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CSEMŐI HÍRMONDÓ
MEGHÍVÓ AZ OKTÓBER 23.-I ÜNNEPSÉGRE

Csemő Község Önkormányzata valamint a FIDESZ Csemői 

Szervezete meghívja Önt és Családját az 1956-os  Októberi 

Forradalom és Szabadságharc 65. évfordulója alkalmából 

tartandó községi megemlékezésre 2021. október 23-án 15 

órára. Helyszín: Polgármesteri Hivatal díszterme, valamint 

előkertje

Megemlékező műsor:

• Himnusz

• Beszédet mond: Földi László országgyűlési képviselő

• „Maradj hűséges a földhöz…"

• CSÁSZÁR ANGÉLA Jászai Mari díjas Kiváló Művész, 

Szabó Szilágyi Éva, valamint Újvári Gergő operaénekes 

megemlékező műsora 1956-ról

• Koszorúzás

• Szózat

 

DR. LAKOS ROLAND   

Csemő Község Önkormányzata

polgármester

OKTÓBER

23.

NEMZETI VÁGTA – országos döntő

A CSEMŐI TORNÁDÓ kocsitoló csapatunk 3. helyezést ért el, PETRIK 

TAMÁS, VICCES nyergében a középdöntőben fejezte be az idei évi 

szereplését.

GRATULÁLUNK és KÖSZÖNJÜK CSEMŐ képviseletét!

A döntő eseményeiről lapunk 2-4. oldalai tartalmaznak beszámolót.

DR. KÁRPÁTI LÁSZLÓ    

FIDESZ Csemői Szervezete       

elnök                                                     
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NEMZETI VÁGTA – ORSZÁGOS DÖNTŐ – 2021. OKTÓBER 2-3.
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Október első hétvégéjén, kitűnő időjárási körülmények között és végre újra nézők előtt rendezték a versenyt. Az idei évben új 

szabályok szerint versenyeztek a lovasok, a 12 futamgyőztes mellett a 13 legjobb idő jutott a középdöntőbe, és azt is tudtuk, hogy 

Tamásék borzalmasan nehéz előfutamba kerültek,  lévén összesorsolták a kétszeres győztes Nagy Arnolddal és Fantázia nevű lovával. 

Jó start után Tamás második lett nagyon jó időeredménnyel. A nap végére aztán az is kiderült, hogy az összes futam, összes indulója 

időeredménye alapján az 5. legjobb időt lovagolta. 

Kocsitoló csapatunk magabiztosan és mosolyogva nyerte az előfutamát, így bejutottak a döntőbe. 

Amilyen jól alakultak a dolgaink szombaton, úgy „szenvedtünk” vasárnap. Sikeres start után tisztán megvolt a vezetés Petrik 

Tamásnak és Viccesnek, aztán a verseny közepén a versenytársak agresszív támadását nem tudták visszaverni, párosunk futamában 

a negyedik helyen zárt, így nem jutottak döntőbe. A kocsitoló csapatunknak sem volt szerencséje a pályabeosztás sorsolásánál: a 

legmélyebb belső oldalt húzták, így nem volt esélyük a döntőbeli ellenfelekkel szemben, harmadikok lettek. 

A vasárnap a Nemzeti Vágtán nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, ezzel együtt nagy boldogság volt Csemőt képviselni az idei 

évben Budapest legszebb terén! 

Köszönjük szépen a 2021. évi versengést a CSEMŐI TORNÁDÓ kocsitoló csapatának (Fellegvári Szilvia, Huszti Kata, Klementisz 

Ágnes, Talapka Tiborné, Buresch Árpád, Gyurkó László, Horváth Bence, Nagy László. Felkészítők Pólya Miklósné és Pólya 

Miklós), PETRIK TAMÁSNAK és VICCESNEK!  

