Jegyzőkönyv
Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 24-én
megtartott üléséről.
Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János, dr. Kárpáti László
Károly, Labát Ferenc, dr. Lakatosné Bakonyi Magdolna Katalin, Turcsán István képviselők,
Nagy Erika aljegyző, Szécsényi Sándor, a PMKH Ceglédi Járási Hivatal hivatalvezetőhelyettese, Vargáné Bezzeg Szilvia, a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási ügyintézője.
Hallgatóság: 5 fő.
Az ülésről hangfelvétel készült.
Interpelláció nem érkezett.
Dr. Lakos Roland polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes. Javaslatot tesz az ülés napirendjére a következők szerint:
1. Jelentés a két ülés között történt eseményekről
2. Csemő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének
megtárgyalása
3. A pénzbeli és természetbeni szociális támogatások rendszeréről és gyermekvédelmi
ellátásokról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
4. A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítása
5. A Dél-Pest Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési Társulásának megszüntetéséről
döntés
6. Egyebek:
a.) Sportfejlesztési koncepció alapjainak megtárgyalása
b.) Az önkormányzati tulajdonú 1501 hrsz-ú ingatlan értékesítése
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 örömmel számol be arról, hogy a Start közmunka-programra
beadott pályázatot támogatja a Belügyminisztérium. A program keretében 3 önkormányzati
telken gyógynövénytermesztést, 1 telken pedig fokhagyma és póréhagyma termesztést
valósítanak meg 11 fő aktív korú állás nélküli foglalkoztatásával. A program 1 év időtartamú.
Elmondja, hogy az ivóvíz minőség-javítási és vízellátási fejlesztési programmal kapcsolatban
a Nemzeti Fejlesztési Programiroda egyeztető ülést hívott össze. Ígéretet tettek arra, hogy lesz
forrás a fejlesztésre. Jelenleg újabb egyeztetések szükségesek a pályázati anyag
pontosításához és véglegesítéséhez, mert az évekkel ezelőtt benyújtott anyag nem teljesen

aktuális, hiszen időközben szolgáltató-váltás történt, és aktualizálni kell az akkor készült
költségvetést is, illetve a már megkötött szerződéseket is.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Magyar Közút Pest Megyei Igazgatósága
engedélyezte a zöldhalmi orvosi rendelőnél a tükör kihelyezését azzal, hogy az igazgatóságtól
kell megrendelni és velük kell kiviteleztetni. Az Ereklyési út és Pesti út kereszteződésébe
táblás útelágazást jelző és előjelző táblákat helyeznek ki. A Ceglédi út és a Kossuth Lajos utca
kereszteződésének biztonságosabbá tétele érdekében tett javaslatok közül a körforgalom
kialakítását nem tervezi a közútkezelő. A sárga, keresztirányú, bordázott lassító jel
alkalmazását lehetséges megoldásnak ítéli, a LED-es előjelző táblák kihelyezéséhez pedig
csak kísérleti jelleggel járulna hozzá. Ezek miatt további egyeztetések szükségesek.
Elmondja, hogy a jegyzői állásra kiírt pályázatra határidőben 7 jelentkezés érkezett. A
pályázati anyagokat megvizsgálva 3 érvényes pályázat volt. Közülük a választása Tóth János
úrra esett, akihez 10 éves szakmai ismeretség köti. Tóth János 2015. március 01-jén kezdi
meg szolgálatát Csemőben.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy zajlanak a március 15-i ünnepség előkészületei.
Szabó István, Pest Megyei Közgyűlésének elnöke elfogadta a felkérést és meghívást a
rendezvényre. Az ünnepi műsort Pintér Tibor és a Sziget Színház művészei biztosítják. Az
ünnepség a Templom téren lesz március 15-én 15 órakor.
A Képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette.
2. napirend:
Csemő Község
megtárgyalása

Önkormányzata

2015.

