Jegyzőkönyv
Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 18-án
megtartott ülésén.
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
Meghívottként: Oláh József, projektmenedzser, Erdélyi Krisztina, a Csemői Nefelejcs Óvoda
vezetője, Szécsényi Sándor, a Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatalának
hivatalvezető helyettese
Az ülésről hangfelvétel készült.
Interpelláció nem érkezett.
Hallgatóság: 12 fő
Dr. Lakos Roland polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mert azon minden képviselő jelen van.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére a következők szerint:
1. Jelentés a két ülés között történt eseményekről
2. Előterjesztés bizottsági tagok megválasztásáról
3. A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet
elfogadása
4. „Csemő Község ivóvíz minőség javítási és vízellátás fejlesztési programja” címmel
pályázat benyújtása KEHOP programba
5. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 8/2012.
(V.2.) rendelet módosítása
6. A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló
kezdeményezés és a házszám-megállapítás részletes szabályairól szóló rendelet megalkotása
7. Szociális célú tűzifa rendelet elfogadása
8. A Csemői Nefelejcs Óvoda Alapító Okiratának módosítása
9. A 65 év feletti csemői nyugdíjasok karácsonyi csomagjának beszerzése
10. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése
11. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra beérkezett kérelmek elbírálása
12. Egyebek
a) Támogatási kérelem az Arany János Tehetséggondozó Programba
b) Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről
c) Bába Mihály telekvásárlási kérelme
d) Szilveszteri utcabál szervezése
e) Tájékoztató az önkormányzati gépjárművek helyzetéről
Dr. Lakatosné Bakonyi Magdolna Katalin képviselő kéri, hogy a helyi ünnepi
megemlékezésekkel kapcsolatos indítványát is tárgyalja meg a Képviselő-testület az
„Egyebek” napirendi pontban.

A Képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalására tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.
1. Napirend
Jelentés a két ülés között történt eseményekről.
Dr. Lakos Roland polgármester elmondja, hogy az október 23-i ünnepség a rossz idő ellenére
is sikeresen lezajlott, sokan vettek részt rajta. Köszönet érte a szervezőknek és a
résztvevőknek.
A Scandeus Kht. ügyvezetőjével egyezség született arról, hogy a felnőtt orvosi ügyelet
mellett a gyermekek ügyeletét is ellátják. Csiszár doktor ígéretet tett arra, hogy egy részletes
tájékoztatót készít a testület és a lakosság részére.
A KLIK Központja levélben szólította fel azon önkormányzati képviselőket, tisztségviselőket,
akiknek köznevelési intézményben munkaviszonyuk van, hogy az összeférhetetlenségüket
vizsgálják és szüntessék meg. Csemőben Bögös István alpolgármester úr érintett. Elmondja,
hogy értelmezése alapján nem áll fenn összeférhetetlenség. Földi László országgyűlési
képviselő közbenjárásával és segítségével a jogszabály helyes értelmezésére állásfoglalást
kért az Igazságügyi Minisztériumtól. Ez idáig még nem érkezett válasz.
Decembertől újra indul közfoglalkoztatási program, 35 fő foglalkoztatására lesz lehetőség.
Közülük 15 fő továbbképzésen vehet majd részt, ECDL és targoncavezetői és parkgondozói
tanfolyamon.
A Csemői Gyöngyvirág Népdalkör november 22-én és 23-án országos minősítőn vesz részt
Egerben. Az utazás költségeihez és a nevezési díjra az önkormányzat 100.000.- Ft-os
támogatást nyújtott.
2015. január 1-étől az ÖKOVÍZ jogszabályváltozások miatt nem láthatja el Csemő Községben
a víz- és csatornaszolgáltatási feladatokat. E tekintetben a korábbi testület arról döntött, hogy
2015. január 1-től a BÁCSVÍZ Zrt-hez fog tartozni. A csatlakozás és az átállás teendőit a
holnapi napon fog a BÁCSVÍZ Zrt vezérigazgatójával egyezteti.
A jövőbeni hulladékszállítással kapcsolatosan az ÖKOVÍZ Kft nem tudott információt adni.
A társaság óriási kintlévőséggel küzd, nincs még ajánlata a jövő évi szolgáltatási feltételeket
illetően. Amennyiben az ÖKOVÍZ Kft-vel nem tudnak megegyezni, helyileg kell megoldani a
hulladékszállítás kérdését. A BÁCSVÍZ Zrt. hulladékgazdálkodás ügyében nem illetékes.
