Jegyzőkönyv
Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én, a Községháza
(2713 Csemő, Petőfi S. u. 1.) dísztermében 14 órától megtartott üléséről.
Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, dr. Kárpáti László Károly, Labát Ferenc,
dr. Lakatosné Bakonyi Magdolna Katalin, Turcsán István képviselők, Tóth János jegyző,
Bendáné dr. Gáspár Anita, a Ceglédi Járási Hivatal osztályvezetője, Nagy Erika aljegyző,
jegyzőkönyvvezető.
Gáspár János képviselő előre bejelentette távolmaradását.
Hallgatóság: 1 fő.
Az ülésről hangfelvétel készült.
Interpelláció: nem érkezett.
Dr. Lakos Roland polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület
határozatképes (7 főből 6 fő jelen van). Javaslatot tesz az ülés napirendjére a következők szerint:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jelentés a két ülés között történt eseményekről
Előirányzat-módosítás – az 1/2015. (II. 27.) költségvetési rendelet módosítása
Tájékoztató az önkormányzat 2015. III. negyedévi gazdálkodásáról
Csemő Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának és a 2016. évi összesített
közbeszerzési tervének elfogadása
A 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Döntés a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módjáról
Csatlakozás Pest megye önálló régióvá válásának kezdeményezéséhez
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra beérkezett kérelmek elbírálása
Arany János Tehetséggondozó Programba tanulói pályázat kezdeményezése
Egyebek:
a.) Templom tér környezetszépítési munkálatai
b.) Dűlőnév táblákra beérkezett ajánlatok értékelése
c.) Helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása

Bögös István képviselő: kéri az Egyebek napirendi pontok között tárgyalni a polgármester
jutalmazásáról szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalására tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.
1. napirend:
Jelentés a két ülés között történt eseményekről
A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.
Dr. Lakos Roland polgármester: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy befejeződött a közúti táblák
kihelyezése a település egész területén. Elkészült 10 új buszváró is, melyek a helyükre is kerültek, így
már nincs olyan megállóhely a községben, ahol legalább az egyik oldalon nincs buszváró.
Elmondja, hogy - időarányosan – jól haladnak a karácsonyi előkészületek. Megköszöni Nagy Erika
aljegyző szervező munkáját. Elkészült a 300 élelmiszercsomag és a 600 karácsonyi csomag. A jövő
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héten megkezdődik a kiszállításuk, valamint a 163 rászoruló család részére a szociális célú tűzifa
házhozszállítása is. Kéri a képviselőket, hogy szabadidejükben vegyenek részt a csomagok
kiszállításában.
Beszámol arról is, hogy az óvodavezető koordinálásával dolgozik a Mikulásgyár, már nagyon sok
ajándék gyűlt össze.
Elmondja, hogy november 15-ig kellett elkészíteni a 2014-2020. programozási időszakra vonatkozó
fejlesztési terveket a Leader fejlesztési források felhasználásához. A Helyi Fejlesztési Stratégia alapján
lehet majd pályázatokat benyújtani a fejlesztési forrásokra. Az elkészített tervben szerepel:
- a lakóhely vonzóképességének erősítése célhoz kapcsolódóan a WIFI pontok kialakítása és a
zöldhalmi település központban közösségi tér és játszótér kialakítása,
- a vállalkozási tér fejlesztése célhoz a Csemői Közösségi Vállalkozói Zóna infrastrukturális
feltételeinek a fejlesztése,
- a helyi közösségek egyéni aktivitásának, együttműködési készségének erősítése célhoz a helyi
sportélet és a sportegyesület fejlesztése, illetve a közösségi rendezvények lebonyolításához
szükséges fejlesztések,
- a kisméretű infrastruktúra fejlesztés a vidéki térségekben célhoz kapcsolódóan Csemő
külterületi közútjainak fejlesztése, a helyi sportlétesítmények energetikai korszerűsítése
megújuló energiaforrásokkal, Csemő – Zöldhalom településrészen egyedi szennyvízkezelési
megoldások megvalósítása,
- az alapvető szolgáltatások fejlesztési célhoz kapcsolódva a gyermek- és közétkeztetést
biztosító iskolai konyha korszerűsítése, felújítása, a köz- és vagyonbiztonság erősítésére
térfigyelő kamerarendszer kiépítése, a helyi polgárőrség részére jármű beszerzése, az
önkormányzati utak kezelésére erő- és munkagépek beszerzése.
A Képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette.

