Jegyzőkönyv
Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én megtartott
üléséről.
Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János, dr. Kárpáti László, Labát
Ferenc, dr. Lakatosné Bakonyi Magdolna, Turcsán István képviselő, Tóth János jegyző, meghívottként
dr. Terbe-Szabó Csilla, a Ceglédi Járási Hivatal hivatalvezetője, Földi László országgyűlési képviselő,
Nagy Erika aljegyző, jegyzőkönyvvezető.
Hallgatóság: 2 fő.
Az ülésről hangfelvétel készült.
Interpelláció: nem érkezett.
Dr. Lakos Roland polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület
határozatképes (7 főből, 7 jelen van). Javaslatot tesz az ülés napirendjére az alábbiak szerint:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jelentés a két ülés között történt eseményekről
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal működéséről
Közmeghallgatás időpontjának kitűzése
A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló rendelettervezet megtárgyalása
A helyi iparűzési adóról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás
felhasználásáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
Az első lakáshoz jutó fiatalok támogatására kiírt pályázatra beérkezett pályázat
elbírálása
Konzorciumi megállapodás megkötése „Csemő Község ivóvíz minőség javítási és
vízellátás fejlesztési programja” címmel pályázat benyújtására
Konzorciumi megállapodás megkötése Cegléd Város Önkormányzatával a
településeinket összekötő kerékpárút tervezésére
Egyebek
a.) Tájékoztató a szociális költséghely előirányzatának felhasználásáról
b.) Dűlőnév táblák kihelyezése
c.) Knyúl Hajnalka Ágnes beadványainak megtárgyalása zárt ülésen

Gáspár János képviselő kéri, hogy az Egyebek napirendek között tárgyalja meg a testület a falunappal
kapcsolatos javaslatát.
A Képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalására tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.
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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 Szeleczki Imre atya, katolikus
lelkipásztor, Csemő Község Díszpolgára 2015. szeptember 30-án elhunyt. Kéri a jelenlevőket, hogy egy
perces néma felállással adózzanak emlékének.
Örömmel számol be arról, hogy az adósszágkonszolidációban nem részesült települési
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása pályázaton 90.321.296.- Ft támogatást nyert az
önkormányzat, melyből megújul a zöldhalmi orvosi rendelő, megvalósul az óvoda és a hivatal
energetikai fejlesztése és a temető fejlesztése is.
A szociális célú tüzelőanyag támogatásra benyújtott pályázaton 2.898.140.- Ft támogatást kapott az
önkormányzat, mely 163 m3 tűzifa beszerzésére ad lehetőséget.
A pályázat benyújtása után a Kincstár hiánypótlási felhívására módosítani szükséges a pályázat
benyújtásáról szóló 57/2015. (IX. 29.) határozatot. A határozatot ki kell egészíteni „Az önkormányzat
vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.” mondattal. Kéri a
Képviselő-testület hozzájárulását a határozat módosításához.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 0 ellenében a következő határozatot hozta:
59/2015. (X. 27.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
57/2015. (IX. 29.) sz. határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
Pályázatot nyújt be a belügyminiszter által a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatásra.
A pályázathoz szükséges önerőt, melynek összege
546.100.- Ft, és a házhozszállítás költségeit 2015. évi
költségvetéséből biztosítja.
A szociális célú tűzifa támogatásra jogosultak körét a
Képviselő-testület önkormányzati rendeletben állapítja
meg.
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában
részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester, jegyző.

Dr. Lakos Roland polgármester: beszámol arról, hogy az október 20-án - az első önkormányzati
képviselő-testület megalakulásának 25. évfordulója alkalmából - megtartott ünnepi testületi ülés
méltó módon ünnepelte meg a jubileumot. Vendég volt dr. Boross Péter volt miniszterelnök, dr. Csáky
András volt országgyűlési képviselő, Molnár János és Bartha Alajosné Csemő község volt
polgármesterei, a 25 év önkormányzati képviselői.
Méltó rendezvény keretében került sor az október 23-a megünneplésére.
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Örömmel tájékoztatja a Képviselő-testületet a Virágos Magyarországért környezetszépítési versenyen
kapott Kováts Zoltán emlékdíjat, melyet a 2015. év legszebb és legtöbb magyar nemesítésű egynyári
dísznövényfajta használatáért és bemutatásáért kapott a település.
Beszámol az október 23-i megemlékezés sikeréről.
A Képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette.