Az MVH helyszíni ellenőrzést tartott a Sportcentrumban. Korábban elszámolásra bejelentett
hiánypótlást ellenőriztek, melyről jegyzőkönyv készült. Szabálytalanságot a hiánypótlás
kapcsán nem tárt fel az ellenőrzési jegyzőkönyv – ezzel párhuzamosan várhatjuk, hogy a
projekt elszámolása kapcsán a visszatartott kb. 1 millió forint is megérkezik a számlánkra.
Utánkövetési jelentést kellett pótlólag benyújtani a már korábban lezárult „Egészségre nevelő
és szemléletformáló programok Csemőben” című TÁMOP 6.1.2. projekt kapcsán.
Az önkormányzatnak jelenleg egy folyamatban lévő projektje van a KMOP intézkedésen
belül: „Elektronikus közigazgatási infrastruktúra bevezetése Abony, Dánszentmiklós és
Csemő településeken” címmel. A projekt gesztora Abony, a pályázat 100 %-os támogatási
intenzitású. A Csemőre eső pályázati összeg 11.600.000. Ft, ebből még december 31-ig (ez a
projekt fizikai zárása) 6.800.000.- Ft-ot elő kell finanszíroznunk. Ezzel a pályázattal
megvalósulhat településünkön az elektronikus ügyintézés.
2. Napirend
Előterjesztés bizottsági tagok megválasztásáról
A napirend tárgyalása írásos előterjesztés alapján történt.
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Dr. Lakos Roland polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület alakuló ülésén döntött
arról, hogy 4 bizottság fog a jövőben működni. Ismerteti a bizottságok összetételét név
szerint. Kérdezi a javasolt tagoktól, hogy elfogadják-e megbízatásukat.
A javasolt bizottsági tagok a megbízatásukat elfogadták.
A képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 7 igen szavazattal 0 ellenében a következő
határozatot hozta:
115/2014. (XI.18.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdésében foglaltakra, illetve
Csemő Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 14/2014. (X. 27.) rendelet 51. §-ában
foglaltakra figyelemmel az alábbi bizottságokat és elnökeit,
tagjait választja meg:
Pénzügyi Bizottság:
a) képviselő tagjai: Dr. Kárpáti László elnök
Labát Ferenc
b) nem képviselő tag: Tarczali István
Településfejlesztési és Sport Bizottság:
a) képviselő tagjai: Gáspár János elnök
Bögös István
b) nem képviselő tag: Dávid Attila
Mezőgazdasági és Vállalkozási Bizottság:
a) képviselő tagjai: Labát Ferenc elnök
Turcsán István
b) nem képviselő tag: Molnár János
Szociális és Kulturális Bizottság:
a) képviselő tagjai: Dr. Lakatosné Bakonyi Magdolna Katalin
elnök
Turcsán István
b) nem képviselő tag: Zsigó Zoltán
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Dr. Lakos Roland polgármester felkéri a megválasztott bizottsági tagokat eskütételre, elő
olvassa az eskü szövegét. A megválasztott bizottsági tagok leteszik az esküt, majd aláírják az
esküokmányokat.
3. Napirend
A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet
elfogadása
A napirend tárgyalása írásos előterjesztés alapján történt.
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Dr. Kárpáti László képviselő javasolja, hogy a külsős bizottsági tagok is kapjanak
tiszteletdíjat. Úgy módosítaná az előterjesztési javaslatot, hogy a képviselők részére nettó
40.000.- Ft-ot, a bizottsági munkáért pedig mind a képviselő-, mind a külsős bizottsági
tagoknak nettó 10.000.- Ft-ot állapítana meg a képviselő-testület tiszteletdíjként.
Javasolja még a 4. §. (1) bekezdését módosítani aszerint, hogy a bizottsági tag is
lemondhasson tiszteletdíjáról írásban.
Dr. Lakos Roland polgármester Bögös István alpolgármester észrevételéhez elmondja, hogy
az előző ciklusban nem volt több összességében a tiszteletdíj összege, hiszen csak egy
bizottság működött.
Dr. Lakatosné Bakonyi Magdolna Katalin képviselő véleménye szerint a módosító javaslatban
szereplő tiszteletdíj összege jelképes összeg.
A képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 7 igen szavazattal 0 ellenében Dr. Kárpáti
László módosító javaslatával együtt megalkotta
15/2014. (XI. 25.) rendeletét
Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról
(a rendelet teljes szövege e jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)
4. Napirend
„Csemő Község ivóvíz minőség javítási és vízellátás fejlesztési programja” címmel pályázat
benyújtása KEHOP programba
A napirend tárgyalása írásos előterjesztés alapján történt.
Dr. Lakos Roland polgármester bemutatja Oláh József projektmenedzsert, aki több mint 10
éve az önkormányzat szolgálatában áll. Elmondja, hogy az ő segítségével sok pályázat
valósult már meg a településen, pl. az iskola-, óvoda fejlesztés, Petőfi utca felújítása,
Egészségház rekonstrukció, Koncz d., Fő út szélesítése- 14. d. építése stb.
Az előterjesztéshez kiegészítésként hozzáteszi, hogy ez a program egy, az uniós
csatlakozással vállalt derogációs feladat, mely az önkormányzatra ró kötelezettséget a
megvalósítást illetően. Minden településnek kötelessége az egészséges ivóvizet biztosítani.
Azért 0 Ft-ba kerül ez az önkormányzatnak, mert ami nem uniós forrás, azt a Magyar Állam
az önerő alapból fogja biztosítani.
Oláh József elmondja, hogy az önkormányzat 2012-ben projektet megtervezendő előkészítő
pályázatot nyújtott be, mely pályázat sikeres volt. Az elnyert összeg 12.500.e Ft-ot volt. Ebből
az összegből elkészültek a tervek, a megvalósításra vonatkozó pályázat, közbeszerzési
dokumentáció, jogerős vízjogi létesítési engedély. A pályázatot elfogadták. Elszámolása
hiánytalanul megtörtént. Eredménye egy 2. fordulós pályázat volt, amit az önkormányzat
2013-ban nyújtott be. 2013-ban és 2014. elején az akkori Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
értékelte, majd elfogadta a pályázatot, úgy hogy minden rendben volt. Majd kiderült, hogy a
megvalósításhoz nincs forrás. November 17-től lehetőség nyílik új program keretében,
változatlan formában benyújtani a pályázatot.
Gáspár János képviselő kérdésére elmondja, hogy a BM önerő alaptámogatást az
önkormányzat akkor kaphatja meg, ha a törvényileg előírt elemeket vállalja. Ilyen például, a
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projekt végrehajtása során közmunkások foglalkoztatása. Jövőre még szigorúbb feltételek
lesznek, ezeket már a közbeszerzésnél előírják.
Dr. Kárpáti László képviselő kérdésére elmondja, hogy ennek a pályázatnak két fontos eleme
van. Egyik az ottani terület egészséges ivóvízzel történő ellátása. Csemő azért lehetett benne
ebben a programban, mert a korábbi felmérések alapján az ottani talajból nyert ivóvíz
rendkívül szennyezett. Másik célja a jelenlegi kutak felújítása, egy régi kút megszüntetése és
egy új kút létesítése annak érdekében, hogy legyen a rendszernek megfelelő tartaléka. A
hálózatot össze kell kötni a kutakkal, annak érdekében, hogy megfelelő ellátás legyen.
Bögös István alpolgármester kérdésére elmondja, az önkormányzatnak feladat ellátási
kötelezettsége van. A lakosokat nem lehet kötelezni, hogy rácsatlakozzanak a hálózatra.
Rácsatlakozási díj nem terhelheti a lakosságot, hiszen 100 %-ban támogatott a beruházás.
Gáspár János képviselő észrevételére elmondja, hogy tudomása szerint a volt TSZ-nél lévő
kutat felmérték a tervezéskor, és nem alkalmas arra, hogy belevegyék a hálózatba.
Labát Ferenc képviselő elmondja, hogy ha csatornahálózat is lenne, akkor lehetne az ingatlan
tulajdonosokat kötelezni a rákötésre. Az iskolaudvarban lévő egyik kút vízminősége nem
megfelelő, mert magas arzéntartalmú. Ez a kút jelenleg nem működik.
Dr. Kárpáti László képviselő megkérdezi, hogy felmérték-e Zöldhalomban a vezetékes ivóvíz
hálózatra történő csatlakozási igényt?
Turcsán István képviselő elmondja, hogy igen felmérték, s a visszajelzések alapján van igény.
A képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 7 igen szavazattal 0 ellenében a következő
határozatot hozta:
116/2014. (X.18.) határozat
Csemő Község Önkormányzata megerősíti pályázati szándékát
és a KEHOP-ban meghirdetett „Ivóvízminőség-javító projektek
megvalósítására” vonatkozó pályázati felhívásra benyújtja a
szükséges pályázati dokumentációt.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 7 igen szavazattal 0 ellenében a következő
határozatot hozta:
117/2014. (X.18.) határozat
Csemő Község Önkormányzata az „Ivóvízminőség-javító
projektek megvalósítására” vonatkozó KEHOP pályázat
támogatási szerződését követően, a kifizetési kérelmek előtt
pályázatot és igényléseket nyújt be a saját forrás 100 %-ban
történő kiegészítésére, 112.176.924.- Ft összegre vonatkozóan a
2015. évi költségvetés szerint megjelenő, hatályos BM. rendelet
alapján.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

5

Dr. Lakos Roland polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy felkérte ajánlattételre
Oláh József projektmenedzsert egy olyan keretszerződés kidolgozására, amely a széles körű
lakossági, vállalkozói, ezen belül mezőgazdasági,és a civil szféra résztvevői számára a
pályázati lehetőségeik figyelésére, pályázatokra történő figyelemfelhívására, pályázati
dokumentációk elkészítésére vonatkozik. Ezeket a feladatokat az önkormányzattal kötött
szerződés alapján, havi fix juttatásáért heti 1 napon biztosítaná a hivatalban.

5. Napirend
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 8/2012.
(V.2.) rendelet módosítása
A napirend tárgyalása írásos előterjesztés alapján történt.
Nagy Erika aljegyző Dr. Kárpáti László képviselő kérdésére elmondja, hogy a rendelet
megalkotásakor nem volt olyan önkormányzati feladat, aminek az ellátása vagyonkezelői
jogot igényelt. Időközben a KLIK átvette az iskolát működtetésre, az épülethez tartozó
ingatlant is át kellett adni vagyonkezelésbe. Ugyanez vonatkozik a csatorna és az ivóvíz
szolgáltatásra. Az ÖKOVÍZ Kft. részére átadtuk üzemeltetésre, az önkormányzat tulajdonát
képező víz- és csatornahálózatot.
Dr. Kárpáti László képviselő kéri, hogy a rendelettervezetben a §-ok számozását javítsák.
A képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 7 igen szavazattal 0 ellenében megalkotta:
16/2014. (XI. 25.) rendeletét
Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól
(a rendelet teljes szövege e jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)
6. napirend
A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló
kezdeményezés és a házszám-megállapítás részletes szabályairól szóló rendelet megalkotása
A napirend tárgyalása írásos előterjesztés alapján történt.
Dr. Lakos Roland polgármester Dr. Kárpáti László képviselő kérdésére elmondja, hogy
nagyon régen nézték annak költségét, hogy mennyibe kerülne a hiányzó közterület
elnevezését tartalmazó táblákat pótolni. Akkor kb. 5.000. e Ft-ba került volna. Kért már
árajánlatot A3-as méretű utcanév táblákra, de még nem érkezett meg az ajánlat. Az anyagi
helyzet miatt biztos, hogy nem tudják egyszerre az összes hiányzó táblát pótolni, csak
fokozatosan.
Gáspár János képviselő kérdésére elmondja, hogy a házszámtáblák pótlására való
kötelezettségről az ingatlan tulajdonosokat a Hírmondón keresztül értesíteni fogják.
Dr. Lakos Roland polgármester válasza, hogy igen meg lesz jelentetve. Elmondja, hogy most
zajlik egy elektronikus címnyilvántartás egyeztetés.
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Dr. Kárpáti László képviselő javasolja a rendelet 2. § 3. pontjának módosítását, az alábbiak
szerint: a tervezetben szereplő „olyan számmal, számmal és betűvel” szövegrész helyett olyan
számmal „vagy” számmal és betűvel.. szövegrész elfogadását.
A módosító javaslattal a testületi tagok egyetértenek.
A képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 7 igen szavazattal 0 ellenében a módosító
javaslat elfogadásával megalkotta
17/2014. (XI. 25.) rendeletét
Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól
(a rendelet e jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)
7. Napirend
Szociális célú tűzifa rendelet elfogadása
A napirend tárgyalása írásos előterjesztés alapján történt.
