
Jegyzőkönyv

Készült  Csemő  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2016.  május  24-én,  14  órától  a
Zöldhalmi Közösségi Házban (Csemő, Iskola d. 3.) megtartott üléséről.

Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János, dr. Kárpáti László Károly,
           Labát Ferenc, dr. Lakatosné Bakonyi Magdolna, Turcsán István képviselők,Tóth János
            jegyző, meghívottként Szécsényi Sándor, a PMKH Ceglédi Járási Hivatal hivatalvezető-
            helyettese, Lendér József, a Csemői Konyha Bt. vezetője, Bezzeg Szilvia, a Polgármes-
            teri Hivatal gazdálkodási ügyintézője, Nagy Erika jegyzőkönyvvezető.

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 7 jelen van). Javaslatot tesz az ülés napirendjére a következők szerint:

1. Jelentés a két ülés között történt eseményekről
2. Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
3. Beszámoló Csemő község 2015. évi gyermekvédelmi tevékenységéről
4. Beszámoló a községi gyermekélelmezési feladatok 2015/2016-os ellátásáról
5. Beszámoló a Községi Könyvtár és Közösségi Színtér 2015. évi munkájáról
6. Száz Százalékban Átlátható Önkormányzatok Klubjához csatlakozásról döntés
7. Mizse-Táp Kft. ingatlanvásárlási kérelméről döntés
8. Helyi elismerő címek adományozására javaslat kérése
9. Egyebek:

a.) Jövőbeni fejlesztések támogathatóságáról döntés
b.) Szelektív hulladékgyűjtő sziget átruházásáról döntés
c.) Dűlőnév táblákról döntés

Tóth János jegyző: kéri napirendként tárgyalni a polgármester nyelvpótlékára vonatkozó javaslatot.

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 adósságmentes pályázaton
elnyert fejlesztések kivitelezése zajlik. A temetőben elkészültek a burkolati munkák, kb. egy hét múlva
teljesen befejeződik a kivitelezés. Elkészült a hivatal épületében a klímaszerelés, május 27-re várható
az  átadás-átvétel.  Az  egészségház  felújítása  is  a  megfelelő  ütemben  halad.  A  bontási  munkák
befejeződtek,  elkészült  az  épület  külső  szigetelése,  a  belső  vezetékezések,  megkezdték  a  tető
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cserepezését is.  Május 30-ától kezdik meg az óvoda fűtéskorszerűsítésének munkálatait, augusztus
elsejétől pedig a konyha fejlesztési munkáit.
Beszámol  arról  is,  hogy  elkészült  a  Templom  tér  megújításának  első  üteme.  Megköszöni  a
közfoglalkoztatottak  lelkiismeretes  munkáját.  A  sportcentrum  kosárlabdapályájának  garanciális
javítása folyamatban van, szakértők bevonása miatt a kivitelezés leghamarabb szeptemberre várható.
Azért nincs pontos dátum, mert igazságügyi szakértő bevonására kerül, került sor a munka kapcsán a
fő  és  az  alvállalkozó  között.  A  tavaly  megrendelt  közvilágítási  lámpatestek  felszerelése  júniusban
várható, lévén a közvilágítási szál kiépítését az áramszolgáltató alvállalkozója június 10-ére készíti el.  
Rövid tájékoztatást ad a közeljövő programjairól, az óvodai ballagásról, a gyermeknapról, a falunapról.

2. napirend:
Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

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 és azt egyhangúlag elfogadásra javasolja. (A bizottsági ülés
jegyzőkönyvét e jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.)

A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 7 igen szavazattal 0 ellenében megalkotta
6/2016. (V. 31.) rendeletét

az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

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

3. napirend:
Beszámoló Csemő község 2015. évi gyermekvédelmi tevékenységéről

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Tóth János jegyző: szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a járási hivatal, a gyermekjóléti szolgálat és
a hivatal szükségszerű együttműködése nagyon jó. A Szociális és Kulturális Bizottság a tőle telhető
anyagi segítséget megadja.
Dr. Kárpáti László képviselő kérdésére elmondja, hogy a családgondozói létszám emeléséről jelenleg
nem lehet véleményt mondani. A kolleganő igyekszik a feladatát maximálisan elvégezni. Év végén, az
egész éves teljesítmény értékelése kapcsán lehet majd véleményt alkotni arról, hogy elég e a feladat
maradéktalan ellátására az 1 fő vagy pedig szükség lesz létszámbővítésre.

