni.

Varga  László  csemői  lakos  kérdése,  hogy  a  hóeltakarítás  hogyan  fog  történni?  3  év  óta
nagyon sokat szenvednek, ha a hó leesik. Kinek szóljanak, ha bajban vannak, s nem tudnak a
dűlőből kijutni?

Labát Ferenc képviselő elmondja,  hogy a polgármester úr megbízta azzal,  hogy szervezze
meg  a  hóeltakarítást.  6  vállalkozóval  közösen  fogják  végezni.  A  települést  6  kerületre
osztották, s minden gépes segítőnek egy-egy terület jut. Az önkormányzat az üzemanyagot
biztosítja, a vállalkozók pedig társadalmi munkában végzik a hótolást. 

Dr.  Lakos  Roland  polgármester  arra  kér  mindenkit,  hogy legyenek  türelemmel.  Ha  a  hó
leesik, a traktorosok elkezdik az utak, dűlők takarítását, de nem tudnak rögtön, és mindenhol
ott lenni. Sürgős esetben természetesen nekik kell szólni.
Varga  László  második  kérdése,  miszerint  a  fizetős  betegszállítás  nem  jól  van  megoldva
azáltal, hogy fizetni kell érte. 
Dr. Lakos Roland polgármester elmondja, hogy ez csak egy lehetőség. Ami nem jól van, az
az, hogy követhetetlen volt eddig a betegszállítás rendje. Ki, kit, milyen alapon szállít? 
A cél az, hogy bővüljön a betegek szakrendelésre való eljutásának lehetősége, olyan eset nem
fordulhat  elő,  hogy  valaki  nem  tud  eljutni  a  szakorvoshoz.  A  mentő  és  a  SANAMED
betegszállítás eddig is rendelkezésre állt, egészségügyi állapottól függően. A tanyagondnokok
is folyamatosan járják a gondozottjaikat, tehát egy részét ők megoldják a betegszállításnak.
Azt vezették be, hogy ha az orvos bármilyen okból, legyen az egészségügyi, szociális vagy
akár  családi  ok  kéri,  akkor  a  kisbusz  ingyenesen  viszi-hozza  a  beteget.  Azok,  akik  nem
akarnak a betegszállítóval  utazni,  kitéve magát  annak, hogy majd viszik és hozzák akkor,
amikor sikerül – valamint, akik nem szeretnének járatos busszal utazni, azok számára igénybe
vehető – térítés ellenében – a fizetős szállítás.  

Turcsán István képviselő úgy gondolja, hogy ez a fizetős betegszállítás azoknak szól, akik ezt
meg tudják engedni maguknak. 

Varga László további hozzászólásában elmondja, hogy sok a kóborló állat. 

Turcsán István képviselő elmondja, hogy valóban sok kutya van az utakon. Azonban nagyon
sok  nem kóbor,  mert  van  gazdája  csak  kiengedik,  illetve  ténylegesen  elkóborol  az  állat.
Először  a  gazdának  kell  szólni.  Ha  nekik,  tanyagondnokoknak  érkezik  bejelentés  ilyen



kutyáról,  felszólítják  a  kutya  tulajdonosát,  hogy kössék  meg  a  kutyát.  Amennyiben  nincs
gazdája, akkor a menhelyre szólnak, vagy kiteszik a kutyacsapdát és befogják.

Dr.  Kárpáti  László  képviselő  elmondja,  hogy előbb-utóbb mindenre  hoznak szabályozást,
azonban a laikusoknak nem lenne szabad felülírni  azokat a szabályokat,  amiket  hozzáértő
emberek hoztak meg. A felelősség kérdése fontos e tekintetben, hiszen senkinek nincs előírva,
hogy kutyát kell tartani. Tehát ha valaki kutyát tart, akkor az az ő felelőssége.

Gáspár  János  képviselő  elmondja,  hogy  megkereste  Lővei  Nándor,  azzal,  hogy  szeretne
Csemőben körzeti megbízottként dolgozni.

Lővei Nándor ceglédi lakos elmondja, hogy szakmája során több településen dolgozott már
KMB-sként.  KMB-s szaktanfolyamot  is  elvégzett.  Azonban történt  egy törés  az  életében,
amikor le kellett szerelnie. Neki gyermekkori álma, hogy rendőr legyen. Nagy a hivatástudata.
Csemővel mindig szimpatizált, s szeretne a jövőben itt dolgozni körzeti megbízottként. Arra
szeretné kérni a polgármestert és a képviselőket, hogy támogassák ebben. Ő ígéri, hogy a tőle
telhetőket maximálisan megteszi, ha támogatják, s az álma valóra válik. 

Dr. Lakatosné Bakonyi Magdolna Katalin képviselő szeretné tudni, hogy mi történt ami miatt
le kellett szerelnie.

Lővei Nándor bejelenti, hogy zárt ülésen elmondja a történetét. 

A  képviselő-testület  egyhangúlag  döntött  zárt  ülés  elrendeléséről.  A  zárt  ülésről  külön
jegyzőkönyv  nem  készül,  mert  az  azon  elhangzottak  nem  tartoznak  a  képviselő-testület
feladat- és hatáskörébe. 

A zárt ülés után a közmeghallgatás folytatódik.

Bori Szilvia, csemői lakos intézkedést kért a szomszédjával szemben, aki nem gondoskodik
az összegyűlt szemét rendszeres elszállíttatásáról.

Dr. Lakos Roland polgármester  ígéretet  tesz arra, hogy megpróbálja rendezni a lakossal a
problémát. 

Tárnok Zsuzsanna, csemői lakos elmondja, hogy ahol él, a Homok utcában éjszaka 1-3 óra
között zseblámpával mászkálnak ismeretlenek. Ehhez kér segítséget. 

Dr. Lakos Roland polgármester kéri, hogy ha legközelebb ezt észleli, hívja ki a rendőrséget.

Dr. Lakos Roland polgármester 17. 25 perckor a közmeghallgatást bezárta.
Az ülés testületi ülésként folytatódik tovább. 

Dr. Lakos Roland polgármester  több kérdés és hozzászólás nem lévén a közmeghallgatást
berekesztette.

Csemő, 2014. december 16.

Dr. Lakos Roland Nagy Erika
  polgármester  aljegyző
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