Dr. Lakos Roland polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy megkötötték a
szerződést a Virágh Bt-vel, aki a fát már beszállította a telephelyére. A vállalkozó lehetővé
teszi a fa összevágását és tárolását is. Varga István helyi vállalkozó vállalta a 90 m3 fa
összevágását.
Dr. Lakatosné Bakonyi Magdolna Katalin képviselő véleménye szerint képtelenség úgy
határozni, hogy mindenki elégedett legyen, mert ekkora mennyiségből nem kaphat minden
rászoruló.
Gáspár János képviselő megkérdezi, megkerestek-e más helyi vállalkozót a fa beszerzésére.
Dr. Lakos Roland polgármester elmondja, hogy két éven keresztül a NEFAG Zrt-vel volt
szerződése az önkormányzatnak. Kritérium, hogy csak bejegyzett erdőgazdálkodóval köthet
az önkormányzat szerződést.
A képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 7 igen szavazattal 0 ellenében megalkotta
18/2014. (XI.25.)
Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatás felhasználásáról
(a rendelet e jegyzőkönyv 4. sz. melléklete)
8. Nairend
A Csemői Nefelejcs Óvoda Alapító Okiratának módosítása
A napirend tárgyalása írásos előterjesztés alapján történt.
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A képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 7 igen szavazattal 0 ellenében a következő
határozatot hozta:

118/2014. (XI. 18.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Csemői Nefelejcs Óvoda Alapító Okiratának III. számú
módosítását megtárgyalta és elfogadta. Az alapító okirat
egységes szerkezetbe foglalt szövegét e határozat
melléklete tartalmazza. Megbízza az aljegyzőt a
módosítás
törzskönyvi
nyilvántartáson
való
átvezetésével.
Határidő: azonnal
Felelős: aljegyző
9. Napirend
A 65 év feletti csemői nyugdíjasok karácsonyi csomagjának beszerzése
A napirend tárgyalása írásos előterjesztés alapján történt.
A képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 7 igen szavazattal 0 ellenében a következő
határozatot hozta:
119/2014. (XI.18.) határozat
Csemő Község Önkormányzata a 65 éven feletti csemői
nyugdíjasok karácsonyi csomagjainak beszerzésére a
METRO Kereskedelmi Kft. ajánlatát fogadja el.
Felhatalmazza a polgármestert a termékek beszerzésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
10. Napirend
Közmeghallgatás időpontjának kitűzése
A napirend tárgyalása írásos előterjesztés alapján történt.
A képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 7 igen szavazattal 0 ellenében a következő
határozatot hozta:
120/2014. (XI.18.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2014. december 16-án (kedden) 16-17.30 óra között
közmeghallgatást tart a Községháza civiltermében. A
közmeghallgatás időpontját közzé kell tenni a Csemői
Hírmondóban.
Határidő: 2014. december 16.
Felelős: polgármester
11. Napirend
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Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra beérkezett kérelmek elbírálása
A napirend tárgyalása írásos előterjesztés alapján történt.
Dr. Lakatosné Bakonyi Magdolna Katalin és Gáspár János képviselők bejelentik személyes
érintettségüket a szavazás kapcsán.
A kizárásról az érintett önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy bármely
önkormányzati képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt.
Dr. Kárpáti László képviselő javasolja, hogy döntsön a testület a bejelentett érintettség
kapcsán a kizárásról.
A képviselő-testület Dr. Lakatosné Bakonyi Magdolna Katalin képviselő napirendhez
kapcsolódó érintettsége kapcsán az alábbi döntést hozta: 6 igen szavazattal 1 tartózkodás Dr.
(Lakatosné Bakonyi Magdolna Katalin) mellett a képviselő asszonyt nem zárta ki a
szavazásból.
A képviselő-testület Gáspár János képviselő napirendhez kapcsolódó érintettsége kapcsán az
alábbi döntést hozta: 6 igen szavazattal 1 tartózkodás (Gáspár János) mellett a képviselő urat
nem zárta ki a szavazásból.
A képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 7 igen szavazatta 0 ellenében a következő
határozatot hozta:
121/2014. (XI.18.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójára beérkezett
pályázatokat a következők szerint bírálja el:
Bognár Norbert Csemő, Kardos d. 3. sz, Csipkó Flóra
Csemő, Petőfi u. 61. sz., Gáspár Vivien Csemő, Wass A.
u. 10. sz., Gyura Alexandra Csemő, Boján d. 7/a sz.,
Hajdú Nikolett Csemő, Béke u. 31. sz., Károlyi
Alexandra Csemő, Iskola d. 23. sz., Lakatos Zita Csemő,
Ceglédi út 4. sz.- Monori László Csemő, Kossuth L. u.
