Jegyzőkönyv
Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 19-én a zöldhalmi
Közösségi Házban megtartott üléséről.
Jelen vannak: dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János, Labát Ferenc, dr. Lakatosné
Bakonyi Magdolna Katalin, Turcsán István képviselők, Tóth János jegyző, meghívottként Szécsényi
Sándor, a PMKH Ceglédi Járási Hivatal hivatalvezető-helyettese, Török Csaba, a Ceglédi
Rendőrkapitányság vezetője, Kovács Norbert, a Ceglédi Rendőrkapitányság KMB Alosztályának
vezetője, Kovács Krisztián és Erdei Attila körzeti megbízottak, Vas Tiborné, a Csemői Községi Könyvtár
és Közösségi Színtér vezetője, Lendér József, a Csemői Konyha Bt. ügyvezetője, Vargáné Bezzeg Szilvia,
a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási ügyintézője, Erdélyi Krisztina, a Csemői Nefelejcs Óvoda vezetője,
Nagy Erika aljegyző.
Hallgatóság: 3 fő.
Az ülésről hangfelvétel készült.
Interpelláció nem érkezett.
Dr. Kárpáti László képviselő bejelentette, hogy később fog érkezni az ülésre.
Dr. Lakos Roland polgármester: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület
határozatképes (7 főből 6 jelen van). Javaslatot tesz az ülés napirendjére a következők szerint:
1. Jelentés a két ülés között történt eseményekről
2. Csemő község közrendjéről, közbiztonságának helyzetéről szóló beszámoló megtárgyalása
3. Beszámoló a Csemői Polgárőrség 2014. évben végzett tevékenységéről
4. Beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
5. Éves összefoglaló jelentés a 2014. évi belső ellenőrzésről
6. Beszámoló Csemő község 2014. évi gyermekvédelmi tevékenységéről
7. Beszámoló a községi gyermekélelmezési feladatok 2014/2015-ös ellátásáról
8. Beszámoló a Községi Könyvtár és Közösségi Színtér 2014. évi munkájáról
9. Csemő „Díszpolgára” elismerő cím adományozására javaslat kérése
10. A Község Kiváló Mestere kitüntetés adományozására javaslat kérése
11. A Csemői Nefelejcs Óvoda Alapító Okiratának módosítása
12. A Csemői Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
13. Egyebek:
a.) Pályázat benyújtása gyermekétkeztetési körülmények feltételeinek javítását szolgáló
támogatásra
b.) Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatására
c.) Civil szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálása
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 május elsején megrendezésre
került az Anyák napi virágvásár és Anyám tyúkja főzőverseny, ami nagy sikerrel zárult. A virágárusok
sem panaszkodtak, a főzőversenyen 23 csapat indult. Köszönetet mond mindenkinek, aki munkájával
hozzájárult a rendezvény sikeréhez.
Röviden ismerteti a közfoglalkoztatás számadatait, illetve tájékoztatást ad az eddig elvégzett
munkákról.
Elmondja, hogy a sportpálya kivitelezőjével helyszíni bejárást tartottak a kosárlabda-pálya állapota
miatt. A bejáráson megállapították, hogy anyaghibás a pálya burkolata, ezért azt a kivitelező június
hónapban új borítással és festéssel látja el a garancia keretében.
Beszámol arról, hogy véglegesen megoldódott a temető vízellátásának a problémája. Új kerítés
készült az iskola határmezsgyéjén, illetve a Hagyományőrző Egyesület részére használatba adott
szolgálati lakás körül.
Elmondja, hogy a hét végéig kiültetésre kerülnek a közterületekre az egynyári virágpalánták. A magról
vetett, helyben nevelt palántákból ingyenesen biztosítanak növényeket azon lakosok részére, akik azt
igénylik és vállalják, hogy az ingatlanuk előtti közterületre kiültetik és gondozzák őket.
Bejelenti, hogy a tanyagondnoki szolgálat ellátásának fejlesztésére az első pályázati napon
benyújtásra került 2 személygépkocsi beszerzésének támogatására szóló pályázat.
A Kossuth Lajos utca és a Ceglédi út kereszteződésének biztonságosabbá tétele érdekében
kihelyezésre kerültek az új típusú közlekedési táblák. Ha ezeket a táblákat a Magyar Közút Pest Megyei
Igazgatósága jóváhagyja, akkor más – veszélyes helyeken is kihelyezhetőek lesznek fényvisszaverő
szegéllyel ellátott táblák.
Beszámol arról, hogy az országos TeSzedd! szemétgyűjtési akcióhoz Csemő is csatlakozott. A két
meghirdetett napon 111 fő vett részt a gyűjtésben. Az akciót a könyvtár és a vadásztársaság
menedzselte, akik munkáját megköszöni.
Elmondja, hogy a DÉMÁSZ Nagykőrösi Tervezési Csoportja helyszíni bejárást tartott a közvilágítás
fejlesztésével kapcsolatban. A bejárás után készítik el a konkrét árajánlatukat a tervezésre és a
kivitelezésre. Tájékoztatásuk szerint a tervezés kb. fél évet vesz igénybe. Megköszöni ifj. Fehér Géza
szakmai segítségét és közreműködését az eljárás megindításában.

A Képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette.
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2. napirend:
Csemő község közrendjéről, közbiztonságának helyzetéről szóló beszámoló megtárgyalása
A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Török Csaba, a Ceglédi Rendőrkapitányság vezetője: szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a
beszámoló egy ötéves ciklust dolgoz fel. Tényadatokat tartalmaz. A rendőrség törekvése, hogy a
prevenciós munkát helyezze előtérbe. Nagyon fontos számukra a civil kontroll. A lakosság
biztonságérzete a rendőrség munkájának szubjektív megítélésén alapul, de nagyon sokat jelent, ha az
emberek látják a rendőröket a településen, és tudják, hogy számíthatnak rájuk. Szoros
együttműködést alakítottak ki a tanyagondnokokkal, a polgárőrséggel, az erdészekkel. Külön
megállapodást kötött a rendőrség és az önkormányzat annak érdekében, hogy a rendőrök még többet
lehessenek jelen a településen.

Dr. Lakos Roland polgármester: elmondja, hogy a megállapodás célja az, hogy minden nap legyen
rendőr a községben. Ennek érdekében az önkormányzat anyagi támogatást biztosít, valamint
rendszeresen biztosítja azt, hogy a rendőr a tanyagondnokkal együtt legyen jelen a területen.

Gáspár János képviselő: véleménye szerint a beszámoló teljesen más, mint az elmúlt évek beszámolói
voltak. Látszik belőle a dolgozni akarás, nem a problémákat taglalja, hanem a megoldásokat keresi.
Úgy érzi, sokat javult a rendőrség hozzáállása, a lakosság részéről sincs panasz. Tapasztalja, hogy
rendszeresen járják a falut és intézkednek, ami egyfajta megnyugvást jelent. Hiányolja a beszámolóból
a droggal kapcsolatos adatokat.

Török Csaba, a Ceglédi Rendőrkapitányság vezetője: megköszöni a jó véleményt. Álláspontja szerint a
rendőrnek a munkáját hivatásként kell végeznie az emberek szolgálásával. Elmondja, hogy a
beszámoló országosan meghatározott adattartalommal készült. A drogfogyasztás és drogterjesztés
miatti bűncselekmények nem szerepelnek a statisztikában. Ez társadalmi probléma, a jogalkotás is
rendszeresen foglalkozik a témával. Sajnos az igazságszolgáltatás ezzel a problémával szemben
hatékonyan fellépni nem tud. A gyerekek védelme érdekében a legnagyobb felelősség a szülőkre,
illetve az iskolára hárul. Nekik kell biztosítaniuk azokat az ismereteket, amik alapján a gyerekek helyes
döntést tudnak hozni, ha esetlegesen felajánlják nekik a drog kipróbálását. E kérdéskörben a
rendőrség a megelőzésre koncentrál.

Dr. Lakos Roland polgármester: megköszöni a Rendőrkapitányság munkáját és javasolja a beszámoló
elfogadását.

