Jegyzőkönyv
Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 29-én megtartott
üléséről.
Jelen vannak: dr. Lakos Roland polgármester, Gáspár János, dr. Kárpáti László Károly, Labát Ferenc, dr.
Lakatosné Bakonyi Magdolna Katalin, Turcsán István képviselő, Tóth János jegyző, Vargáné Bezzeg
Szilvia, a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási ügyintézője, Nagy Erika aljegyző, jegyzőkönyvvezető.
Bögös István képviselő és Szécsényi Sándor, a Ceglédi Járási Hivatal hivatalvezető-helyettese
bejelentette, hogy később érkezik.
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.

Jelentés a két ülés között történt eseményekről
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet módosítása
Előirányzat-módosítás – az 1/2015. (II. 27.) költségvetési rendelet módosítása
Az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató
Első lakáshoz jutók támogatására pályázat kiírása
A helyi kitüntetésekről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához való csatlakozásról döntés
Szociális célú tüzelőanyag igénylésére pályázat benyújtása
Egyebek:
a.) Karácsonyi előkészületekhez felhatalmazás kérése

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 benyújtásra került az
adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatására vonatkozó pályázat. Az óvodai
gyermekétkeztetés feltételeinek javítása jogcímre beadott pályázati elemet a Kincstár nem tartja
támogathatónak, mert az iskolai konyha fejlesztésére irányul – így a hiánypótlási eljárás során ezt a
pályázati célt vissza kellett vonni. A pályázatban igényelt összeg így 90 millió Ft-ra csökkent.
Szeptember 15-én átvételre került az új tanyagondnoki autó, az elszámolása folyamatban van. Készül
az elszámolás a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Augusztus 20-i ünnepség és Szüreti bál támogatásáról
is. Az elektronikus közigazgatási infrastruktúra pályázat elszámolása is folyamatban van, a támogató
hatóság megtartotta a helyszíni ellenőrzést, hamarosan lezárható ez a projekt is.
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Röviden ismerteti a Nemzeti Vágta eseményeit, eredményeit, valamint a közúti táblák cseréjének
alakulását.
Bejelenti, hogy készülnek a buszvárók is. Még az ősszel 10 új, könnyűszerkezetes váró kerül
kihelyezésre a külterületen. A DÉMÁSZ tájékoztatása szerint a megrendelt közvilágítási lámpatestek
jelenleg a tervezési szakaszban járnak, kicsi szerencsével még az idén felszerelésre kerülnek.
Megrendelte az őszi külterületi lomtalanítást Oldal László vállalkozótól, valamint árajánlatot kért a
dűlőutak javítására is.
Gáspár János képviselő: kéri, hogy a Mikebudai út és Ceglédi út kereszteződését jelző táblát
helyeztessen ki a közút kezelőjével, mert tapasztalata szerint veszélyes az útszakasz.
Dr. Lakos Roland polgármester: ígéretet tesz arra, hogy a közútkezelő felé jelzi az igényt. Javasolja a
Mikebudai út és Ceglédi út kereszteződésébe az Elsőbbségadás kötelező jelzőtábla helyett sárga szélű
STOP tábla kihelyezését.
A Képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette.

2. napirend:
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 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, elfogadta és azt elfogadásra javasolja a testületnek.
Dr. Lakos Roland polgármester: kéri a rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 6 igen szavazattal 0 ellenében megalkotta
8/2015. (X. 02.) rendeletét
az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló
7/2015. (V. 21.) rendeletének módosításáról

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

3. 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, elfogadta és azt elfogadásra javasolja a testületnek.
Dr. Lakos Roland polgármester: kéri a rendelet-tervezet elfogadását.
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A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 6 igen szavazattal 0 ellenében megalkotta
9/2015. (X. 02.) rendeletét
az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról

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

4. napirend:
Az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató
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 tájékoztatót megtárgyalta. Jogszabályi kötelezettség már nincs a féléves beszámoló
elkészítésére, de köszönettel vették a tájékoztatást, amit a testületnek is elfogadásra javasol.
Dr. Lakos Roland polgármester: elmondja, hogy a tegnapi napig 32.164.483.- Ft iparűzési adó érkezett
a számlára. Kéri a tájékozató elfogadását.
A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 6 igen szavazattal 0 ellenében a következő
határozatot hozta:
54/2015. (09. 29.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának képviselő-testülete
az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