2. napirend:
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal működéséről
A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.
Tóth János jegyző: szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy az elmúlt évek közigazgatási átalakítása
szükséges volt. A Belügyminisztérium Államtitkárának tájékoztatása szerint az önkormányzati
igazgatás átalakítása ez év végével befejeződik. Január 01-től néhány államigazgatási hatáskör átkerül
a járási hivatalhoz, pl. az ipar, a kereskedelem, a telephely, szálláshely bejelentések és az anyakönyv. A
végleges döntés után ismét tájékoztatást nyújt majd a változásokról.
Dr. Kárpáti László képviselő: szerint köszönet illeti a hivatal dolgozóit. Minimális létszámmal működik a
hivatal, de az ügyintézés minőségében nincs hiba.
A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 7 igen szavazattal 0 ellenében a következő
határozatot hozta:
60/2015. (X. 27.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámolót
megtárgyalta és elfogadta. A Képviselő-testület köszönetét
fejezi ki a hivatal személyi állományának a szakmai
munkájáért.
Határidő: azonnal.
Felelős: jegyző.

3. napirend:
Közmeghallgatás időpontjának kitűzése
A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.
Dr. Lakos Roland polgármester: kéri az írásos előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 7 igen szavazattal 0 ellenében a következő
határozatot hozta:
61/2015. (X. 27.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
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2015. december 15-én (kedden) 16 órától 17 30 óráig
közmeghallgatást tart a Községháza dísztermében.
A közmeghallgatás időpontját közzé kell tenni a honlapon és a Csemői Hírmondóban.
Határidő: azonnal, és 2015. december 15.
Felelős: polgármester.

4. napirend:
A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről szóló rendelet-tervezet
megtárgyalása
A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.
Dr. Lakos Roland polgármester: kéri a rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 7 igen szavazattal 0 ellenében megalkotta
11/2015. (XI. 01.) rendeletét
a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

A rendelet teljes szövegét e jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.

5. napirend:
A helyi iparűzési adóról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.
Tóth János jegyző: javasolja, hogy kiadott rendelet-tervezet 5. §. (3) bekezdését egészítsék ki a
törvényben szereplő feltétellel, mely szerint az adómentesség csak akkor állapítható meg, ha a
vállalkozási szintű iparűzési adóalap a 20 millió Ft-ot nem haladja meg, illetve kerüljön be (4)
bekezdésként a szintén törvényi feltétel, mely szerint legalább a nettó árbevétel 80%-a OEP
támogatásból kell származzon.
A 6. §. (1) bekezdésében elírás történt, a (6) bekezdést (4) bekezdésre kell javítani.
Dr. Lakatosné Bakonyi Magdolna képviselő kérdésére elmondja, hogy a törvény nevesíti azokat, akik
számára adókedvezmény, adómentesség adható, ebben az otthoni szakápolást nyújtó nem szerepel.
Dr. Kárpáti László képviselő kérdésére elmondja, hogy az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után
fizetendő iparűzési adó leggyakrabban az építőiparban jellemző és 30 napot meghaladóan végzett
tevékenység után fizetendő. A mértékét a testület állapíthatja meg.
Dr. Kárpáti László képviselő: kéri, hogy a 7. §. (1) bekezdésében a „fizetendő meg” helyett „két
részletben kell megfizetni” szókapcsolat szerepeljen. A 8. §. (1) bekezdéséből kimarad a „köteles” szó.
A (3) bekezdésben a helyi iparűzési adó szókapcsolat elé be kell szúrni a „csak” szót, így lesz
értelmezhető a mondat.
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A Képviselő-testület dr. Kárpáti László képviselő és Tóth János jegyző módosító javaslatait egyhangúlag
elfogadta.
A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 7 igen szavazattal 0 ellenében megalkotta
12/2015. (XI. 01.) rendeletét
a helyi iparűzési adóról

A rendelet teljes szövegét e jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.

