
Jegyzőkönyv

Készült  Csemő  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2016.  december  13-án  14  órától  a
Községháza Dísztermében (2713 Csemő, Petőfi S. u. 1.) megtartott  üléséről.

Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János, dr. Kárpáti László, Labát
           Ferenc képviselők, Tóth János jegyző, meghívottként Manessesné Mészáros Ágnes, a
           PMKH Ceglédi Járási Hivatal Okmányiroda vezetője, Erdélyi Krisztina óvodavezető,
           Oszlánczi Ferenc iskolaigazgató, Molnár János bizottsági tag, Nagy Erika aljegyző, jegy-
           zőkönyvvezető.

Dr. Lakatosné Bakonyi Magdolna és Turcsán István képviselő 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 5 jelen van). Javaslatot tesz az ülés napirendjére a következők szerint:

1. Jelentés a két ülés között történt eseményekről
2. Előirányzat-módosítás – az 1/2016. (II. 26.) költségvetési rendelet módosítása
3. Tájékoztató az önkormányzat 2016. III. negyedévi gazdálkodásáról
4. Járási startmunka mintaprogram ráépülő programra való jelentkezés támogatása
5. Csemő Község Önkormányzatának 2017. évi munkaterve
6. Egyebek:

a.) Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme

A Képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalására tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Megérkezett dr. Lakatosné Bakonyi Magdolna képviselő.

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  január  6-án  pályázati
lehetőség  nyílik  külterületi  közutak  fejlesztésére,  illetve  az  állapotjavításhoz  szükséges  erőgépek
beszerzésére.  Az előzetes – véleményezésre bocsátott – pályázati anyag szerint útalapok készítésére
lesz lehetőség 100 millió Ft összeghatárig 85%-os pályázati támogatással, a gépbeszerzés értékhatára
15 millió Ft, szintén 85%-os pályázati támogatással. Szakemberek szerint kb. 8-9 km-nyi út útalapját
lehet  ennyi  pénzből  megvalósítani.  Zajlik  a  pályázat  előkészítése,  várhatóan  januárban  rendkívüli
testületi ülésen kell dönteni a benyújtásról.
Elmondja, hogy a konyhafejlesztési pályázat elszámolása beadásra került, már a második hiánypótlási
felhíváson dolgoznak a kollegák.
Az adósságmentes 2.0 pályázat közbeszerzéseinek előkészítése folyamatban van, várhatóan december
30-ára elkészül az ajánlattételi felhívás. 
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Örömmel számol be arról, hogy nagy sikerrel zárult a december 4-én megtartott óvodai sütibuli. A
december 10-én megtartott karácsonyváró koncert kellemes adventi hangulatot teremtett.  Minden
képviselőt meghív az önkormányzati szilveszteri mulatságra.

A Képviselő-testület a napirendet egyhangúlag tudomásul vette.

2. napirend:
Előirányzat-módosítás – az 1/2016. (II. 26.) költségvetési rendelet módosítása

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Dr.  Kárpáti  László  képviselő:  tájékoztatja  a  Képviselő-testületet,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  az
előterjesztést megtárgyalta, elfogadta és változatlan formában elfogadásra javasolja a testületnek.

A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 6 igen szavazattal 0 ellenében megalkotta

10/2016. (XII. 19.) rendeletét
az Önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.) rendelet módosításáról

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

3. napirend: 
Tájékoztató az önkormányzat 2016. III. negyedévi gazdálkodásáról

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Dr.  Kárpáti  László  képviselő:   tájékoztatja  a  Képviselő-testületet,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  az
előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

A  Képviselő-testület  a  napirendet  megtárgyalta  és  6  igen  szavazattal  0  ellenében  a  következő
határozatot hozta:

64/2016. (12. 13.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az önkormányzat 2016. III. negyedévi gazdálkodásáról
szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

4. napirend:
Járási startmunka mintaprogram ráépülő programra való jelentkezés támogatása

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Dr. Lakos Roland polgármester: kéri a Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.
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A  Képviselő-testület  a  napirendet  megtárgyalta   és  6  igen  szavazattal  0  ellenében  a  következő
határozatot hozta:

                       65/2016. (XII.13.) sz. határozat 
Csemő  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
támogatja  az  “Illegális  hulladéklerakó  helyek
felszámolása”  című  önkormányzati  startmunka
mintaprogram  ráépülő
programjára való jelentkezést. 
Pozitív elbírálás esetén a Képviselő-testület támogatja az
esetlegesen  szükséges  közbeszerzési  eljárások
megindítását.  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző   

5. napirend:
Csemő Község Önkormányzatának 2017. évi munkaterve

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Dr. Lakos Roland polgármester: kéri a munkaterv elfogadásár.