                                                                                                           Dr. Lakos Roland 

                                                                                                              polgármester 
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VÁGTA KORZÓ
Csemő, ahogy a korábbi években, úgy az idén is képviseltette magát a Vágta Korzón is. Az Andrássy úton az elővágtát rendező és a 

versenyben részt vevő települések bemutatkozó sátrai voltak. Köszönöm Vas Tiborné szervező és előkészítő munkáját. 

                                                                                                                                       Dr. Lakos Roland

                                                                                                                                          polgármester  

Köszönjük… 

… Fokti Lászlóné Zsuzsának, Ménesi Jánosné Magdikának, Mucsányi Lászlóné Móninak, Pap Lászlónak, Sallai – Demeter Évának, 

Sándor Tibornak, Székely Istvánné Beának, Szigeti Ferencnek, Szigeti Ferencné Rozikának és Vas Tibornak, hogy a Nemzeti Vágtán 

berendezett csemői stand látványához munkájukkal, felajánlásaikkal hozzájárultak.

Szervezők

Íme néhány kép a csemői sátorról!
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HOGYAN ÁLLUNK? HOL IS TARTUNK? 
Beszámoló az önkormányzat 2021. III. negyedévi 

feladatellátásáról

A harmadik negyedévben mindenféle korlátozás nélkül élhettük 

az életünket, testületi üléseket és rendezvényeket tartottunk.  

A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetet az 

országgyűlés 2022. január 1-jéig meghosszabbította.  A járvány 

most is zajlik, az új vírusvariánsok korábban nem tapasztalt 

gyorsasággal és következményekkel terjednek, ezért negyedik 

hullám is várható. 

Az adatok és a szakemberek nyilatkozatai azt mutatják, hogy 

nem vagyunk még túl rajta, sajnos…  

Júliustól a szeptember végéig tartó időszakban végzett 

tevékenységünkről a lentebb írtak szerint számolok be.  

PÁLYÁZATOK
MINI BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE

Az épület külső színezése után már a belső terek 

burkolási munkái zajlaknak. 

A nyert támogatásból az építési munkálatok 

finanszírozhatóak, az épület berendezési és 

felszerelési tárgyait, eszközeit önerőből kell 

biztosítani az önkormányzatnak. Tekintettel 

arra, hogy az óvoda épületébe integráltan 

jelenleg is működik egy mini bölcsődei csoport, 

így a csoportszobák berendezési tárgyaival 

jórészt rendelkezünk. Ezzel együtt a szociális 

helyiségek, a konyha, az öltözők és iroda 

felszerelése komoly pénzügyi kötelezettséget jelent - majd a jövő 

évben. 

E körben jelezni kívánom, hogy a mini bölcsőde berendezési 

tárgyait jogszabály írja elő, a működési engedély megszerzésének 

konkrét feltétele lesz, hogy igazolni tudjuk a megfelelő eszközök 

meglétét.  

Nincs változás abban, hogy még az idei évben szeretnénk 

elindítani a használatbavételi eljárást és beadni az elszámolást.  

2022 tavaszán tervezzük berendezni és "belakni" az új épületet, 

ahol 2022. szeptember 1-én indulna az új bölcsődei nevelési év.   

CSEMŐ-CEGLÉD KERÉKPÁRÚT 

Túl vagyunk a teljes szakasz tervegyeztetésén az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium (ITM) Kerékpáros Főosztályával. 

Megérkezett a közútkezelői hozzájárulás is, amiben a hatóság 

a kivitelezés feltételeként olyan többlet szakmai tartalmat írt 

elő, mint például kerékpársávok aszfalt-átlapolásai, útszél-

helyreállítások, erősítő rácsok, acél szalagkorlátok, 20 m 

hosszú sárrázók, padkafolyókák építése. Kérnek ezen felül 

közvilágítási, kisajátítási, fakivágási és növénytelepítési tervet, 

ezek az útépítéstől független szakágak, amihez külön a kiviteli 

tervekkel egyidejűleg további szakági tervezőket szükséges 

majd alkalmazni. A hozzájárulás tartalmazta, hogy a zöldhalmi 

rendelőtől a Sportcentrumig tartó szakaszon a kétoldali 

tervezett kerékpársáv kialakítása eltér az országos közutakra 

kötelezően betartandó Útügy Műszaki Előírásban (UME) 

meghatározottaktól, ezért a kétirányú kerékpárút és a kétoldali 

kerékpársáv építéséhez szabvány alóli felmentést kell kérni a 

Magyar Közút Műszaki Szabályozási Osztályától. A felmentés 

iránti kérelmet soron kívül benyújtottuk.