2. napirend:
Előirányzat-módosítás – az 1/2015. (II. 27.) költségvetési rendelet módosítása
A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.
Dr. Kárpáti László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a
bizottság az előterjesztést megtárgyalta és azt változatlan formában elfogadásra javasolja.
A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 6 igen szavazattal 0 ellenében megalkotta
14/2015. (XI. 27.) rendeletét
az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról
A rendelet teljes szövegét e jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.

3. napirend:
Tájékoztató az önkormányzat 2015. III. negyedéves gazdálkodásáról
A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.
Dr. Kárpáti László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a
bizottság a beszámolót megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja.
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Tóth János jegyző: elmondja, hogy a helyi adókból a mai napig 34 millió Ft bevétel származott.
A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 6 igen szavazattal 0 ellenében a következő
határozatot hozta:
68/2015. (XI. 24.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az önkormányzat 2015. III. negyedévi gazdálkodásáról
szóló beszámolót megtárgyalta és
elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
4. napirend:
Csemő Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának és a 2016. évi összesített
közbeszerzési tervének elfogadása
A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.
Dr. Kárpáti László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a
bizottság a Közbeszerzési Szabályzatot megtárgyalta. A szabályzat 3.6. pontjához javasolta, hogy a
bíráló bizottság határozatképességéhez 3 tag helyett 4 tag jelenléte legyen szükséges.
Személyes javaslatként kéri, hogy a szabályzat 1.1. pontjában „Csemő Község Önkormányzatának
közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok” mondatrész legyen, valamint az 1.3. pontban a mondat végére
kell egy „is” szó.
Dr. Lakos Roland polgármester: a javasolt módosításokkal egyetért. Elmondja, hogy a közbeszerzési
tervet az új törvényi szabályozás alapján március 31-ig kell elfogadni és közzétenni. Célszerűnek
tartotta a határidő előtt elkészíteni, annak érdekében, hogy a már elnyert pályázatok
megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások januárban indíthatóak legyenek. A terv
módosítására az év során bármikor sor kerülhet.
A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és a javasolt módosítások átvezetésével 6 igen
szavazattal 0 ellenében a következő határozatokat hozta:
69/2015. (XI. 24.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát az e határozat melléklete szerint elfogadja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
70/2015. (XI. 24.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Csemő Község Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervét az e határozat melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a tervnek a település honlapján történő megjelentetéséről.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
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5. napirend:
A 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.
Dr. Kárpáti László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a
bizottság az előterjesztést megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja.
Tóth János jegyző: elmondja, hogy a hivatal pénzügyi csoportjának javaslatára kértek belső ellenőri
feladatok ellátására ajánlatot, mert az előző két évben e feladatot ellátó társasággal az
együttműködés nem volt zökkenőmentes. A kollegákkal közösen készült el az ellenőrzési terv is.
A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 6 igen szavazattal 0 ellenében a következő
határozatot hozta:
71/2015. (XI. 24.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Baloghné Kovács Magdolna, költségvetési minősítéssel
rendelkező könyvvizsgáló ajánlatát fogadja el a 2016. évi
belső ellenőrzési feladatok ellátására. A szerződés aláírására felhatalmazza a jegyzőt.
A Képviselő-testület a 2016. évi belső ellenőrzési
tervet e határozat melléklete szerint fogadja el.
Utasítja a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal és folyamatos.
Felelős: jegyző.

6. napirend:
Döntés a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módjáról
A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.
Dr. Lakos Roland polgármester: kéri az előterjesztésben foglalt javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 6 igen szavazattal 0 ellenében a következő
határozatot hozta:
72/2015. (XI. 24.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 136. § (9) bekezdésére és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 174. § (5) bekezdésére tekintettel úgy dönt, hogy a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat 2016. január elsejétől a Ceglédi
Többcélú Kistérségi Társulás és a fenntartásában működő Ceglédi Kistérségi Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
útján szándékozik ellátni.
Határidő: 2015. november 30.
Felelős: polgármester.
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7. napirend:
Csatlakozás Pest megye önálló régióvá válásának kezdeményezéséhez
A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.
Dr. Lakos Roland polgármester: kéri az előterjesztésben megfogalmazott javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 6 igen szavazattal 0 ellenében a következő
határozatot hozta:
73/2015. (XI. 24.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pest Megye társadalmi-gazdasági fejlődése érdekében
támogatja Pest Megye önálló, NUTS 2 régióvá válását.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról Pest Megye
Önkormányzatát értesítse.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