évi

költségvetési

rendelet-tervezetének

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.
Dr. Lakos Roland polgármester felkéri a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék a bizottsági
véleményeket a rendelet-tervezetről.
Dr. Kárpáti László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke tájékoztatja a Képviselő-testületet,
hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta és azt elfogadja, illetve elfogadásra javasolja a
testületnek. (A Pénzügyi Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv e jegyzőkönyv 1. sz.
melléklete.)
Dr. Lakatosné Bakonyi Magdolna Katalin képviselő, a Szociális és Kulturális Bizottság
elnöke ismerteti a bizottság döntését, miszerint a rendelet-tervezetet változatlan formában
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. (A Szociális és Kulturális Bizottság üléséről
készült jegyzőkönyv e jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.)
Gáspár János képviselő, a Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke tájékoztatja a
testületet, hogy a bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadta, elfogadásra javasolja.
Megjegyzi, hogy vannak a táblázatokban olyan részek, amelyek a korábbi rendeletekben nem
voltak. Konkrét adatokat, jogcímeket, összegeket tartalmaznak, ami kiszámíthatóbb,
ellenőrizhetőbb gazdálkodást biztosít. A rögzített célok elsőbbséget élveznek az év folyamán
a megvalósítás sorrendjében. (A Településfejlesztési és Sport Bizottság üléséről készült
jegyzőkönyv e jegyzőkönyv 3. sz. melléklete.)
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Labát Ferenc képviselő, a Mezőgazdasági és Vállalkozási Bizottság elnöke ismerteti a
bizottság döntését, mely szerint a rendelet-tervezetet változatlan formában elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek. (A Mezőgazdasági és Vállalkozási Bizottság üléséről
készült jegyzőkönyv e jegyzőkönyv 4. sz. melléklete.)
Dr. Lakos Roland polgármester megköszöni Vargáné Bezzeg Szilvia gazdálkodási ügyintéző
szakmai munkáját, melyet a költségvetés összeállításához nyújtott.
A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és 7 igen szavazattal 0 ellenében
megalkotta
1/2015. (II. 27.) rendeletét
Csemő Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről
A rendelet teljes szövegét e jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza.
3. napirend:
A pénzbeli és természetbeni szociális támogatások rendszeréről és gyermekvédelmi
ellátásokról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.
Dr. Lakatosné Bakonyi Magdolna Katalin képviselő, a Szociális és Kulturális Bizottság
elnöke tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta
és 2 módosító javaslatot fogalmazott meg a következők szerint:
1. A tervezet 11. §. (2) bekezdésében szereplő 75 ezer Ft helyett 50 ezer Ft legyen a
kamatmentes szociális kölcsön összegének maximuma.
2. A 11. §. (5) bekezdésében meghatározott egy főre eső jövedelem pedig ne haladja meg
az 50 ezer Ft-ot.
Kéri a Képviselő-testületet a módosító javaslatok elfogadására.
Dr. Kárpáti László képviselő megkérdezi, hogy a 7. §-ban foglaltakat hogyan kell érteni.
Javasolja, hogy az egyértelművé tétel érdekében kerüljön beszúrásra az „egyszeri” szó az
összegek elé, illetve a három havonta szót egybe kell írni.
Megkérdezi, hogy a 21. §-ban meghatározott szállítási díjak direkt tarifák e, vagy pedig az
üzemanyagár változásának függvénye.
Gáspár János képviselő megkérdezi, hogy igénylik e a fizetős szállítást, illetve a
tanyagondnoki szolgáltatásnál mit jelent az óvodás és iskolás korú gyermekek szállítása.
Dr. Lakos Roland polgármester elmondja, hogy van létjogosultsága s szolgáltatásnak, sokan
igénybe veszik. A megállapított díjak nem fedezik a benzinköltséget sem. Ez egyfajta
támogatás, ami nem függ az üzemanyag árának változásától. A gyerekek szállítása a
tanyagondnokok által sportversenyekre, tanulmányi versenyekre, orvosi rendelésre történik. A
külön jogszabályban meghatározott tanyagondnoki feladatok kerültek beemelésre a
rendeletbe.
Szavazásra teszi fel a módosító indítványokat.
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A Képviselő-testület a Szociális és Kulturális Bizottság 11. §. (1) és (5) bekezdésére
vonatkozó módosító javaslatát, illetve dr. Kárpáti László képviselő 7. §. (1) bekezdésének
módosítására tett javaslatát egyhangúlag elfogadta.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet megtárgyalta és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalva 7 igen szavazattal 0 ellenében megalkotta
2/2015. (II. 27.) rendeletét
a pénzbeli és természetbeni szociális támogatások rendszeréről és
gyermekvédelmi ellátásokról
A rendelet teljes szövegét e jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza.

4. napirend:
A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítása
A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.
Dr. Lakos Roland polgármester szóbeli kiegészítésében tájékoztatja a Képviselő-testületet a
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott feladatokról, a társulás pénzügyi
helyzetéről. Elmondja, hogy a társulás mára csupán szociális tárgyú és települési
együttműködést valósít meg.
A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 7 igen szavazattal 0 ellenében a következő
határozatot hozta:
5/2015. (II. 24.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a melléklet szerint tartalommal elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Társulási Megállapodás módosítását tartalmazó okiratot
az Önkormányzat nevében és képviseletében aláírja.
Határidő: 2015. február 28.
Felelős: polgármester.