Azért furcsa az élet! Ugyanerre a nyomvonalra 2015-ben 

benyújtott építési engedély kérelmünkre a közúti 

hatóság jóváhagyást adott. Eltelt ugyan 6 év, s 

bár a nyomvonal nem változott, ami korábban jó 

volt, az most egyedi engedélyre szorul.

Mindig várni kell valamire… Nyár elejéig az 

ITM javaslataival módosítani kellett a korábbi 

tervdokumentációt, nyár végéig a közútkezelő 

hozzájárulására vártunk, ami egy hete úgy jött 

meg, hogy újabb engedély kérését írta elő a 

számunkra.    

Egyetlen jó hír az elmúlt negyedévben a 

kerékpárút kapcsán, hogy a zöldhalmi sűrűn 

lakott településrészen építendő szakaszra nyert támogatás 

258.085.208.-Ft összegben az önkormányzat Magyar 

Államkincstárnál vezetett számlájára megérkezett… 

Számomra tervezhetetlenné vált, hogy mikorra lesz ebből 

építési engedély, mikorra készülhetnek el a kiviteli tervek, mert 

csak ezt követően tudjuk megkezdeni a közbeszerzési eljárás 

lefolytatását.  

 

IVÓVÍZ MINŐSÉG JAVÍTÓ PROGRAM KEHOP PÁLYÁZATA  

Továbbra sem tudjuk, hogy ez a projekt mikor és milyen 

tartalommal fog megvalósulni… 

Sokadik tájékoztatás kérésre a projektgazda Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda (NFP) azt a tájékoztatást adta, hogy az uniós nyílt 

közbeszerzési eljárásban a kivitelezésre benyújtott ajánlatok 

bontására 2020.12.17. napján került sor. A szakmai értékelés 

megtörtént és az ajánlatok összegzése 2021.03.26-án került 
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kiküldésre az ajánlattevők részére. A nyertes ajánlattevők az 

ajánlati kötöttségüket nem tartották fent, így az NFP Nonprofit 

Kft. 2021.06.29. napján új közbeszerzési eljárást indított meg 

azonos tárgyban. Idézet a tájékoztatásból: 

„A közbeszerzési eljárás időtartama kapcsán a megindítástól 

számított legalább 4 hónappal számolunk. A nyertes 

ajánlattevővel – eredményes közbeszerzési eljárás esetén – a 

kivitelezési szerződés megkötésének várható időpontja: 2022. I. 

negyedév. Amennyiben az ajánlati árak meghaladják a hatályos 

Támogatási Szerződés építési költségsorain rendelkezésre 

álló összeget, a projektösszköltség növelésére irányuló 

kérelem benyújtása válik szükségessé. A vállalkozási szerződés 

hatálybalépésére a szükséges pénzügyi fedezet Innovációs és 

Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági 

Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága 

(Irányító Hatóság) által történő biztosítása esetén kerülhet sor. 

Mivel a közbeszerzési eljárás még folyamatban van, a kiviteli 

szerződés hiányában a kiviteli tervek sem állnak 

rendelkezésünkre.”