8. napirend:
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra beérkezett kérelmek elbírálása
A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.
Dr. Kárpáti László képviselő javasolja, hogy a támogatás mértéke 5.000.- Ft/hó legyen.
A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 6 igen szavazattal 0 ellenében a következő
határozatot hozta:
74/2015. (XI. 24.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójára beérkezett
pályázatokat az alábbiak szerint bírálta el:
Csipkó Flóra Csemő, Petőfi u. 61., Gáspár Vivien Csemő,
Wass A. u. 10., Gyura Alexandra Csemő, Boján d. 7/a.,
Kapás Ágnes Csemő, Mészáros u. 6., Károlyi Alexandra
Csemő, Iskola d. 23., Monori Adrien Lili Csemő, Mészáros u. 11., Monori László Csemő, Kossuth L. u. 1., Olgyay
Éva Csemő, Bogdán-Iskola d. 11., Olgyay György Márk
Csemő, Bogdán-Iskola d. 11., Pákozdi Klaudia Gréta Csemő,
Petőfi S. u. 22. sz. alatti lakos „A” típusú pályázatát elfogadja és 5.000.- Ft/hó ösztöndíjat állapít meg.
A bírálati lapok elkészítésével megbízza a polgármestert.
Határidő: azonnal és 2015. december 07.
Felelős: polgármester.
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9. napirend:
Arany János Tehetséggondozó Programba tanulói pályázat kezdeményezése
A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.
Dr. Lakos Roland polgármester: kéri az előterjesztésben foglalt határozati javaslatok elfogadását.
A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 6 igen szavazattal 0 ellenében a következő
határozatokat hozta:
75/2015. (XI. 24.) határozat

Csemő település Önkormányzatának képviselő-testülete
támogatja, hogy Dobi Beáta nyolcadik évfolyamos tanuló
(anyja neve: Fülöp Katalin) 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) 5.000 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: 2015. december 10.
Felelős: dr. Lakos Roland polgármester.

76/2015. (XI. 24.) határozat
Csemő település Önkormányzatának képviselő-testülete
támogatja, hogy Kósa Aranka nyolcadik évfolyamos
tanuló (anyja neve: Kőszegi Anett) 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) 5.000 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: 2015. december 10.
Felelős: dr. Lakos Roland polgármester.
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77/2015. (XI. 24.) határozat
Csemő település Önkormányzatának képviselő-testülete
támogatja, hogy Illés Anita nyolcadik évfolyamos tanuló
(anyja neve: Fazekas 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) 5.000 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: 2015. december 10.
Felelős: dr. Lakos Roland polgármester.

10. napirend:

Egyebek:
a.) Templom tér környezetszépítési munkálatai
A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.
Dr. Lakos Roland polgármester: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy árajánlatot kért a
Templom téren levő veszélyes fák kivágására, illetve gallyazására. A tervek szerint három
ütemben kerülne sor a tér faállományának frissítésére, a természetes környezet átalakítására.
Az I. ütemben a tér hátsó részén levő 35 nyárfa kivágása történne meg, és helyére
többségében szil, valamint a helyi talajviszonyokat kedvezően tűrő fák kerülnének telepítésre.
Az I. ütem költségeit a vállalkozó 628 ez Ft-ban állapította meg és jóváhagyás esetén
december 3-i kezdéssel már – időjárás függvényében - el is tudná végezni a vállalt
tevékenységet. A II. ütemben a WC felőli oldalon 19 fa gallyazása és 6 db fa kivágása történne
meg, ez az ajánlat szerint 520 e Ft-ba kerülne. A III. ütemben a bejárati részen 23 fa
gallyazására kerülne sor, erre az ajánlat 299 e Ft. Az ajánlati árak, bruttó összegek.
Labát Ferenc képviselő: véleménye szerint a három ütemet célszerűbb lenne egyben
megcsinálni, mert így biztosan olcsóbb is lenne.
A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 6 igen szavazattal 0 ellenében a következő
határozatot hozta:
78/2015. (XI. 24.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Templom tér környezetszépítési, -alakítási munkálataival egyetért. Felkéri a polgármestert olyan árajánlat
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megkérésére, mely a három munkaütemet összevontan tartalmazza. Amennyiben az árajánlat kedvezőbb, mint a 3 ütemben történő kivitelezésre
nyújtott árajánlat, a szerződést az alapján kell
megkötni. A szerződés aláírására a Testület
felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: azonnal és folyamatos.
Felelős: polgármester.