1.sz., Olgyay Ádám Csemő, Bogdán-Iskola d. 13. sz.,
Olgyay Dóra Réka Csemő, Bogdán-Iskola d. 13. sz.,
Olgyay Éva Csemő, Bogdán-Iskola d. 11. sz., Olgyay
György Márk Csemő, Bogdán-Iskola d. 11. sz., Olgyay
Klára Csemő, Bogdán-Iskola d. 11. sz., Otóhál Károly
Csemő, Szijj d. 4. sz., Pákozdi Klaudia Gréta Csemő,
Petőfi S. u. 22. sz., Zsidákovits Fanni Csemő, 1. d. 6.
sz.alatti lakosok „A” típusú pályázatát elfogadja és havi
4.000.- Ft összegű ösztöndíjat állapít meg.
Határidő: 2014. november 21.
Felelős: polgármester
12. Napirend
Egyebek
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a) Támogatási kérelem az Arany János Tehetséggondozó Programba
A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.
Dr. Lakos Roland polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Oszlánczi Ferenc a
csemői Ladányi Mihály Általános Iskola igazgatója Gáspár Anett 8. a. osztályos tanulót
javasolja az Arany János Tehetséggondozó Programba delegálni.
A képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 6 igen szavazattal 1 tartózkodás ellenében a
következő határozatot hozta:
122/2014. (XI. 18.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának képviselő-testülete
támogatja, hogy Gáspár Anett nyolcadik évfolyamos
tanuló (anyja neve: Botos Erzsébet) Csemő település
képviseletében részt vegyen az Arany János
Tehetséggondozó Programban.
Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák
számára a programban való részvétele idejére (maximum
5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) 5000.- Ft havi
ösztöndíjat nyújt. A képviselő-testület ennek fedezetét a
település költségvetésében biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a tanuló Arany János
Tehetséggondozó Programba történő jelentkezéshez
készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi
határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott
középiskola részére küldje meg.
Határidő: 2014. december 12.
Felelős: polgármester
b) Pénzügyi helyzetről tájékoztató
A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.
Dr. Lakos Roland polgármester elmondja, hogy a bizottságok a mai ülésen megalakultak, így
az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodására vonatkozó beszámolót a bizottság a
következő ülésen tárgyalni tudja. Az előterjesztés részletes adatokkal a bizottsági javaslattal a
decemberi ülés napirendjén fog szerepelni.
Tájékoztató jelleggel a jelenlegi pénzügyi helyzetünk: a pénzkészlet 2014. október 14-én
676.836.- Ft volt, 2014. október 31-én 12.661.049.- Ft. Ez azért emelkedett, mert a
falugondnoki autóra megérkezett a közel 10.000. e Ft pályázatból visszajáró pénz, továbbá
1.000. e Ft iparűzési és gépjárműadó befizetés is történt. 779.e Ft összegben területalapú
támogatást is realizáltunk, a pénzkészletünk a mai nappal 11.750.294.- Ft.
A kiadások oldalán: iskola működtetési hozzájárulást kellett fizetni 1.171.e Ft-ot,
gyermekétkeztetésre 3.491.e Ft-ot, háziorvosi ellátásra 200.e Ft-ot, cégautó adó 151.e Ft-ot,
közüzemi számlákra 1.116.e Ft-ot. Seprűgépet vásároltunk a közhasznú munkavégzés
program keretében 1.396.072 Ft értékben. Az idei évben még teljesíteni kell a szociális
tűzifánál vállalt önerőt, a 65 éven felüliek karácsonyi csomagját, ami kb. 1.000.e Ft, KMOP
pályázat kiadását, ami 6.862.652.- Ft.
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Dr. Lantos István jegyző munkaviszonyának megszüntetéséből adódó kiadás, ami a 2013.
évben ki nem vett szabadsága, valamint a felmentési időre járó 2 havi átlagkereset, ez
összesen bruttó 1.167.e Ft. Ezek a költségek már a következő évet fogják terhelni. 2014.
szeptember 30-án az önkormányzatnál a bevétel 73 %-on, a kiadás 68 %-on, a polgármesteri
hivatalnál a bevétel 71 %-on, a kiadás 65 %-on, az óvodánál a bevétel 71 %-on, a kiadás
pedig 69 %-on állt. A számok azt mutatják, hogy a teljesítés időarányos volt.