A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 6 igen szavazattal 0 ellenében a következő
határozatot hozta:
26/2015. (05. 19.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a község közrendjének, közbiztonságának 2014. évi
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helyzetéről szóló beszámolót megtárgyalta és tudomásul
vette.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

3. napirend:
Beszámoló a Csemői Polgárőrség 2014. évben végzett tevékenységéről

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Dr. Lakatosné Bakonyi Magdolna képviselő: köszönetét és elismerését fejezi ki a polgárőrök önzetlen
munkájáért

Turcsán István képviselő, a Csemői Polgárőrség vezetője megköszöni a rendőrség munkájukhoz
nyújtott segítségét, valamint az önkormányzat anyagi támogatását.

Dr. Lakos Roland polgármester: a Képviselő-testület nevében köszönetét és elismerését fejezi ki a
Polgárőrségnek. Javasolja a beszámoló elfogadását.

A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 6 igen szavazattal 0 ellenében a következő
határozatot hozta:
27/2015. (05. 19.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Csemői Polgárőrség 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámolót megtárgyalta és tudomásul vette.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

4. napirend:
Beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Labát Ferenc képviselő, a Pénzügyi Bizottság tagja: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a
Bizottság a beszámolót megtárgyalta és azt változatlan formában elfogadásra javasolja.
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Dr. Lakatosné Bakonyi Magdolna képviselő, a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke: tájékoztatja a
Képviselő-testületet, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

Gáspár János képviselő, a Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke: tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta és azt változatlan formában elfogadásra
javasolja.

Labát Ferenc képviselő, a Mezőgazdasági és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: tájékoztatja a
Képviselő-testületet, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja.

Dr. Lakos Roland polgármester: javasolja a zárszámadás elfogadását.

A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 6 igen szavazattal 0 ellenében megalkotta
7/2015. (V. 21.) rendeletét
az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

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

5. napirend:
Éves összefoglaló jelentés a 2014. évi belső ellenőrzésről

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Labát Ferenc képviselő, a Pénzügyi Bizottság tagja: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a
Bizottság a jelentést megtárgyalta és azt változatlan formában elfogadásra javasolja azzal, hogy a
feltárt hibákat a jövőben javítani kell.

Dr. Lakatosné Bakonyi Magdolna képviselő, a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke: tájékoztatja a
Képviselő-testületet, hogy a bizottság a jelentést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

Gáspár János képviselő, a Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke: tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta és azt változatlan formában elfogadásra
javasolja.
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Labát Ferenc képviselő, a Mezőgazdasági és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: tájékoztatja a
Képviselő-testületet, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja.

Dr. Lakos Roland polgármester: javasolja a jelentés elfogadását.

A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 6 igen szavazattal 0 ellenében a következő
határozatot hozta:
28/2015. (05. 19.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2014. évi belső ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentést
megtárgyalta és elfogadta.
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal és folyamatos.
Felelős: polgármester, jegyző.

6. napirend:
Beszámoló Csemő község 2014. évi gyermekvédelmi tevékenységéről

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Dr. Lakatosné Bakonyi Magdolna képviselő: véleménye szerint a Családsegítő és a Gyermekjóléti
Szolgálat nagyon jól működik, jó a jelzőrendszer.

Dr. Lakos Roland polgármester: javasolja a beszámoló elfogadását.

A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 6 igen szavazattal 0 ellenében a következő
határozatot hozta:
29/2015. (05. 19.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2014. évi községi gyermekvédelmi tevékenységről
szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.
Felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolót a Pest Megyei
Kormányhivatal részére küldje meg.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: jegyző.
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7. napirend:
Beszámoló a községi gyermekélelmezési feladatok 2014/2015-ös ellátásáról

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Bögös István képviselő: véleménye szerint a gyermekétkeztetésre megállapított normatívából
művészet kihozni a napi háromszori étkezést. Hálátlan feladat, de a szolgáltató eddig is jól
megoldotta, amihez gratulál.

Dr. Lakatosné Bakonyi Magdolna képviselő: szerint az ingyenesen étkező gyermekek magas száma
nagyon szomorú adat.