Szécsényi Sándor, a PMKH Ceglédi Járási Hivatal  hivatalvezető-helyettese: tájékoztatja a Képviselő-
testületet, hogy az új törvényi szabályozással gyermekjóléti központok kerültek kialakításra. A helyben
dolgozó családgondozó a jelzéseit a központban dolgozó esetmenedzser felé teszi meg, aki javaslatot
ad  a  gyámhatósági  intézkedésre.  Ezzel  biztosítható,  hogy  a  helyi  családgondozó  jó  kapcsolata,
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együttműködése megmaradjon a gondozottakkal. A feladat ellátásához szükséges létszámot szintén a
jogszabály állapította meg.

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

21/2016. (05. 24.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2015. évi községi gyermekvédelmi tevékenységről szóló
beszámolót megtárgyalta és elfogadta.
A beszámoló Kormányhivatal felé történő továbbításával
megbízza a jegyzőt.
Határidő: azonnal.
Felelős: jegyző.

4. napirend:
Beszámoló a községi gyermekélelmezési feladatok 2015/2016-os ellátásáról

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Turcsán István képviselő: tapasztalata szerint megfelelő az étel mennyisége és minősége is, amit az
bizonyít a legjobban, hogy egyre többen igénylik.

Gáspár  János  képviselő:  szerint  a  jogszabályi  előírásokat  a  szolgáltatónak  be  kell  tartani,  amit
ellenőriznek is a hatóságok.

Dr. Kárpáti László képviselő kérdésére dr. Lakos Roland polgármester ígéretet tesz arra, hogy a nyári
szünetben megvizsgálják annak a lehetőségét, hogy a 3 fizetős óvodás részére lehet-e ingyenessé
tenni az étkezést.

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

22/2016. (05. 24.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Csemői Konyha Bt. 2015/2016-os tanév/nevelési év
gyermekélelmezési feladatainak ellátásáról szóló beszá-
molóját megtárgyalta és elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

5. napirend:
Beszámoló a Községi Könyvtár és Közösségi Színtér 2015. évi munkájáról

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.
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Dr.  Lakos  Roland  polgármester:  tájékoztatja  a  Képviselő-testületet,  hogy  Vas  Tiborné,  a  Községi
Könyvtár  és  Közösségi  Színtér  vezetője  sajnos  nem  tud  részt  venni  az  ülésen,  előre  jelezte
távolmaradását.  Megkérdezi,  hogy  a  vezető  távollétében  megtárgyalják-e  a  beszámolót,  vagy
elhalasztják a következő testületi ülésre.

A  Képviselő-testület  egyhangúlag  úgy  határozott,  hogy  az  írásos  előterjesztés  alapján  a  színtér
vezetőjének távollétében megtárgyalja a beszámolót.

Turcsán  István,  dr.  Kárpáti  László,  Bögös  István  és  Labát  Ferenc  képviselők  véleménye  szerint  a
könyvtár és közösségi  színtér nagyon jól  működik,  elismerésüket fejezik ki  a színtér vezetőjének a
színvonalas munkáért.

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

23/2016. (05. 24.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Községi Könyvtár és Közösségi Színtér 2015. évi munká-
járól szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

6. napirend:
Száz Százalékban Átlátható Önkormányzatok Klubjához csatlakozásról döntés

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Dr. Lakos Roland polgármester: kéri a Képviselő-testületet a megállapodás elfogadására.

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

24/2016. (05. 24.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
csatlakozik a Száz Százalékban Átlátható Önkormányzatok
Klubjához.
Az előterjesztéssel egyezően elfogadja a működést
szabályozó Megállapodást.
A Megállapodás aláírására felhatalmazza a polgár-
mestert.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

4



7. napirend:
Mizse-Táp Kft. ingatlanvásárlási kérelméről döntés

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Dr. Lakos Roland polgármester: az írásban kiküldött előterjesztésben írt határozati javaslathoz képest
új  határozati  javaslatot  terjeszt  elő.   A  Pest  Megyei  Kormányhivatal  állásfoglalása  szerint  a
kizárólagosan  állami  vagy  önkormányzati  tulajdonban  álló  nemzeti  vagyon  főszabályként  nem
idegeníthető el.  A Mizse-Táp Kft.  által megvásárolni  kíván 053/12 hrsz-ú, kivett közút megjelölésű
ingatlan  csak  akkor  kerülhet  értékesítésre,  ha  a  közútként  való  nyilvántartást  megszüntetik.  A
megszüntetési  eljárás  lefolytatásához  szükséges  a  közlekedési  hatóság  engedélye,  a  terület
megjelölésének  megváltoztatása  a  Helyi  Építési  Szabályzatról  szóló  önkormányzati  rendeletben
történő átminősítéssel, illetve az önkormányzat vagyonrendeletének módosítása. Az állásfoglalásról a
cég vezetőjét tájékoztatta, aki tudomásul vette, hogy a HÉSZ módosítása után, várhatóan az idei év
vége felé kerülhet sor az adásvételi szerződés megkötésére.  Az útra vonatkozó értékbecslés alapján a
vételár 29.700.- Ft-ban állapítható meg.