A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.
c) Bába Mihály telekvásárlási ügye
A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.
Dr. Lakos Roland polgármester elmondja, hogy Bába Mihály azzal a kérelemmel fordult a
Képviselő-testülethez, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő csemői 1501 hrsz-ú, szőlő,
szántó megnevezésű, 4892 m2 területű ingatlant, - ami a Mikebudai út és Zakar dűlő sarkán
található – megvásárolná. Javasolja, hogy a Mezőgazdasági és Vállalkozási Bizottság
tárgyalja meg és a következő testületi ülésre hozzon javaslatot e napirenddel kapcsolatosan.
Turcsán István képviselő elmondja, hogy ez az ingatlan kihasználatlan, csak költség van vele.
A képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
123/2014. (XI. 18.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának képviselő-testülete a
csemői
1501
hrsz-ú,
önkormányzati
ingatlan
megvásárlására vonatkozó, Bába Mihály által
előterjesztett kérelmét véleményezésre átadja a
Mezőgazdasági és Vállalkozási Bizottságnak azzal, hogy
a bizottság a javaslatát a következő testületi ülésre
terjessze elő.
határidő: 2014. december 12.
Felelős: polgármester, Mezőgazdasági és Vállalkozási
Bizottság
d) Szilveszteri utcabál szervezése
A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.
Dr. Lakos Roland polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy szilveszterre utcabált
szeretne szervezni. A helyszín a Templom-tér lenne. Sátort állítanának, hőlégbefúvó lenne,
tüzet raknának a sátor mellett. Büfé üzemeltetésére felkérte a Csemői Hagyományőrző
Egyesületet. Szeretne a zöldhalmiaknak buszjáratot szervezni, s egy rövid tűzijátékot is
tervez. A sátor bérlése 100.000.- Ft, egyéb költségekre (tűzijáték, utaztatás) szintén 100.000.Ft, ehhez kéri az önkormányzat támogatását.
Bögös István alpolgármester jó ötletnek tartja, a helyszínen még gondolkodna.
Turcsán István képviselő véleménye szerint a Templom-tér a legalkalmasabb helyszín.
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Dr. Lakos Roland Bögös István alpolgármesternek válaszul elmondja, hogy a Templom tér a
kiépített infrastruktúrája (épített színpad, mosdók, kiépített elektromos áram) miatt kedvező
helyszín, más területen ezek kiépítése és biztosítása további hasonló nagyságrendű költséggel
járna.
A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette, az utcabál szervezéséhez a támogatást
biztosítja.
e) Gépkocsi helyzetről tájékoztató
A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.
Dr. Lakos Roland polgármester elmondja, hogy újra fel kell építeni az önkormányzat
gépjárműparkját.
Az eredeti koncepció szerint a SUZUKI az önkormányzat mellett működő gyermekjóléti- és
családsegítő szolgálat, továbbá a védőnők és a könyvtár szabad közlekedését biztosította
volna. Ez a gépjármű lehetett volna közlekedési segítség a köznevelési intézmények számára
is családlátogatás, az ifjúságvédelmi feladatok ellátására is
A FIAT Stilo gépkocsi a hivatali hatósági munkát szolgálta volna.
Minden kolléganő jogosítvánnyal rendelkezik, így külön sofőr biztosítására sem lett volna
szükség.
A MAZDA E 2200 típusú kistehergépjármű a karbantartói részleget szolgálatában maradt, a
tanyagondnoki gépjárműveket, pedig értelemszerűen a tanyagondnokok használták volna.
Ezzel szemben azok a tények, hogy a választás előtt, októberben a Stilo értékesítésre került, a
Suzuki balesetveszélyes állapotban van, a Mazda nem működött.
További tény, hogy a Polgárőrség a Lada Niva terepjárót sem használja.
Ami eddig történt:
Vásárolt az önkormányzat egy Suzuki Baleno típusú személygépkocsit, mely átíratással
együtt 340.000.- Ft-ba került. Ezt a Gyermekjóléti szolgálat, a könyvtár és a védőnői
szolgálat használatába állítottuk.
A hivatalt és a betegszállítást a VW Transporter gépjármű oldja meg.