5. napirend:
Első lakáshoz jutók támogatására pályázat kiírása
A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.
Dr. Kárpáti László képviselő: szerint érdemes lenne elgondolkodni a pályázható összeg nagyságának
emelésén.
Dr. Lakos Roland polgármester: elmondja, hogy a 2015. évi költségvetésben erre a célra 300 ezer Ft-ot
terveztek. Jó a javaslat. Igény lenne arra is, hogy a megszületett babák részére is nyújtson támogatást
az önkormányzat akár pénz, akár ajándékcsomag formájában. Ezekre a jövő évi költségvetés
tervezésekor kell visszatérni.
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Labát Ferenc képviselő: javasolja, hogy – amennyiben csak egy pályázat érkezik – az kapja meg a teljes
keretösszeget.
A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 6 igen szavazattal 0 ellenében a következő
határozatot hozta:
55/2015. (09. 29.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot ír ki az első lakáshoz jutó fiatalok támogatására.
A pályázat feltételeit a következők szerint állapítja meg.
1. Első lakáshoz jutás (nyilatkozat csatolásával).
2. Építési telekkel és jogerős építési engedéllyel kell a
pályázónak rendelkeznie.
3. A pályázó életkora nem lehet több 35 évnél.
4. A pályázónak legalább 5 éve csemői lakosnak kell lennie, de
ebbe a korábban megszakított és később visszajelentett
lakásbejelentés is beszámít.
5. A pályázaton elnyert összeg maximum 150.000.Ft/pályázó, mely összeg vissza nem térítendő.
6. Az elbírálás időpontja a novemberi testületi ülés, melyről a
pályázókat értesíteni kell.
7. A pályázaton elnyert összeget 2015. november 1-e után,
legkésőbb a 2015. költségvetési év végéig kell kifizetni.
8. A használatbavétel engedéllyel rendelkező lakásra az
önkormányzat pályázatot nem fogad el.
9. Azt a pályázót, aki lakáshoz jutásának segítésére bármilyen
formában már kapott támogatást az Önkormányzattól, a
pályázatból kizártnak kell tekinteni.
10. A pályázatot adatlapon lehet benyújtani, mely a
Polgármesteri Hivatal titkárságán igényelhető, illetve
letölthető a www.csemo.hu weboldalról.
11. A pályázatok benyújtási határideje: 2015. október 21.
A pályázati felhívást a Csemői Hírmondóban és a települési
weboldalon közzé kell tenni.
Határidő: november havi testületi ülés.
Felelős: polgármester.

6. napirend:
A helyi kitüntetésekről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.
Tóth János jegyző: elmondja, hogy a korábbi üléseken merült fel az egységes szabályozás és új
elismerési forma létrehozása. Az eddig 3 rendeletben szabályozott kitüntetések és a Csemő
Fejlődéséért elismerő cím szabályai egy rendeletben kerültek összefoglalásra. A tervezet 9. § (2)
bekezdéséből el kell hagyni „és az önkormányzat lapjában és honlapján történő közzététellel”
mondatrészt, mert az önkormányzati újság változó időpontban jelenik meg, így bizonytalanná teszi a
rendelet hatálybalépését.
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Dr. Kárpáti László képviselő: szerint jó gondolat, hogy egy rendelet tartalmazza az elismerő címek
szabályait. A Csemő Díszpolgára címnél javasolja, hogy az „országos hírnevet szerzett” mondatrészből
hagyják el az „országos” szót. Véleménye szerint a díszpolgári cím adományozása esetén a május 31-i
benyújtási határidő miatt nagyon rövid idő marad az átadási időpontig, nem biztos, hogy sikerül az
adományozottat kellő időben értesíteni. Javasolja, hogy a díszpolgári címnél az oklevél tartalmazza a
kitüntetés indokát is, úgy mint az összes többi elismerés esetében. Javasolja a Község Kiváló Mestere
cím 3. § (6) bekezdésében szereplő a „kisértékű ajándéktárgy” szókapcsolatból a „kisértékű”-t
elhagyni. Megjegyzi, hogy a Csemő Község Közszolgálatáért cím szabályainál az (1) bekezdésben
elírás van, (30 évben), a Csemő Fejlődéséért cím szabályainál az (1) bekezdésben ragozási hiba van,
kéri ezek javítását.
Dr. Lakos Roland polgármester: elmondja, hogy Orisek Ferenc részére megbízást adott a helyi
kitüntetetteket tartalmazó emléktábla megtervezésére. A tábla a civil terem egyik teljes falfelületére
kerülne. Javasolja, hogy a javaslattételi határidő legyen május 25-e, és akkor már a májusi testületi
ülésen dönthet a testület a beérkezett javaslatokról.
Kéri a Képviselő-testület döntését a módosító javaslatokról.
A Képviselő-testület az elhangzott módosító javaslatokat egyhangúlag elfogadta.
A Képviselő-testület az elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendelet-tervezetet
megtárgyalta és 6 igen szavazattal 0 ellenében megalkotta
10/2015. (X. 02.) rendeletét
a helyi kitüntetésekről
A rendelet teljes szövegét e jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.

