Jegyzőkönyv
Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától
megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János, dr. Kárpáti László Károly,
Turcsán István képviselők, Tóth János jegyző, Nagy Erika aljegyző, jegyzőkönyvvezető,
meghívottként Csőgör Károly pályázó.
Hallgatóság: 1 fő.
Az ülésről hangfelvétel készült.
Labát Ferenc és dr. Lakatosné Bakonyi Magdolna Katalin képviselő előre bejelentette távolmaradását.
Interpelláció: nem érkezett.
Dr. Lakos Roland polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület
határozatképes, mert 7 főből 5 jelen van. Javaslatot tesz az ülés napirendjére a következők szerint:
1. Jelentés két ülés között történt eseményekről
2. Csemő község pályázati céljainak meghatározása az adósságkonszolidációban nem részesült
települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázatban
3. A piac területén lévő önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség bérbeadására kiírt pályázat
elbírálása
4. A Hét vezér téri szökőkút átépítésének kivitelezési munkáiról szóló árajánlat értékelése

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 az Augusztus 20-i ünnepség a
rossz idő ellenére is sikeresen lezajlott. Augusztus 28-án került sor a Dr. Kováts Zoltán emléksétány
ünnepélyes átadására. Szeptember 5-én az Életmód Klub Egészségnapot szervez, majd 12-én a
hagyományos szüreti bál kerül megrendezésre. A Nemzeti Vágta országos döntője szeptember 18-20-a
között lesz Budapesten, melyen Csemő is részt vesz.
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Elmondja, hogy a pályázaton elnyert tanyagondnoki gépjárművet várhatóan a jövő héten leszállítják.
A teljes vételárat ki kell fizetni, melyből 5 millió Ft a támogatás összege, ami utófinanszírozással
visszaigényelhető, az önkormányzatot az ÁFA összege terheli.
Beszámol arról, hogy a Pest Megyei Asztalitenisz Szövetség elfogadta Csemő nevezését a megyei
bajnokság C. csoportjába, így ősztől bajnoki mérkőzések rendezésére kerül sor az iskolában. Ezzel
Csemő hivatalosan is felkerül az ország sporttérképére.

A Képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette.

2. napirend:
Csemő község pályázati céljainak meghatározása az adósságkonszolidációban nem
részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázatban

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Dr. Lakos Roland polgármester: szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő
adatokat módosítani kellett annak érdekében, hogy az elektronikus rendszerbe feltölthető legyen.
Kéri a képviselőket, hogy az egészségház felújításánál szereplő összeget 30.144.823.- Ft-ra, míg az
iskola konyhájának felújításánál szereplő összeget 21.206.955.- Ft-ra, a teljes pályázati összeget pedig
111.528.251.- Ft-ra módosítsák.
Dr. Kárpáti László képviselő kérdésére elmondja, hogy a pályázati kiírás szerint 112 millió Ft-ra
pályázhat az önkormányzat, mint adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzat. Az
államtitkári nyilatkozatok ellentmondásosak. Lehetséges, hogy minden megfogalmazott pályázati célt
támogatnak, de az is lehet, hogy több részletben biztosítják majd a támogatást.
Gáspár János képviselő: megkérdezi, hogy lesz e lehetőség a temetőnél kamerarendszer kiépítésére a
korábban jelzett szemetelések megszüntetése érdekében.

Dr. Lakos Roland polgármester elmondja, hogy a bejelentéseknek semmi alapja nem volt, mert az
azonnali helyszíni ellenőrzésen nem tapasztaltak semmilyen rendbontást. Egy éjjel is látó kamera ára
250 ezer Ft-ba kerül, ami nincs rendszerbe építve. A komplett rendszer kiépítése több millió Ft-ba
kerülne, amit a pályázat nem támogat.
Javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.

A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 5 igen szavazattal 0 ellenében a következő
határozatot hozta:
51/2015. (08. 31.) határozat
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Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta Csemő község pályázati céljainak
meghatározását (a pályázati alcélok közül a c), da), db), dd),
és e) alcél szerint) az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázatban.
A pályázati célokat és bekerülési költségeiket e határozat
1.sz. melléklete tartalmazza.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2015. szeptember 01.
Felelős: polgármester.