A két tanyagondnoki terepjáró a külterületet járja a tanyagondnokokkal.
A legnagyobb probléma a Mazdánál látszik.
Működőképes állapotba hoztuk 112.000.-Ft-ért. Ebben az összegben kapott négy új téligumit
is.
A felújításra a szakszervíz 411.000.- Ft-os árajánlatot adott, de javaslatuk szerint egy kevésbé
használt gépjármű vásárlása lenne ideálisabb és hosszabb távú megoldás. A Mazda Zakar Kft.
vállalta, hogy ajánlatot ad egy megbízhatóbb műszaki állapotú Mazda E2200 típusú
kistehergépjárműre. A nagyságrendi bekerülési költsége 1 millió forint lenne.
Felértékeltette jelenlegi állapotában a Suzuki Swiftet és a Mazdát is, ha sikerül a kistehert
lecserélni, akkor a régi Mazdát és Suzukit nyilvános árverésre bocsátaná.
A polgárőrség gépjárműjével kapcsolatosan levelet fognak írni a Megyei Polgárőrségnek, s
kérik, hogy a jelenlegi autót értékesíthessék, s másikat vásárolhassanak helyette, de felmerült
az is, hogy a Niva árából a Swiftet kellene felújítani és azt a Polgárőrség rendelkezésére
bocsátani.
A következő testületi ülésen újra napirend lesz a „gépkocsi-helyzet” a beérkezett ajánlatok
függvényében tárgyal róla a testület.
A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.
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f) Helyi ünnepi megemlékezésekről javaslat
A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.
Dr. Lakatosné Bakonyi Magdolna Katalin képviselő javasolja, hogy az október 6-i ünnepséget
ne csak a Jobbik Magyarországért Mozgalom szervezésében ünnepeljék a jövőben, hanem az
önkormányzattal közösen.
Gáspár János képviselő véleménye, hogy sokkal méltóbb helyére kerülne a falu életében e
megemlékezés, ha közösen szerveznék.
A testület a javaslatot tudomásul vette.
***
Egyebek napirenden belül Dr. Kárpáti László képviselő elmondja, hogy az október 23-i
ünnepség is a FIDESZ és az önkormányzat közös szervezésében került megrendezésre.
Köszönet mindenkinek a sikeres lebonyolításért, sokan jelentek meg a rendezvényen.
Bejelenti, hogy december 13-án, 18.00 órakor a díszteremben kerül megrendezésre a már
hagyománnyá vált adventi hangverseny, amire minden jelenlévőt szeretettel vár.
Labát Ferenc képviselő véleménye szerint az ilyen közösen szervezett rendezvény a
különböző beállítottságú embereket közelebb hozza egymáshoz.
Bögös István alpolgármester a választás előtti kampány során azt tapasztalta, hogy nagyon
sok képviselő a közösség összekovácsolását tűzte ki egyik céljának. Ebben a mostani testület
tagjai is egyetértenek, véleménye szerint egy jó összetételű testület állt össze. A közösség
újraépítésében példát tud a képviselő-testület mutatni, az október 6-át is ezért kell közösen
szervezni. A szilveszteri rendezvény is példa lehet erre. (ha azok, akik megengedhetik
maguknak felajánlással élnének és ezzel támogatnák azokat, akik részt vesznek).
Dr. Kárpáti László képviselő elmondja, hogy az Irsai út minőségével kapcsolatosan érkezett
hozzá kérdés egy ott lakótól, hogy mikor lesz ott útjavítás.
Dr. Lakos Roland polgármester elmondja, hogy ez is a bizottság feladata lesz, hogy ezeket a
problémákat összegyűjtse és javaslatot tegyen a megoldásra. Konkrétan még a tél beállta előtt
a Mikebudai úton, és az Iskola dűlőben már korábban jelzett kátyúk rendbetételére történt
intézkedés. Olyan hidegaszfaltot rendeltünk, amelynek bedolgozásához nem kell sem gépeket
bérelni, sem kivitelezőt fogadni. Ígérte az Irsai út vizsgálatát.
Gáspár János képviselő már tavasszal kérte, hogy a két kőkereszt környékét rendezzék. Nem
történt változás. Kéri a keresztek megfelelő környezetének mielőbbi kialakítását.
Dr. Lakos Roland polgármester több tárgy nem lévén az ülést berekesztette.
Csemő, 2014. november 18.
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