A  Képviselő-testület  a  napirendet  megtárgyalta  és  6  igen  szavazattal  0  ellenében  a  következő
határozatot hozta:

66/2016. (12. 13.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az önkormányzat 2017. évi munkatervére vonatkozó
javaslatot megtárgyalta és elfogadta.
A  részletes  munkatervet  e  határozat  melléklete

tartalmaz-
za.
Határidő: 2017. január 01-től 2017. december 31-ig.
Felelős: polgármester, jegyző.

Megérkezett Turcsán István képviselő.

6. napirend:
Egyebek:
a.) Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme

A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.

Dr. Lakos Roland polgármester: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az Országos Mentőszolgálat
Alapítvány  a ceglédi mentőállomás mentőautói felszereltségének javításához kért anyagi támogatást
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a mentőállomás ellátási körzetéhez tartozó települések önkormányzataitól, cégeitől, vállalkozásaitól,
magánembereitől. Javasolja 100 ezer Ft támogatás megállapítását.

A  Képviselő-testület  a  napirendet  megtárgyalta  és  7  igen  szavazattal  0  ellenében  a  következő
határozatot hozta:

67/2016. (12. 13.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére 100 ezer
Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2016. évi 
költségvetéséből.
A támogatás elutalásával megbízza a Polgármesteri Hi-
vatalt.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

Kérdések, hozzászólások:

Gáspár János képviselő: elmondja, hogy a Posta utca lakói jelezték, hogy a Posta u. 6. sz. alatti ingatlan
tulajdonosa a kertjében szendvicspaneleket, nagy zsákokban hungarocellt tárol nagy mennyiségben. A
szél megbontotta a zsákokat, a szomszédok a baromfikat nem engedhetik ki a kertbe, mert a szél
átfújja a hungarocell darabokat.  

Dr. Lakos Roland polgármester: elmondja, hogy a hivatalhoz eddig nem érkezett bejelentés. Ígéretet
tesz arra, hogy megnézik az ingatlant.

Labát  Ferenc  képviselő:  elmondja,  hogy  a  Homok  utcából  érkezett,  patkányok  elterjedésével
kapcsolatos bejelentésre személyesen tartott ellenőrzést. A csatornarendszer rágcsálómentesítését  a
Bácsvíz  Zrt.  rendszeresen  és  folyamatosan  végzi.  A  konkrét  esetben  sem  találtak  patkányt  az
átemelőnél sem és a csatornában sem. 
Lehetőséget kér arra, hogy a Csemői Hírmondóban tájékoztatót tehessen közzé a Bácsvíz Zrt. arról, 
hogy az ügyfelek hová fordulhatnak a panaszaikkal, problémáikkal.

Dr.  Lakos Roland polgármester:  elmondja,  hogy amennyiben a tájékoztató elkészül,  már a januári
újságban megjelenhet.

Gáspár  János  képviselő:  megkérdezi,  hogy  a  közmunkaprogramban  lenne  e  lehetőség  egy
hulladékudvar működtetésére. A bizottsági ülésen került szóba ez a lehetőség, felkéri a jegyző urat,
hogy ismertesse az ötletet.

Tóth János jegyző: elmondja,  hogy az önkormányzat minden hathatós tevékenysége ellenére sem
sikerül az illegális szemétlerakást megszüntetni. A szemét nem mindig ott gyűlik, ahol keletkezik. Azon
lehetne  gondolkodni,  hogy  egyfajta  hulladékudvar  kijelölése  megoldaná  e  a  problémát.  Ide
elhelyezhetnék a lakosok azokat a hulladékokat, amiket máshová nem tudnak tenni, az önkormányzat
pedig bizonyos időszakonként elszállíttatná. Lenne az udvarnak egy felelőse, a közfoglalkoztatottak
tartanák rendbe.
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Dr. Lakos Roland polgármester: véleménye szerint írásban meg kell keresni az ÖKÖVÍZ Kft. és a Hírös
Kft.  vezetőit,  mert  ők  a  szolgáltatók.  A  közfoglalkoztatási  programban  kapott  pénz  kizárólag
bérköltségre  és  szemeteszsákra,  gázolaj  költségre  fordítható.   Az  akciókkal  összegyűjtött,  illetve  a
közfoglalkoztatottakkal hetente összeszedett szemetet az önkormányzat költségén szállítatja be. 

Dr.  Lakos  Roland  polgámester:  tájékoztatja  a  Képviselő-testületet,  hogy  elkészítette  a  2014-2019.
közötti önkormányzati ciklus  feléről  szóló  összefoglalóját,  melyet  kioszt  a  képviselők részére.  Kéri,
hogy tanulmányozzák át az anyagot, és észrevételeiket, javaslataikat december 31-ig tegyék meg. A
véleményezett anyagot a Csemői Hírmondó januári számában szeretné megjelentetni.

Több tárgy nem lévén dr. Lakos Roland polgármester a képviselő-testületi ülést 15 órakor bezárta.

Csemő, 2016. december 13.

Tóth János                                          Dr. Lakos Roland

   jegyző                                                  polgármester
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