És a „legszebb rész” a tájékoztatóból: 

„Felhívjuk Tisztelt Polgármester Úr szíves 

figyelmét, hogy a kettős finanszírozás és a 

garanciális problémák elkerülése érdekében 

a földbe fektetett ivóvíz távvezeték építésének 

meg kell előznie a kerékpárút kivitelezésének 

munkáit. Ennek megfelelően kérjük, hogy 

a kerékpárút kivitelezésére indítandó 

közbeszerzési eljárásban szíveskedjenek felhívni 

az ajánlattevők figyelmét a projektütközésre és hogy az adott 

szakaszok kivitelezésének ütemezését nyertes ajánlattevőnek 

szükséges egyeztetni a KKMO 1 projekt kivitelezőjével, melyről a 

vállalkozási szerződés megkötését követően tájékoztatjuk Önt.”

Hm… 2011-ben megnyertük ezt a projektet! 2013-ban központi 

döntéssel az önkormányzat helyett az NFP lett a projekt 

megvalósításának felelőse. Az eltelt 10 év alatt a tervezésen és 

sikertelen közbeszerzési eljáráson kívül más nem történt, sőt ha 

lesz is jelentkező a kivitelezésre, akkor is szükséges lehet még 

az Irányító Hatóság pénzügyi támogatásának engedélyeztetése. 

Beláthatatlan számomra, hogy mi zajlik ebben a projektben… 

Megjósolhatatlan, hogy mikor lesz kivitelező, mikor és kitől lesz 

fedezet (mert nincs illúzióm, hogy pont ezt a milliárdos projektet 

ne érintette volna az infláció, és az alapanyagárak drasztikus 

növekedése…) és mikor lesz, lehet kivitelezés. Az önkormányzat 

meg várjon a kerékpárúttal? Pont 10 éve várunk, hogy történjen 

valami… Fogalmam sincs, mi lesz ebből!      

MAGYAR FALU PROGRAM 2021.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL BŐVÍTÉSE (FALUHÁZ PROJEKT) 

– folyamatban 

Augusztus hónapban megkötöttük a nyertes ajánlattevővel a 

kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződést. Megtörtént a 

statikai vizsgálat, az acélszerkezeti elemeket és a paneleket a 

kivitelező megrendelte. Szeptemberben elpakoltunk az udvari 

részből, a hónap utolsó hetében a bontási tevékenységgel 

megkezdődött a kivitelezés.

A betonalap elkészítése után októberben látványos szakaszhoz 

érkezünk, hiszen napok alatt elkészül a vázszerkezet. A 

kivitelezés optimális időjárási körülmények között négy hónapot 

fog igénybe venni, kis szerencsével így még az idén ez a fejlesztés 

is befejeződhet.       

Emlékeztetőül: az önkormányzat a megvalósuláshoz saját 

forrásból 13 millió forint saját erő többletet biztosít. 

MAGYAR FALU PROGRAM 2021.

MIKEBUDAI ÚT RÉSZLEGES FELÚJÍTÁSA - 

befejeződött

MFP-UHK/2021. kódszámú pályázati kiírásra a 

Mikebudai út két rossz minőségű szakaszának 

felújítására támogatást nyertünk. 

2021. augusztus 12-én kivitelezési vállalkozási 

szerződést kötöttünk az önkormányzati tulajdonú 

út meghatározott szakaszai újraburkolására. A 

kivitelezés 2021. augusztus 18-án elkezdődött 

a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott 

műszaki leírás és tervdokumentumok alapján. A kivitelező a 

munkát készre jelentette 2021. 09.22. dátummal. 

A műszaki átadás-átvételi eljárást 2021. október 5-re 

összehívtam, a nyilatkozatok függvényében kezdődhet az 

elszámolási dokumentáció összeállítása. 

ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉS 2021. BM PÁLYÁZAT

A SPORTCENTRUM FEJLESZTÉSE - nyert   

Örömmel jelentem, hogy a műfüves pálya részbeni felújítására 

és az épület fűtési-, és melegvíz rendszerének kialakítására 

benyújtott kérelmünk a miniszteri döntés értelmében 7.213.476.-

Ft támogatásban részesült. 