7. napirend:
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához való csatlakozásról döntés
A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.
Dr. Lakos Roland polgármester: kéri a Képviselő-testület döntését.
Megérkezett Szécsényi Sándor, a Ceglédi Járási Hivatal hivatalvezető-helyettese.
A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 6 igen szavazattal 0 ellenében a következő
határozatot hozta:
56/2015. (09. 29.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a
hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához.
A pályázati forduló Általános Szerződési Feltételeit el5

fogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok
kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által
nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően jár.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPERBursa rendszerben rögzíti.
Határidő: 2015. október 01. és folyamatos.
Felelős: polgármester.

8. napirend:
Szociális célú tüzelőanyag igénylésére pályázat benyújtása
A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.
Dr. Lakos Roland polgármester: kéri a Képviselő-testület felhatalmazását a pályázat benyújtására.
A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 6 igen szavazattal 0 ellenében a következő
határozatot hozta:
57/2015. (09. 29.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a belügyminiszter által a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
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.
Határidő: 2015. szeptember 30., és a következő testületi
ülés.
Felelős: polgármester, jegyző.

9. napirend:
Egyebek:
a.) Karácsonyi előkészületekhez felhatalmazás kérése
A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.
Dr. Lakos Roland polgármester: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Szűcs Attila vállalkozó által
ajándékba kapott vetőburgonyából 1640 kg burgonya termett. Javasolja, hogy ezt karácsonyra ossza
szét az önkormányzat a rászoruló családok között – esetleg liszttel, tésztával, olajjal kiegészítvekészítsenek tartós élelmiszercsomagot.
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Tudomása szerint idén is lesz Mikulásgyár, már gyűjtik az adományokat, amelyekből szintén csomagok
készülnek.
Javasolja továbbá, hogy a szociális célú tüzelőanyag támogatására benyújtott pályázattól függetlenül
az önkormányzat saját erőből is vásároljon tűzifát, amelyet a Szociális és Kulturális Bizottság döntése
alapján kapnának meg a rászorultak.
A 65 év feletti csemői lakosok karácsonyi csomagjának összeállítása és megrendelése is aktuális
feladat. Mindezen kiadások fedezetére szolgálat a költségvetés szociális kerete, ahol ennek kiadásai
betervezettek. A költséghely pontos adatait a következő testületi ülésen bemutatja.
Kéri a Képviselő-testület felhatalmazását arra, hogy árajánlatokat kérjen a szociális támogatásként
nyújtandó tűzifára, tartós élelmiszerekre, karácsonyi ajándékcsomagra.
A Képviselő-testület a javaslatokat megtárgyalta és 6 igen szavazattal 0 ellenében a következő
határozatot hozta:
58/2015. (09. 29.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy a karácsonyi
előkészületekhez árajánlatokat kérjen tűzifára, tartós
élelmiszerekre, a 65 év feletti lakosok ajándékcsomagjának beszerzésére.
Határidő: azonnal és folyamatos.
Felelős: polgármester.

Kérdések, hozzászólások:
Dr. Lakos Roland polgármester: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 2015. október 20-án kerül sor
az önkormányzat megalakulása 25. évfordulójának a megünneplésére. A részletek pontosítása még
folyamatban van.
Gáspár János képviselő megjegyzésére elmondja, hogy a jövő évi start mintaprogram keretében 6 fő
alkalmazását tervezi a dűlőutak folyamatosan karbantartására.
Dr. Lakatosné Bakonyi Magdolna képviselő: örömmel tapasztalja, hogy a körzeti megbízottak, illetve
más rendőrök rendszeresen jelen vannak a községben.
Több tárgy nem lévén dr. Lakos Roland polgármester a képviselő-testületi ülést 15 óra 50 perckor
bezárta.
Csemő, 2015. szeptember 29.
Tóth János
jegyző
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dr. Lakos Roland
polgármester
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