5. napirend:
A Dél-Pest Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési Társulásának megszüntetéséről
döntés
A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.
Dr. Lakos Roland polgármester szóbeli kiegészítésében tájékoztatja a Képviselő-testületet az
érintett önkormányzatok nem teljes körűen vettek részt a megbeszélésén, így nem alakult ki
egységes időpont a megszűnés időpontjában. A gesztor, albertirsai önkormányzat kérésének
és ajánlásának megfelelően kerül most napirendre a kiküldött előterjesztés és határozati
javaslat.
A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 7 igen szavazattal 0 ellenében a következő
határozatot hozta:
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6/2015. (II. 24.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatja a Dél-Pest Megyei Önkormányzatok Területfejlesztési Társulásának 2015. június 30-ával történő
megszüntetését. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a
társulási tagság megszüntetésével kapcsolatos dokumentumokat az Önkormányzat nevében és képviseletében
aláírja.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: polgármester.
6. napirend:
Egyebek:
a.) Sportfejlesztési koncepció alapjainak megtárgyalása
A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.
Dr. Lakos Roland polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy február 16-án a
Településfejlesztési és Sport Bizottság ülésén szóba került a költségvetési rendeletben
szereplő sportfejlesztési célra meghatározott 5 millió Ft felhasználásának kérdése.
Előre bocsájtja, hogy a mostani nyilatkozata a személyes véleménye.
Kérte a bizottságot, hogy foglalja írásba a sportfejlesztési ötleteit és alkossa meg a települési
sportfejlesztési koncepciót, amihez ismertette a saját fejlesztési elképzeléseit, amit
gondolatébresztőnek szánt.
A sportfejlesztésre előirányzott összeg beruházási előirányzat, amely nem működésre,
működés támogatására szól. Ebből a keretből létesítményt, létesítményeket kell és lehet
fejleszteni.
A versenysport beindításával kapcsolatos elképzeléseit a gazdasági programban korábban
leírta. Előfeltételnek gondolja, hogy újra sportegyesület működjön és rendszerbe foglaltan
legyen gazdája a versenyző szakosztályoknak és a szabadidősportnak.
Érzése szerint Gáspár János elnök úrral e témában folyamatosak a félreértések köztük. Ennek
bizonyítéka, hogy a bizottsági ülés után az óvodában foglalkozást tartó aerobic csoporttal
folytatott beszélgetésének eredményeképpen a csoport szakmai vezetője 20.000.-Ft
támogatást kért írásban az önkormányzattól sporteszközök vásárlásához.
E kérelem kapcsán jelezte az Elnök Úrnak, hogy a kérelmet a bizottság felé benyújtott
kérelemnek tekinti, ami még inkább szükségessé teszi a koncepció mielőbbi elkészítését.
A mai napon Elnök Úr pályázati felhívást és pályázati adatlapot nyújtott be, melyben a
bizottság a sporttevékenységet folytató csoport sportszervásárlásának támogatására ír ki
pályázatot.
Ezzel az a baj, hogy az elfogadott költségvetés nem tartalmaz a településfejlesztési bizottság,
illetve egyik bizottság számára sem pénzügyi keretet. Ahhoz, hogy a bizottság pályázatot
írjon ki – forrást kell megjelölni és előirányzatot kell módosítani, erre vonatkozó módosító
javaslat nem érkezett.
A benyújtott pályázati felhívást ebben a formában támogatni nem tudja. Megerősíti és
támogatja, hogy a sportoló csoportok kapjanak működési támogatást, de csak akkor, ha egy
részletes koncepció szerint tisztán látszik a sportcélú fejlesztés és működés költségoldala és
van hozzá megfelelő anyagi forrás is rendelve.
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Az öntevékeny csoportoknak korábban támogatása nem volt. A civil szervezetek
támogatására a költségvetés 3 millió Ft-ot tartalmaz. A sportegyesület alakításával
kapcsolatos teendők rendezését vállalja.
Gáspár János képviselő elmondja, hogy az óvodában tornázók megkérdezték tőle, hogy
kaphatnának e valamilyen támogatást az önkormányzattól, mert jelenleg semmilyen eszközük
nincs. Labdákra, ugrókötelekre lenne szükségük, ami kb. 20 ezer Ft kiadást jelentene.
Ígéretet tett a csoportnak arra, hogy kérésüket tolmácsolja a Képviselő-testületnek, semmi
más szándéka nem volt vele.
Dr. Kárpáti László képviselő véleménye szerint szerencsésebb lett volna egy egyszeri
támogatást kérni a testülettől. A pályázati rendszer működtethető, de rendelni kell hozzá
költségvetési keretet és meg kell határozni a felső összeghatárt. A pályázati adatlapon
feltüntetett határidő sem szerencsés, az esélyegyenlőség kedvéért meg kellene jelentetni a
Hírmondóban.
Bögös István képviselő elmondja, hogy a pályázati adatlap szerkesztésekor az időpontokat
fixre írta, de ezek természetesen változtathatók. A koncepció megalkotása nagyon fontos. Le
kell fektetni a versenysporttal, illetve a szabadidősporttal kapcsolatos szabályokat. Rögzíteni
kell, hogy honnan lesz a forrás az egyes pályázatokhoz, valamint azt is, hogy az önszerveződő
csoportok támogatása hogyan biztosítható. Ez nemcsak a sportra vonatkozhat, lehetne
kulturális programokhoz is támogatási keretet biztosítani. Koncepció nélkül nem érdemes
foglalkozni az egyenkénti kérelmekkel.
Labát Ferenc képviselő véleménye szerint a tornázók otthonról is tudnak vinni
sporteszközöket. Támogatást csak akkor javasol megítélni, ha már mutattak fel valamiféle
eredményt.
A Képviselő-testület egyhangúlag lehetőséget ad Tárnok Zsuzsannának, az Életmód klub
vezetőjének a hozzászólásra.
Tárnok Zsuzsanna elmondja, hogy a klub vezetőjeként és a tornán résztvevőként semmilyen
tudomása nincs a támogatási kérelemről. Nem tudja, hogy azt ki és mire kérte, és kivel
beszéltek. A tornát vezető sem jelezte felé, hogy eszközhiány lenne.
Erdélyi Krisztina óvodavezető személyes véleménye, hogy mindenféle eszköz van az
óvodában, amit a helyiséggel együtt térítésmentesen bocsátott a tornázók rendelkezésére. Ami
esetlegesen nincs, beszerezhető.
Dr. Kárpáti László képviselő javasolja, hogy az óvoda kapja meg a hiányzó eszközöket,
amiket biztosítani tud a tornázóknak.
Dr. Lakos Roland polgármester lezárja a vitát azzal, hogy el kell készíteni a koncepciót, ami
alapján dönteni kell a belső átcsoportosításról, a hatáskörök szabályozásáról, a pályázati
rendszerről.
b.) Az önkormányzati tulajdonú 1501 hrsz-ú ingatlan értékesítése
A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.
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Dr. Lakos Roland polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az elmúlt év végén
Bába Mihály vételi szándékot jelentett be az önkormányzat tulajdonát képező 1501 hrsz-ú,
4892 m2 területű ingatlanra. A Mezőgazdasági és Vállalkozási Bizottság tárgyalt a vételi
szándékról és megállapította, hogy a területtel az önkormányzatnak tervei nincsenek,
értékesítésre bocsátható.
A múlt hét végén jelentkezett Zakar István, aki az érintett ingatlan közvetlen szomszédjában
levő területek tulajdonosa, és szintén meg kívánja vásárolni a területet.
Megállapodott Zakar Istvánnal, hogy március 10-ig megpróbál egyezségre jutni Bába
Mihállyal az ingatlan vásárlásával kapcsolatban, így várhatóan a márciusi ülésen dönthet az
önkormányzat az eladásról.