Megkezdtük az egyszerű beszerzési eljárás előkészítését, 

amelyet ha eredményesen tudunk októberben lefolytatni, akkor 

november hónapban ez a fejlesztés is megvalósulhat.  

• SPORTPARK PROGRAM PÁLYÁZATA – nyert 

2020. július 20-i értesítés szerint: 1 db "C" típusú sportpark 
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beruházáshoz kaptunk támogatást.

Minimum 90 négyzetméter alapterületű, gumi burkolatú terület 

készülhet el, ahol minimálisan 8 eszközt telepítenek az alábbi 

funkciókra: húzódzkodás, tolódzkodás, fekvőtámasz, bordásfal, 

hasizom erősítés, hátizom erősítés. lépcsőzés, függeszkedés.   

A sportparkot a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 

Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. fogja megvalósítani a 

Sportcentrumban. Amikor nyáron e-mailban érdeklődtem a 

kivitelezés várható időpontjáról, az alábbi tájékoztatást kaptam: 

„ A csemői "C" sportpark megépítéséhez a kivitelező kiválasztásra 

került, a szerződések elkészítése folyamatban van. A helyszínek 

tervezett sorrendjének összeállítása után fogjuk Önt keresni a 

munkaterület átvételével kapcsolatban.”

  

AKTÍV TURISZTIKAI FEJLESZTÉS - LEADER PÁLYÁZAT – 

előkészítés alatt 

Szeretnénk folytatni az ökocentrum udvari környezetének 

fejlesztését. Ezen az intézkedésen nyertünk 

korábban a tanösvényre tájékoztató táblákat. 

A Leader munkaszervezet jelezte, hogy az 

intézkedésen maradt még forrás. Újabb 

eszközök beszerzésére lehet pályáznunk, DE 

csak azután, hogy a tanösvény elszámolását az 

Irányító Hatóság elfogadta...

Várjuk a visszaigazolás beérkezését és közben 

készítjük elő az újabb pályázati jelentkezést.   

ÖNERŐS FEJLESZTÉSEK

• ÖKOCENTRUM FEJLESZTÉSE  

Rendeltünk még a tanösvényre interaktív táblát a 

településrészeink bemutatására, és tájékoztató táblákat az 

állat-sziluettekhez. Kitábláztuk továbbá a fehér eperfát és az 

íjászpálya környezetében az Orisek Feri bácsi által készített 

Nimród táblakép is a helyére került.  

Működik már az ökocentrum Free WiFi-je, pontosabban félig 

free wifi… Ennek magyarázata, hogy egy nem titkos jelszó 

beírásával lehet használni szabadon az internetet. A jelszó: 

„neszemetelj” – egybeírva, csupa kisbetűvel. 

Az udvari rész szabadon látogatható és használható, kérem 

vigyázzunk értékeinkre. Megköszönöm, ha a csikket a csikkesbe, 

a szemetet a szemetesbe dobja mindenki.   

TESTÜLETI ÜLÉSEK 

A járványhelyzet javulásának köszönhetően június 15-től újra 

ülésezhetnek a helyi önkormányzatok képviselő-testületei, így 

megszűnt a polgármesterek önálló rendeletalkotási jogköre.  

Csemő Község Önkormányzatának képviselő-testülete tavaly 

november után először augusztus 17-én, majd szeptember 28-

án is ülésezett. 

Az ülésekről jegyzőkönyv készült, amely, ahogy az előterjesztések 

és a döntések is külön a települési weboldal „közérdekű adatok” 

menüpontjából dátumra, tárgyszóra is kereshető, letölthető, 

menthető, nyomtatható formátumban.   

RENDEZVÉNYEK  

Egész tavalyi évben nem tudtunk rendezvényeken találkozni, és 

az év első hónapjai se arról szóltak, hogy az idei évben bátran 

szervezkedhetünk… 

Ezért döntöttünk úgy még az év elején, hogy nem kockáztatunk 

a megszokott nagy rendezvények foglalózásával, hanem merünk 

kisebbet és biztosabbat álmodni, ezért májustól-szeptemberig, 

minden hónap utolsó pénteki és szombati napján tartunk 

kisebb, néhány órás rendezvényt.