b.) Dűlőnév táblákra beérkezett ajánlatok értékelése

A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.
Dr. Lakos Roland polgármester: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az előző ülésen
történt megbeszélés szerint kért mástól is árajánlatot a dűlőnév táblák kivitelezésére. Az új
ajánlat fehér PVC lemezen fekete felirattal készült tábla esetén 3.590.- Ft, ami kb. 100 Ft-os
többletet jelent a korábbi ajánlatnál.
Bögös István és dr. Lakatosné Bakonyi Magdolna képviselő: javasolja, hogy kérjenek ajánlatot
színes táblákra, mert a fekete – fehér változat nem jó.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kérjen újabb árajánlatot vajszín alaptábla
barna betűs, illetve fekete betűs kivitelezésére. A megrendelésről az árajánlatok alapján
későbbi testületi ülésen dönt.
c.) Helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.
Tóth János jegyző: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a rendelet 1. §-ának (3) bekezdés
a.) pontját „piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat” törvényi változás miatt ki kell venni a
rendeletből. Emiatt változik a következő bekezdések jelölése. Javasolja az előző testületi
ülésen elfogadott rendelet hatályon kívül helyezését és az új, egységes szerkezetbe foglalt
rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 6 igen szavazattal 0 ellenében megalkotta
15/2015. (XI. 27.) rendeletét
a helyi iparűzési adóról
A rendelet teljes szövegét e jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.
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d.) Polgármester jutalmazása

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.
Dr. Lakos Roland polgármester a határozathozatal idejére távozott a teremből.
Bögös István képviselő: javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat elmúlt egy
évi eredményeinek ismeretében és törvényi felhatalmazás alapján a polgármester úr
munkájának elismerésére 2 havi munkabérének megfelelő összegű jutalmat állapítsanak
meg.
Tóth János jegyző: kéri, hogy a jutalom kifizetését a költségvetési tartalék terhére biztosítsa a
Képviselő-testület.
A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 5 igen szavazattal 0 ellenében a következő
határozatot hozta:
79/2015. (XI. 24.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2011. évi CXCIX. törvény 225/A. § (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva és e a törvény 225/H. §
(1) bekezdése alapján dr. Lakos Roland polgármester
részére – munkája elismeréseként, a megelőző egy év
értékelése alapján 2 havi illetményének megfelelő
összegű jutalmat állapít meg.
Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a jutalom kifizetéséről a 2015. évi költségvetési tartalék terhére.
Határidő: azonnal.
Felelős: jegyző.

Kérdések, hozzászólások:
Dr. Lakos Roland polgármester: bemutatja a zöldhalmi orvosi rendelő belső átépítésének
szerkezeti tervrajzait. Rövid tájékoztatást ad a községi szilveszter megrendezésével
kapcsolatos terveiről, melyhez kéri a képviselők személyes támogatását.
Dr. Kárpáti László képviselő: van e lehetőség a katolikus templom külső megvilágításának a
visszaállítására.
Dr. Lakos Roland polgármester: a hibát már jelezték az Erander Bt. felé, aki a jövő hétre
vállalta a kijavítást.
Dr. Lakatosné Bakonyi Magdolna képviselő kéri, hogy a hideg idő miatt a hivatal épületét 8
óra előtt nyissák ki.
Dr. Lakos Roland polgármester elmondja, hogy a hátsó ajtó reggel 6 órától nyitva van, aki be
szeretne jönni, annak a lehetősége meg van. Ez a gyakorlat évek óta így működik, és azért
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volt rá szükség, mert a főbejáraton el lehetett jutni az emeletre úgy, hogy a lenti irodákból
nem volt látható, ki közlekedik. Tűntek el értékek korábban, ezért alakult ki az a gyakorlat,
hogy a hátsó ajtó van nyitva, mert így az emeletre végig kell menni a földszinti folyosón.
Az elmúlt években ez a fajta gyakorlat problémát nem jelentett.
Több tárgy nem lévén dr. Lakos Roland polgármester a képviselő-testületi ülést 16 óra 45
perckor bezárta.
Csemő, 2015. november 24.
Tóth János
jegyző
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Dr. Lakos Roland
polgármester