6. napirend:
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásáról szóló
rendelet-tervezet megtárgyalása
A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.
Dr. Lakos Roland polgármester: kéri a rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 7 igen szavazattal 0 ellenében megalkotta
13/2015. (XI. 01.) rendeletét
a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásáról

A rendelet teljes szövegét e jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.

7. napirend:
Az első lakáshoz jutó fiatalok támogatására kiírt pályázatra beérkezett pályázat elbírálása

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.
Dr. Lakos Roland polgármester: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a pályázati kiírásra a
megadott határidőre 1 pályázat érkezett. A pályázó megfelel a meghatározott feltételeknek, ezért
javasolja a támogatás megállapítását.
A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 7 igen szavazattal 0 ellenében a következő
határozatot hozta:
62/2015. (X. 27.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az első lakáshoz jutó fiatalok lakásépítési támogatására
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beérkezett pályázatot megtárgyalta és elfogadta.
Benke József Csemő, Mészáros L. u. 20. sz. alatti lakos
részére 150.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást
nyújt a 2015. évi költségvetéséből.
A támogatást 2015. november 2-a után kell kifizetni.
Határidő: 2015. 11. 02., legkésőbb 2015. 12. 31..
Felelős: polgármester.

8. napirend:
Konzorciumi megállapodás megkötése „Csemő Község ivóvíz minőség javítási és
vízellátás fejlesztési programja” címmel pályázat benyújtására
A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.
Dr. Lakos Roland polgármester: kéri a konzorciumi megállapodás elfogadását az önerőről szóló
nyilatkozattal együtt.
A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 7 igen szavazattal 0 ellenében a következő
határozatot hozta:
63/2015. (X. 27.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a „Csemő község ivóvízminőség-javítási
és vízellátás fejlesztési programja” szennyvízelvezetési
és –tisztítási program megvalósítása érdekében jelen
határozat melléklete szerinti Konzorciumi Együttműködési Megállapodást köt az NFP Nemzeti Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására,
valamint arra, hogy a projekttel kapcsolatos bármely
releváns dokumentumot a későbbiek folyamán önállóan
elfogadja és aláírja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

9. napirend:
Konzorciumi megállapodás megkötése Cegléd Város Önkormányzatával a településeinket
összekötő kerékpárút tervezésére

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.
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Dr. Lakos Roland polgármester: szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy előre meg kell terveztetni a
kerékpárutat, mert a pályázati lehetőség megnyílásakor engedélyezett terveket kell benyújtani.
Várhatóan a jövő év elején kerül kiírásra pályázat, melynek keretében megvalósítható lesz a
kerékpárút.
Földi László országgyűlési képviselő: elmondja, hogy a kormányzati döntés alapján a 2020-ig
rendelkezésre álló uniós források zömét 2016 és 2017 években lefedik pályázatokkal. Előreláthatóan
2020. után már nem lesznek ilyen támogatások. Jelenleg két forrás áll rendelkezésre, melyekből
utakat lehet építeni. Fő céljának és szívügyének tekinti a Cegléd és Nagykőrös, valamint a Cegléd és
Csemő közötti kerékpárút megépítését.
A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 7 igen szavazattal 0 ellenében a következő
határozatokat hozta:
64/2015. (X. 27.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatja a konzorciumi megállapodás megkötését
Cegléd Város Önkormányzatával a Cegléd – Csemő közötti
kerékpárút megépítése és Csemő kerékpárosbarát településsé történő fejlesztése tárgyában, és a támogatási kérelem
benyújtását.
A konzorciumi szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

65/2015. (X. 27.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Cegléd – Csemő közötti kerékpárút megépítése és Csemő
kerékpárosbarát településsé történő fejlesztése tárgyában
benyújtandó pályázat kapcsán a tervező kiválasztására kijelöli az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata tartalma
szerinti Bíráló Bizottságot.
Határidő: azonnal.
Felelős. polgármester, Bíráló Bizottság.