Jelenetem a rendezvények – változó érdeklődés 

mellett – lezajlottak. 

Szabadtéri lovas rendezvényként tudtuk 

korlátozás nélkül megrendezni a Csemői Vágtát, 

a Nemzeti Vágta előfutamát – nagyon sok pozitív 

visszajelzéssel. Az már csak hab volt a tortán, 

hogy a több ezren látogatták meg rendezvényt 

és teljes csemői sikernek tapsolhattak. Győzött 

Petrik Tamás Vicces nevű lova nyergében és a 

Csemői tornádó kocsitoló csapata is. 

Csemő, 2021. október 1. 

      Dr. Lakos Roland         

polgármester

FREE WIFI

Szt. István út, buszmegálló  •   
Sportcentrum   •  Zöldhalmi orvosi 
rendelő   •   Zöldhalmi Iskola dűlő 
buszmegálló  •  Vett út, 12. bolt   •  Hét 
vezér tér  •  Templom tér • Hantházi 
bolt

Az alábbi helyszíneken kapcsolódhat 

a “Csemo Free Internet” hálózatra: 
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OTTHONFELÚJÍTÁSI PROGRAM – VÁRHATÓ PÁLYÁZAT!  
Lakossági napelemes rendszerek támogatása és 

fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva

A támogatásra jogosultak köre

A pályázati felhívásra kizárólag azon nagykorú természetes személy (magánszemél) nyújthat be pályázatot, aki

• magyar adóazonosító jellel rendelkezik és

• a beruházással érintett ingatlanban (rész)tulajdonjoggal rendelkezik és

• állandó lakcímet létesített a pályázat által érintett ingatlanban és

• megfelel az alábbi jövedelmi előírásnak:

A beruházással érintett ingatlanban állandó lakcímmel rendelkező természetes személyek (magánszemélyek) 2020. évi, a személyi 

jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmük egy főre jutó összege 0 forint és 4.850.000 forint közé essen.

Haszonélvezeti-, özvegyi-, illetve egyéb jog nem elegendő! Egy magánszemély (rész)tulajdonos csak egy ingatlanhoz nyújthat be 

pályázatot és egy ingatlanra is csak egy pályázat adható be.

A támogatással érintett épületek köre

A pályázat keretén belül a pályázat benyújtását megelőzően, benyújtásának időpontjában és a beruházás megvalósulását követően 

lakott, a Pályázó magánszemély (rész)tulajdonában álló egyedi fűtési rendszerrel ellátott

a) családi házra;

b) használati megállapodással rendelkező, osztatlan közös tulajdonban lévő lakóház (ikerház, sorház) elkülöníthető, jogilag és 

energetikai szempontból önálló egységet képező

épületére / épületrészére; 

c) legfeljebb 6 lakásos társasházi, illetve szövetkezeti ingatlanok részét képező épületrészre / lakásra

nyújtható be támogatási igény. A c) pont szerinti épületrész / lakás támogathatóságának további feltétele, hogy a beruházás fizikailag 

megvalósítható legyen, illetve ahhoz a tulajdonostársak a lakóközösség tulajdoni arányában kifejezett minimum 51%-a írásos 

nyilatkozattal hozzájárult.