Gáspár János képviselő: elmondja, hogy nem panaszkodnak a szülők a szolgáltatás, illetve az étel
minőségére, ezért biztosan elégedettek.

Dr. Lakos Roland polgármester: elmondja, hogy valóban nagyon sok az ingyenesen étkező, de ezzel kb.
300 gyerek naponta három alkalommal étkezik. Köszönetét fejezi ki a Csemői Konyha Bt-nek a magas
színvonalú ellátás biztosításáért. Javasolja a beszámoló elfogadását.

A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 6 igen szavazattal 0 ellenében a következő
határozatot hozta:
30/2015. (05. 19.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Csemői Konyha Bt. 2014/2015-ös tanév/nevelési év
gyermekélelmezési feladatainak ellátásáról szóló beszámolóját megtárgyalta és elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

8. napirend:
Beszámoló a Községi Könyvtár és Közösségi Színtér 2014. évi munkájáról

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.
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Bögös István képviselő: véleménye szerint rendkívüli tartalmú beszámolót kapott. Reményét fejezi ki,
hogy a jövőben még jobb és tartalmasabb programokat sikerül szervezni.

Gáspár János képviselő: szerint a beszámolóhoz csatolt vélemények magukért beszélnek. Minden
esetben segítséget kapott a színtér vezetőjétől bármilyen problémával fordult is hozzá. Sok sikert
kíván a további munkához.

Dr. Lakos Roland polgármester: elmondja, hogy a beszámoló is tükrözi, hogy a községben – a
lehetőségeknek megfelelő – magas színvonalú kulturális élet van, melynek megtartását és fejlesztését
a jövőben is meg kell tartani és folytatni kell. Javasolja a beszámoló elfogadását.

A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 6 igen szavazattal 0 ellenében a következő
határozatot hozta:
31/205. (05. 19.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Csemői Községi Könyvtár és Közösségi Színtér 2014.
évi szakmai munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta
és elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

9. napirend:
Csemő „Díszpolgára” elismerő cím adományozására javaslat kérése

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Dr. Lakos Roland polgármester: kéri a határozati javaslat elfogadását.

A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 6 igen szavazattal 0 ellenében a következő
határozatot hozta:
32/2015. (05. 19.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
tájékoztatást tesz közzé a Csemői Hírmondóban a község
„Díszpolgára’ elismerő cím adományozásának lehetőségéről.
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A javaslatokat 2015. június 22-ig lehet leadni a Polgármesteri Hivatalban.
A beérkezett ajánlások alapján a Képviselő-testület a júniusi területi ülésén dönt a díszpolgár személyéről.
Határidő: 2015. június 22. és a júniusi testületi ülés.
Felelős: polgármester.

10. napirend:
A Község Kiváló Mestere kitüntetés adományozására javaslat kérése

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Dr. Lakos Roland polgármester: kéri a határozati javaslat elfogadását.

A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 6 igen szavazattal 0 ellenében a következő
határozatot hozta:
33/2015. (05. 19.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
tájékoztatást tesz közzé a Csemői Hírmondóban a „Község Kiváló Mestere” kitüntetés adományozásának lehetőségéről.
A javaslatokat 2015. június 22-ig lehet leadni a Polgármesteri Hivatalban.
A beérkezett ajánlások alapján a Képviselő-testület a
júniusi testületi ülésén dönt a kitüntetendő személyéről.
Határidő: 2015. június 22. és a júniusi testületi ülés.
Felelős: polgármester.

11. napirend:
A Csemői Nefelejcs Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.
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Dr. Lakos Roland polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy jogszabály változása miatt
ismételten szükséges az óvoda alapító okiratának módosítása.

A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 6 igen szavazattal 0 ellenében a következő
határozatot hozta:
34/2015. (05. 19.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Csemői Nefelejcs Óvoda Alapító Okiratának 287-5/2/2015.
sz. módosítását megtárgyalta és elfogadta.
Az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövegét
e határozat melléklete tartalmazza.
Megbízza a jegyzőt a törzskönyvi nyilvántartásban történő
átvezetés lebonyolításával.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

12. napirend:
A Csemői Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Dr. Lakos Roland polgármester: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy jogszabály változása miatt
szükséges a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása.