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

25/2016. (05. 24.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
fenntartja eladási szándékát a 053/12 hrsz-ú útra vonat-
kozóan a MIZSE-TÁP Kft. részére.
Kötelezi magát, hogy a Helyi Építési Szabályzat módosítási
eljárásában elvégzi a közút átminősítését, illetve módosítja
a vagyonrendeletét.
A rendelet-módosítások elvégzése után köti meg az
adásvételi szerződést az értékbecsléssel megállapított
29.700.- Ft-os vételárral.
Határidő: azonnal és folyamatos.
Felelős: polgármester.

8. napirend:
Helyi elismerő címek adományozására javaslat kérése

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Dr.  Lakos  Roland  polgármester:  kéri  a  Képviselő-testület  jóváhagyását  a  javaslati  felhívások
közzétételére.

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

26/2016. (05. 24.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
tájékoztatást tesz közzé a Csemői Hírmondóban és a 
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települési weboldalon a „Csemő Díszpolgára” cím ado-
mányozásának lehetőségéről.
A javaslatokat 2016. június 20-ig lehet leadni a Polgár-
mesteri Hivatalban. A beérkezett ajánlások alapján a
Képviselő-testület a júniusi területi ülésén dönt a dísz-
polgár személyéről.
Határidő: azonnal és a júniusi testületi ülés.
Felelős: polgármester.

27/2016. (05. 24.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
tájékoztatást tesz közzé a Csemői Hírmondóban és a
települési weboldalon a „Község Kiváló Mestere” cím
adományozásának lehetőségéről.
A javaslatokat 2016. június 20-ig lehet leadni a Polgár-
mesteri Hivatalban. A beérkezett ajánlások alapján a
Képviselő-testület a júniusi területi ülésén dönt a kiváló
mester személyéről.
Határidő: azonnal és a júniusi testületi ülés.
Felelős: polgármester.

28/2016. (05. 24.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
tájékoztatja a javaslattételre jogosult személyeket a „Cse-
mő Község Közszolgálatáért” és a „Csemő Fejlődéséért”
elismerő címek adományozásának lehetőségéről.
A javaslatokat 2016. június 20-ig lehet leadni a Polgár-
mesteri Hivatalban. A beérkezett ajánlások alapján a
Képviselő-testület a júniusi területi ülésén dönt az elismerő
címek odaítéléséről.
Határidő: azonnal és a júniusi testületi ülés.
Felelős: polgármester.

9. Egyebek:
a.)  Jövőbeni fejlesztések támogathatóságáról döntés

A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.
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Dr.  Lakos  Roland  polgármester:  tájékoztatja  a  Képviselő-testületet,  hogy  az  adósságmentes
települések  konszolidációs  támogatás  kapcsán  a  minisztérium  újra  meghirdette  a  pályázatot.  Az
önkormányzat  134 millió  Ft-ra  nyújthat  be pályázatot,  de  csak azokra  a  célokra,  amelyek az  első
pályázati kiírásban is szerepeltek.
 
Kéri a képviselők ötleteit, javaslatait arról, hogy milyen célra nyújtson be pályázatot az önkormányzat.

Dr. Kárpáti László képviselő: a zöldhalmi Kápolna felújítása nagyon aktuális lenne. Tudomása szerint az
ingatlan jelenleg az egyház tulajdona.

Turcsán  István  képviselő:  a  vadászház  felújítását  javasolja.  Kéri,  hogy  a  felújított  Templom  teret
kerítéssel zárják le annak érdekében, hogy ne fordulhasson elő rongálás.