Kérdések, hozzászólások:
Gáspár János képviselő tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a bizottsági ülésen
foglalkoztak az önfenntartó falu témájával. Az ezzel kapcsolatos anyagokat minden képviselő
részére kiosztotta. Kéri az anyag áttanulmányozását, és javaslatot arra, hogy melyik települést
látogassák meg tapasztalatszerzés céljából.
Elmondja, hogy Fehér László Bem utcai lakos kérte, hogy az önkormányzat tulajdonában levő
erdőből a kerítése melletti fákat rendbe tehesse.
Jelzi, hogy Fenyvesi-Iskola dűlő eleje, a rendezvényházzal szembeni parkolónál esőzés után
járhatatlanná válik. Az ott lakók nevében kéri a vízelvezetés megoldását.
Dr. Kárpáti László képviselő bemutatja az EuroPetrol Étterem szórólapját, melynek az elején
Csemő község címere látható. Megkérdezi, hogy kértek e engedélyt a címer használatára.
Dr. Lakos Roland polgármester elmondja, hogy a Bem utca végén levő erdő rendbetétele
folyamatban van, a nagy nyárfák kivágását elvégzi az önkormányzat még a virágzás kezdete
előtt. Ígéretet tesz az Iskola dűlő elejének javítására, felveszi a kapcsolatot a Hazai Építőgép
Kft-vel a megfelelő megoldás megtalálásához. A címer használatával kapcsolatban is
megteszi a szükséges intézkedést.
Több tárgy nem lévén dr. Lakos Roland polgármester a képviselő-testületi ülést bezárta.
Csemő, 2015. február 24.
Nagy Erika
aljegyző
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