A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 6 igen szavazattal 0 ellenében a következő
határozatot hozta:
35/2015. (05. 19.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Csemői Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 287-4/1/
2015. sz. módosítását megtárgyalta és elfogadta.
Az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövegét e
határozat melléklete tartalmazza.
Megbízza a jegyzőt a törzskönyvi nyilvántartásban történő
átvezetés lebonyolításával.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
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13. napirend:
Egyebek
a.) Pályázat benyújtása gyermekétkeztetési körülmények feltételeinek javítását szolgáló
támogatásra

A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.

Dr. Lakos Roland polgármester: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a kötelező óvodáztatás
szeptemberi 1-i indulása kapcsán pályázati kiírás jelent meg a gyermekétkeztetés körülményeinek és
feltételeinek javítását célzó fejlesztések támogatására. A támogatás keretében az iskolai főzőkonyha
fejlesztése valósítható meg. A pályázott összeg 50%-a építési tevékenységre, 50%-a pedig technológiai
fejlesztésre használható fel. A konyhatechnológia tervezőjével felvette a kapcsolatot, aki vállalta a
tervezést, illetve Oláh József projektmenedzser készítteti az építési munkával kapcsolatos részt. A
pályázat támogatottsága 95%, maximum 30 millió Ft nyerhető el. A támogatási igényt május 29-ig be
kell adni. Kéri a Képviselő-testület felhatalmazását a pályázat benyújtására, illetve arra, hogy a
pályázat 5%-os önerejét a 2015. évi költségvetés tartalékának terhére biztosítsák.

A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 6 igen szavazattal 0 ellenében a következő
határozatot hozta:
36/2015. (05. 19.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a gyermekétkeztetés körülményeinek és feltételeinek javítását célzó támogatásra az általános iskola főzőkonyhájának fejlesztésére.
A pályázathoz szükséges 5%-os önerőt 2015. évi költségvetési tartalékából biztosítja.
Megbízza a polgármestert a pályázat elkészíttetésével és
benyújtásával.
Határidő: azonnal és folyamatos.
Felelős: polgármester.

b.) Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés támogatására

A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.

Dr. Lakos Roland polgármester: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy pályázati felhívást tett közzé a
Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. A pályázat
célterületei: intézményfejlesztés (óvodai nevelést végző intézmény fejlesztése, egészségügyi
alapellátást szolgáló épület felújítása) címén nyílászárócserére, hőszigetelésre, fűtéskorszerűsítésre és
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megújuló energiaforrásokat felhasználó rendszerek kiépítésére maximum 30 millió Ft összegű
támogatás; illetve sportlétesítmény fejlesztése, felújítása címen maximum 20 millió Ft; valamint
járdák, belterületi utak felújítása címen maximum 15 millió Ft összegű nyerhető el 5%-os önerővel.
Javasolja, hogy a pályázatot a zöldhalmi orvosi rendelő felújítására nyújtsa be a Képviselő-testület.

Megérkezett dr. Kárpáti László képviselő.

Turcsán István képviselő: véleménye szerint tökéletes az elképzelés.

Dr. Kárpáti László képviselő: szerint be kell nyújtani a pályázatot, mert a rendelő jelenlegi állapotában
alkalmatlan és méltatlan a megfelelő ellátás biztosítására.

Dr. Lakos Roland polgármester: javasolja a pályázat beadását.

A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 7 igen szavazattal 0 ellenében a következő
határozatot hozta:
37/2015. (05. 19.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a zöldhalmi orvosi rendelő felújítására.
A pályázathoz szükséges 5%-os önerőt 2015. évi költségvetési tartaléka terhére biztosítja.
Megbízza a polgármestert a pályázat elkészíttetésével és
benyújtásával.
Határidő: azonnal és folyamatos.
Felelős: polgármester.

c.) Civil szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálása

A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.