A támogatható tevékenységek és a maximális támogatási összegek

(1) Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése, a max. támogatás 2.896.108 Ft (bruttó 

költségekre) 

VAGY

(2) Napelemes rendszer telepítése, nyílászárók cseréje, tárolókapacitás létesítése és fűtési, valamint használati melegvíz előállító 

rendszerek elektrifikálása két lehetséges változatban:

a) tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer

létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása infrapanelekkel és / vagy fűtőpanelekkel,

villamosenergia tároló beépítése, nyílászáró csere (vízbázisú házközponti fűtési

rendszerrel nem rendelkező ingatlan) ebben az esetben a max. támogatás 9.368.464 Ft (bruttó költségekre)

b) tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer

létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyú alkalmazásával, villamosenergia tároló beépítése, nyílászáró csere (vízbázisú 

házközponti fűtési

rendszerrel rendelkező ingatlan) ebben az esetben a max. támogatás 11.559.214 Ft (bruttó költségekre)

A megjelent felhívás tervezet részletesen ismerteti a támogatható és elvárt műszaki tartalmat, tevékenységeket, ezen kívül 

támogatják még:
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• a napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogi alapkövetelmények teljesítése, ezen belül három fázisú mérőhely kialakítása, 

hálózatbővítés, mérőóra cseréje, elektromos hálózat szükség szerinti bővítése;

• a napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési-, illetve engedélyeztetési tevékenység;

• energetikai tanúsítványok, számítások elkészítése (ez a tevékenység kötelező, de önállóan nem támogatható);

• kötelező nyilvánosság biztosítása (táblaelhelyezés, fotódokumentáció).

Fontos tudnivalók

A tevékenységek kizárólag előzetesen regisztrált kivitelezők által kiállított számlákkal számolhatók el. A tervezést kizárólag a www.

napelem.palyazat.gov.hu honlapon elérhető regisztrációs listán szereplő kivitelező, vagy annak alvállalkozója végezheti. 

Saját beszerzésű anyagköltség, illetve saját kivitelezés keretében megvalósított beruházás költsége nem elszámolható! 

Kivitelezési költség kizárólag a regisztrált kivitelezőkkel kötött előírt tartalmú és formájú szerződésnek megfelelően számolható el!

A támogatás mértéke: 100% vissza nem térítendő

Önerő nem szükséges – ha nem lépik túl a max. támogatási összeget. A támogatás az elszámolás elfogadását követően részben 

utófinanszírozással, részben a Pályázó által kiválasztott Kivitelezőre történő engedményezéssel kerül folyósításra. 

A pályázat értékelése során a beruházáshoz nem kapcsolódó, vagy túlárazott költségek levonásra kerülnek. A felmerülő költségek 

csak piaci áron kerülhetnek elszámolásra, erre vonatkozóan a Felhívás és az Elszámolási útmutató részletes iránymutatást ad.

Támogatási előleg igénylés

A pályázat megvalósítása során a kivitelezői szállítói előlegre max. 60% igényelhető, az utófinanszírozásos költségekre max. 13% 

előleg igényelhető. A szállítói előleg kizárólag a felhívásban előírt megfelelő biztosíték rendelkezésre állása esetén folyósítható!

A támogatási kérelmek beadásának tervezett ütemei

Pályázat elektronikusan az alábbi négy ütem keretében, régiónkénti csoportosításban, a régióra meghatározott, rendelkezésre álló 

forrás kimerüléséig nyújtható be. A Pest-megyei pályázatok ütemezése:

1. ütem: 2021.12.06. 8:00 órától (a forrás kimerüléséig)

2. ütem: 2022.03.22. 8:00 órától (a forrás kimerüléséig)

3. ütem: 2023.03.22. 8:00 órától (a forrás kimerüléséig)

4. ütem: 2024.03.25. 8:00 órától (a forrás kimerüléséig)

A pályázati felhívás társadalmi egyeztetési változata a következő linken található: 

https://www.palyazat.gov.hu/node/74133

Csemő Község Önkormányzata a pályázat előkészítéséhez és benyújtásához ingyenes szakértői konzultációs lehetőséget biztosít 

előre egyeztetett időpontban, a Polgármesteri Hivatalban: 

Oláh József pályázati tanácsadó, 

mobil: +36-70/526-9878, e-mail: perszeusz@t-online.hu
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EGY KÜLÖNLEGES PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG!

A támogatásra jogosultak köre

Támogatási kérelmet mezőgazdasági termelők nyújthatnak be.