3. napirend:
A piac területén lévő önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség bérbeadására kiírt pályázat
elbírálása
A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.
Dr. Lakos Roland polgármester: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a piac területén levő,
önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség bérletére vonatkozó pályázati felhívásra 2 érvényes pályázat
érkezett. Az egyik pályázó Gáspár János képviselő, a másik Csőgör Károly csemői lakos, akit meghívott
az ülésre.
Tóth János jegyző: bejelenti, hogy Gáspár János képviselő érintettsége miatt el kell döntenie, részt
vesz e a döntés meghozatalában, illetve a Képviselő-testület dönt a szavazásban való részvételéről
vagy szavazásból történő kizárásáról.
Gáspár János képviselő: bejelenti, hogy nem kíván részt venni a szavazásban.
A Képviselő-testület a pályázóknak feltett kérdések és elhangzott válaszok után 4 igen szavazattal 0
ellenében az alábbi határozatot hozta:
52/2015. (08. 31.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az önkormányzat tulajdonát képező, Csemő, Petőfi S.
u. 3. sz. alatti üzlethelyiség bérlőjéül Csőgör Károly
Csemő, Petőfi u. 58. sz. alatti lakost jelöli ki.
A bérleti szerződés aláírásával megbízza a polgármestert.
Határidő: azonnal és folyamatos.
Felelős: polgármester.

4. napirend:
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A Hét vezér téri szökőkút átépítésének kivitelezési munkáiról szóló árajánlat értékelése

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.
Dr. Kárpáti László képviselő: véleménye szerint a szökőkút átépítése kapcsán célszerű lenne olyan
motívumok megjelenítése, amelyek kapcsolódnak a Hét vezér tér nevéhez.
Dr. Lakos Roland polgármester: elmondja, hogy a vállalkozó a munkák megkezdése előtt gipszmintát
készít, és a szín kiválasztásában is egyeztetni fog. A javasolt motívumra is tud majd ajánlatot tenni.
Javasolja az árajánlat elfogadását azzal a kikötéssel, hogy az önkormányzat fenntartja a jogot a
szökőkút végleges színének és formájának kialakításában való részvételre.
A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 5 igen szavazattal 0 ellenében a következő
határozatot hozta:
53/2015. (08. 31.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta Paul Ferenc Csemő, Wass Albert u. 3. sz. alatti
műkőkészítő ajánlatát a Hét vezér téri szökőkút átépítésének kivitelezési munkáira.
A vállalkozási szerződésben ki kell kötni, hogy a Képviselőtestület fenntartja a jogát a szökőkút végleges színénak és formájának, motívumainak kialakításában való
egyeztetésre.
A szökőkút átépítési költségeit, 800.843.- Ft-ot az önkormányzat 2015. évi költségvetéséből biztosítja.
A vállalkozási szerződés megkötésére felhatalmazza a
polgármestert.
Határidő: azonnal és folyamatos.
Felelős: polgármester.

Több tárgy nem lévén, dr. Lakos Roland polgármester a képviselő-testületi ülést 15 óra 45 perckor
bezárta.
Csemő, 2015. augusztus 31.
Tóth János
jegyző

dr. Lakos Roland
polgármester

A Képviselő-testület a rendkívüli ülés bezárása után a következőről tárgyalt:
Dr. Kárpáti László képviselő: elmondja, hogy 25 évvel ezelőtt volt az első önkormányzati választás.
Javasolja, hogy az októberi képviselő-testületi ülést ünnepi üléssé alakítsák majd át, melyre célszerű
lenne meghívni az első képviselő-testület még élő tagjait.
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Gáspár János képviselő: javasolja, hogy az ünnepi testületi ülésen köszöntsék a község első
polgármesterét.
Dr. Lakos Roland polgármester: az ötletet jónak tartja. Október 20-ára kellene az ünnepi ülést kitűzni.
Az első testület tagjai részére emléklap átadásával fejeznék ki tiszteletüket.
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