66/2015. (X. 27.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Cegléd – Csemő közötti kerékpárút megépítése és Csemő
kerékpárosbarát településsé történő fejlesztése tárgyában
benyújtandó pályázat kapcsán a tervezés költségét a költségvetési általános tartalékából biztosítja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
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10. napirend:
Egyebek
a.) Tájékoztató a szociális költséghely előirányzatának felhasználásáról
A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.
Dr. Lakos Roland polgármester: kéri a Képviselő-testület – javaslatoknak megfelelő - jóváhagyását a
szociális költséghely előirányzatának felhasználásához.
A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 7 igen szavazattal 0 ellenében a következő
határozatot hozta:
67/2015. (X. 27.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2015. évi költségvetésének szociális költséghelye terhére
- 300 db tartós élelmiszercsomag összeállításáról, beszerzéséről dönt 900 ezer Ft értékben;
- a tanyagondnoki gépjárműpark téli felkészítésére 1 millió Ft-ot különít el;
- minden 16 év alatti, csemői lakóhelyű gyermeknek – törvényes képviselője útján – 5.000.- Ft-os karácsonyi támogatást nyújt;
- minden olyan csemői lakos részére, akinek nyugellátása,
rokkantsági járadéka nem éri el a havi 50 ezer Ft-ot – 20 q
tűzifát biztosít;
- a Szociális és Kulturális Bizottság számára 700 ezer Ft-os
keretösszeget biztosít a szociálisan rászorulók téli többletkiadásainak támogatásához.
Határidő: azonnal és folyamatos.
Felelős: polgármester, Szociális és Kulturális Bizottság.

b.) Dűlőnév táblák kihelyezése
A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.
Dr. Lakos Roland polgármester: bemutatja a Képviselő-testületnek a dűlőutak kereszteződéseibe
kihelyezendő dűlőnév táblák tervezetét. Elmondja, hogy a magas költségek miatt 3 évre tervezi az
összes dűlőnév tábla elkészíttetését.
Labát Ferenc képviselő: javasolja, hogy a táblák tartói is műanyagból legyenek. Ígéretet tesz arra, hogy
a következő ülésre hoz árajánlatot.
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A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és egyhangúlag úgy határozott, hogy a táblák
megrendelésével kapcsolatos döntést a következő ülésére halasztja.

c.) Gáspár János képviselő javaslata a falunapi rendezvényre
A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.
Gáspár János képviselő: javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a jövő évi falunapra hívják meg a
csángóföldi Lábnyik településen élő gyerekeket fellépőként. A közelmúltban látta a ballada és
versmondó előadásukat, ami csodálatos volt. A felkészítőik szívesen vállalnák, hogy az önkormányzat
támogatása esetén elhozzák a gyerekeket Magyarországra, Csemőbe és a helyi rendezvényen előadják
a műsorukat.
Dr. Kárpáti László képviselő: kéri, hogy a székelyföldi Homoródszentmárton településsel ismét vegye
fel a kapcsolatot az önkormányzat.
Gáspár János képviselő: ismét javasolja, hogy a testvértelepülés nevét írják ki a településjelző táblák
mellé.
Dr. Lakos Roland polgármester: ígéretet tesz arra, hogy megpróbálja felvenni a kapcsolatot a
testvértelepülés vezetőivel a kapcsolatok felelevenítése érdekében.
Gáspár János képviselőt kéri a lábnyiki szervezőkkel történő kapcsolatfelvételre.

Dr. Lakos Roland polgármester: bejelenti, hogy a következő napirend tárgyalása zárt ülés tartását
igényli az SZMSZ 9. §. (2) bekezdés a.) pontja szerint (állásfoglalást igénylő személyi ügy
tárgyalásakor), ezért a hallgatóságot felkéri a terem elhagyására.
Csemő, 2015. október 27.

Tóth János
jegyző

9

Dr. Lakos Roland
polgármester
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