Dr. Lakos Roland polgármester: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy két alapítvány, a
Mozgáskorlátozottak Ceglédi Egyesülete, valamint a Ceglédi Református Egyházközség írásbeli
kérelmet nyújtott be önkormányzati támogatás iránt. Elmondja, az előző testületi ülésen a helyi civil
szervezetek támogatására beérkezett pályázatok elbírálásával a költségvetésben erre a célra
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elkülönített összeget gyakorlatilag teljes egészében felhasználták. Kéri a
esetleges egyedi támogatásról vagy a kérelmek elutasításáról.

testület döntését az

Bögös István képviselő: javasolja olyan gyakorlat kialakítását az ilyen típusú támogatási kérelmekre
vonatkozóan, hogy azokat a kérelmeket támogassák, melyek a csemőiek érdekeit szolgálják.
Felháborítónak tartja, hogy a különböző alapítványok önkormányzatoktól kérnek támogatást. A
Református Egyházközség kérelmét támogatná, mert csemői gyermekek táboroztatásához igényel
segítséget.

Turcsán István képviselő: a mozgáskorlátozottak egyesületét és az egyházközség kérelmét kell
támogatni.

Dr. Kárpáti László képviselő: úgy látja, hogy – amennyiben a keret kimerült és nincs olyan ok, ami
indokolná a túllépését – el kell utasítani a kérelmet. A helyi gyerekek táboroztatása támogatható cél.

Dr. Lakos Roland polgármester: javasolja a kérelmekről egyenként dönteni.

A Képviselő-testület a kérelmeket egyenként megtárgyalta az alábbiak szerint:

1. Ceglédi Református Egyházközség támogatási kérelmére 7 igen szavazattal 0 ellenében a
következő határozatot hozta:
38/2015. (05. 19.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Ceglédi Református Egyházközség részére 70 e Ft
vissza nem térítendő támogatást nyújt a csemői gyerekek nyári táboroztatásához.
Felkéri a polgármestert a támogatás kifizettetésére.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

2. Mozgáskorlátozottak Ceglédi Egyesületének támogatási kérelmét 4 nem szavazattal 3 igen
szavazat ellenében nem támogatta a Képviselő-testület.

3. Peter Cerny Alapítvány támogatási kérelmét 6 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett nem
támogatta a Képviselő-testület.
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4. DélUtán Alapítvány támogatási kérelmét 7 nem szavazattal 0 ellenében nem támogatta a
Képviselő-testület

Kérdések, hozzászólások:

Tóth János jegyző: tájékoztatja a Képviselő-testület, hogy május 18-án a Csemő és Mikebuda
határában levő kutyamenhelyen az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal illetékese és a kerületi
főállatorvos hatósági ellenőrzést tartott miután bejelentés érkezett hozzájuk. Az ellenőrzés során
megállapították, hogy a kutyák tartása nem megfelelő módon történik, nem felelnek meg a
jogszabályi követelményeknek, ezért a telephelyet azonnal bezárták. Az érintett telep Mikebuda
közigazgatási területén van, ezért ott semmiféle intézkedést nem tehet a csemői polgármesteri
hivatal.

Dr. Lakos Roland polgármester: elmondja, hogy az előző ülésen elhangzottak szerint egyeztetett a
telep tulajdonosaival arról, hogy ha és amennyiben megfelelő körülményeket alakítanak ki és
beszerzik a szükséges engedélyeket, Csemő Község Önkormányzata támogatná a menhelyet, amiért
cserébe a Csemőben befogott kóbor ebek elhelyezését biztosítanák.

Dr. Kárpáti László képviselő: ígéretet tesz arra, hogy tájékozódik az ügyről a hatósági állatorvos
kollegától és a következő ülésen beszámol róla.

Gáspár János képviselő: jogi segítségre lenne szükségük, mert nem tudják, hogy hogyan induljanak el
az engedélyeztetési eljárással.

Istvánfi Károly: a Ceglédi Református Egyházközség nevében megköszöni a Képviselő-testület
támogatását.

Több tárgy nem lévén, dr. Lakos Roland polgármester a képviselő-testületi ülést 16 óra 41 perckor
bezárta.

Csemő, 2015. május 19.
Tóth János
jegyző
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Dr. Lakos Roland
polgármester