Dr. Lakos Roland polgármester: kéri Dr. Kárpáti László képviselőt, hogy közreműködni szíveskedjen az
kápolna kapcsán az egyház tulajdonosi szándékairól. 
A vadászház kapcsán elmondja, hogy vizsgálni kell a konkrét pályázati feltételeket, mert olvasatában
csak a kötelező feladatok ellátásához szükséges épület felújítása támogatható. 
Elmondja, hogy a pályázatot augusztus végéig kell feltölteni az elektronikus rendszerbe, addig van idő
vizsgálódni, gondolkodni. 
Turcsán István képviselő javaslatát, amely a Templom tér bekerítésére vonatkozik – nem támogatja.
Valóban megtörtént, hogy egy hétvégén nem csemői motorosok és bmx-esek ugratóként használták a
színpadot, de a tanyagondnoki figyelmeztetésre távoztak a helyszínről. Elképzelhető, hogy a jövőben
elő fog fordulni hasonló eset, ami nem öröm, de nem is indokolja a tér lezárását. A Hírmondóban is
megjelent a felhívás, hogy közösen vigyázzunk az elkészült térre – továbbra is bízik az emberek jó
szándékában és figyelmességében.  

Dr. Lakos Roland polgármester tájékoztatja a testületet továbbá, hogy jegyző úr segítségével lépéseket
tettek a sportfejlesztési témakörben: nevezetesen lépések történtek az EMMI felé szabvány méretű
iskolai  tornacsarnok  megépítésére,  illetve  a  Ceglédi  VSE-vel  fennálló  kitűnő  szakmai  kapcsolatot
felhasználva új,  élőfüves pálya létesítésére a településen. Ez utóbbi fejlesztés akként valósulhatna
meg,  ha  a  Cevasport  Kft.  telephelyet  létesítene  Csemőben.  Ez  a  fejlesztés  a  látványsportág
támogatása, az ún. TAO-s fejlesztés keretén belül működne.       
Javasolja továbbá, hogy a Képviselő-testület az eladóvá vált Hétvezér téri 2. pavilon megvásárlásáról
döntsön. Figyelmébe ajánlja a testületnek, hogy akár turisztikai, akár sportkoordinációs célokra is a
központi fekvésű helyiség kitűnően alkalmas. Kéri a testületet a javaslat támogatására.      

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

29/2016. (05. 24.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a sportfejlesztési koncepcióval és a gazdasági program-
mal összhangban támogatja a szabvány méretű iskolai
tornaterem és élőfüves nagy futballpálya létesítését a
településen.
A szakmai anyagok elkészíttetésével megbízza a polgár-
mestert.
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Határidő: azonnal és folyamatos.
Felelős: polgármester.

Dr. Kárpáti László képviselő kiment a teremből.

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

30/2016. (05. 24.) határozat
 Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
gazdasági program megvalósítása kapcsán, a fejlesztések
megvalósíthatóságának ismeretében tervezi a Hét vezér
téren levő 2. sz. pavilon (jelenleg Nemzeti Dohánybolt)
megvásárlását további hasznosításra a sportfejlesztési fe-
ladatok koordinálása céljából.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a tulajdonos
értesítésére.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

Dr. Kárpáti László képviselő visszaérkezett.

Dr.  Lakos  Roland  polgármester  tájékoztatja  a  testületet,  hogy  rendkívül  rövid  határidővel  ugyan,
pályázati lehetőség nyílt az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. E körben
is a pályázható célterületek kötöttek. Javasolja a Sportcentrum további fejlesztését akként, hogy a
Kossuth Lajos utca felőli részen egy élőfüves kispálya kerüljön kialakításra, az öltőző épület kapjon
fűtési és melegvíz-rendszert, valamint a gördeszka pálya is bővítésre és fejlesztésre kerüljön, hogy a
bmx-esek is megfelelően tudják használni. 

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

31/2016. (05. 24.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázni kíván az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása című felhívásra az óvodai, iskolai
és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés alintézkedésre
a Csemői Sportcentrum fejlesztésére.
A projekt bruttó összköltsége 18.791.589.- Ft. 
Az önkormányzat a fejlesztéshez 2.820.617.- Ft önerőt 
költségvetési tartalékából biztosítja.
A pályázat beadására felhatalmazza a polgármestert.

 Határidő: azonnal és folyamatos.
Felelős: polgármester.
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b.) Szelektív hulladékgyűjtő sziget áthelyezéséről döntés

A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.

Dr.  Lakos Roland polgármester:  tájékoztatja a Képviselő-testületet,  hogy az ÖKOVÍZ Kft-vel történt
egyeztetés kapcsán a szolgáltató önkormányzati döntésre vállalta, áthelyezi a Hét vezér téren levő
szelektív hulladékgyűjtő szigetet más területre. 
E körben korábban Gáspár János képviselő jelezte,  hogy a Szent István úton bérelt üzlethelyisége
környezetében helyet és felügyeletet biztosítana a szelektív sziget eszközeinek és környezetének.   

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

32/2016. (05. 24.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Hét vezér . tér mögött elhelyezett szelektív hulladék-
gyűjtő sziget áthelyezéséről döntött. Gáspár János kérel-
mének helyt adva engedélyezi, hogy a gyűjtőedényeket a
csemői 27 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű
ingatlanra (Csemő, Szent István u. 64.) helyezze át a szol-
gáltató.
Felkéri az ÖKOVÍZ Kft-t, hogy az edények áthelyezéséről
intézkedjen.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

c.) Dűlőnév táblákról döntés

A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.

Dr.  Lakos  Roland  polgármester:  bemutatja  a  Képviselő-testületnek  az  előző  ülésen  elhangzott
módosítási  javaslatok  alapján  elkészített  dűlőnév  táblatartó  mintadarabját.  Kéri  a  testület
jóváhagyását a tartók gyártásához.

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

33/2016. (05. 24.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta Paul Ferenc műkőkészítő vállalkozó által be-
mutatott mintát a település közigazgatási területre ki-
helyezendő dűlőnév tábla anyagára, formájára és megren-
deli a vállalkozótól annak elkészítését és telepítését.
A vállalkozási szerződés elkészítésével megbízza a polgár-
mestert.
Határidő: azonnal és folyamatos.
Felelős: polgármester.
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Dr. Kárpáti László képviselő egyéb elfoglaltsága miatt távozott a testületi ülésről.

d.) Polgármester nyelvpótléka

A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.

Tóth  János  jegyző:  tájékoztatja  a  Képviselő-testületet,  hogy  a  Pest  Megyei  Kormányhivatal
állásfoglalása  szerint  a  közszolgálati  tisztviselők  jogállásáról  szóló  idegennyelv-tudási  pótlékra
vonatkozó rendelkezéseit a polgármesterre is alkalmazni kell,  amennyiben rendelkezik a megfelelő
típusú  nyelvvizsgával.  A  nyelvpótlék  nem  része  annak  az  illetménynek,  amely  a  Magyarország
önkormányzatairól szóló törvény alapján került megállapításra.  Javasolja, hogy a Képviselő-testület
állapítsa  meg  a  polgármester  részére  a  jogszabályban  meghatározott  mértékű  –  23.190.-  Ft  –
idegennyelv-tudási pótlékot 2016. január 01-i hatállyal. A pótlék kifizetésére a költségvetés biztosítja
a fedezetet.

A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:

34/2016. (05. 24.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
dr. Lakos Roland polgármester részére – orosz complex
középfokú nyelvvizsgáját figyelembe véve – a 2011. évi
CXCIX. törvény 141. § (1)-(9) bekezdés rendelkezései a-
lapján 23.190.- Ft összegű idegennyelv-tudási pótlékot
állapít meg 2016. január 01-től.
Megbízza a jegyzőt a pótlék kifizetéséhez
szükséges iratok elkészítésére.
Határidő: azonnal.
Felelős: jegyző.

Kérdések, hozzászólások:

Dr. Lakos Roland polgármester: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Zöldhalmi Közösségi Ház
előkertjének átalakítása folyamatban van. A teljes területet leburkolják járólappal és gumilappal, új
játszóeszközök, szaletli, sütögetőhely kerül kialakításra. Az eddig ott levő kültéri játékokat a tulajdonos
–  Zöldhalmi  Barátok  Egyesületének  –  hozzájárulásával,  felújítás  után  a  Homok  utca  végén  levő
önkormányzati telekre helyezik ki.
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A Képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette.

Gáspár János képviselő: elmondja, hogy az elmúlt ülésen tolmácsolta a lakosság kérését, mely szerint
a temetőbe egy kereszt felállítását indítványozták. A kedvező nyilatkozat hatására még szeretnének
egy kisharangot is.

Dr. Lakos Roland polgármester: elmondja, hogy a temetőben az útépítési munkálatok befejeződtek.
Most már kijelölhető a kereszt helye. A harang állításának sem látja akadályát.  Kéri  Gáspár János
képviselőt, hogy a kereszt anyagára (fa, műkő) tegyenek javaslatot, akik kérték a felállítását.

Több tárgy nem lévén dr.  Lakos Roland polgármester a képviselő-testületi ülést 17 óra 15 perckor
bezárta.

Csemő, 2016. május 24.

Tóth János                                            Dr. Lakos Roland
   jegyző                                                     polgármester
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