A támogatás feltételei

A támogatás feltétele legalább a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt ökológiai gazdálkodás minősítési előírásainak megfelelő 

gazdálkodás folytatása szántó-, gyep-, ültetvény földhasználati kategóriában, az átállás alatt levő és az átállt területeknél egyaránt.

A támogatási időszak 2022. január 1-től 2024. december 31-ig tart.

A műszaki-szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások

A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához a felhívás 3.4.1. pontjában részletesen meghatározott szempontokat kell 

figyelembe venni, ezért javasoljuk ezeknek az alapos tanulmányozását. Ezek közül az egyik a jogosultsági kritériumoknak történő 

megfelelés:

(1) A támogatással érintett tábla minimális mérete 0,25 ha nagyságú.

(2) A támogatással érintett terület minden földhasználati kategória esetében minimum 1 ha.

(3) A terület legalább a kötelezettségvállalás időtartama alatt a 834/2007/EK Tanácsi rendelet, illetve 2022. január 1-jétől az Európai 

Parlament és a Tanács (EU) 2018/848 rendelete szerint ellenőrzés alatt van.

(4) A támogatást igénylő a támogatásba vont területekre vonatkozóan a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt vállalja, hogy az 

adott év minden napjára vonatkozóan hazai akkreditációval rendelkező ökológiai tanúsító szervezettel kötött érvényes szerződéssel 

rendelkezik.

(5) Az ökológiai gazdálkodás támogatásba bevont kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület egyúttal nem vonható be az 

agrár-környezetgazdálkodási támogatásba is.

(6) Az ökológiai gazdálkodás támogatásba bevont kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területnek szerepelnie kell valamely 

ökológiai tanúsító szervezet nyilvántartásában a teljes támogatási időszakban.

Ugyancsak fontos szempontok az egyes földhasználati kategóriákra vonatkozó követelményeknek történő megfelelés.

A támogatás formája, mértéke, összegei 

A támogatás a kötelezettségvállalási időszakra vonatkozóan, évente kerül odaítélésre normatív, területalapú, vissza nem térítendő 

támogatás formájában. A kifizetések a kötelezettségek teljesítéséből fakadó többletköltség és a kieső jövedelem elve alapján kerülnek 

kiszámításra.

A támogatási összegek az ország teljes területére egységesen kerülnek kiszámításra, függetlenül az esetenként fennálló talajtani, 

vízgazdálkodási vagy egyéb domborzati és klimatikus különbségektől. 

A támogatási összegeket a Felhívás 5.3. pontjában szereplő költségtáblázatok tartalmazzák. A támogatási összegek hektár alapra 

vannak vetítve. A támogatási összegek kalkulációjakor az ellenőrzési/tanúsítási rendszerben való részvétel díja beszámításra került.

A támogatási kérelmek beadása

Támogatási kérelmet benyújtani a 2021. október 25. - 2021. november 25. között lehet.

Támogatási kérelmet az ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartásba vett ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő 

nyújthat be, az Államkincstár elektronikus felületén:  

www.mvh.allamkincstar.gov.hu

VP4-11.1.1.-11.2.1.-21 ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSRA TÖRTÉNŐ ÁTTÉRÉS, 
ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS FENNTARTÁSA
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Egy támogatást igénylő egy támogatási kérelmet nyújthat be. A támogatási kérelemben a benyújtási időszak alatt változtatások 

tehetők. A támogatási kérelem a benyújtási időszak alatt tett utolsó változtatás adattartalma szerint kerül elbírálásra. Változtatás 

benyújtása esetén a támogatási kérelem benyújtási idejének az utolsó változtatás benyújtásának napja minősül. 

Egy támogatást igénylő egy támogatási kérelemben különböző földhasználati kategóriákra és áttérési, valamint fenntartási 

támogatásra is igényelhet támogatást.

Egy KET-re csak egy földhasználati kategória igényelhető. A támogatási kérelemben kötelezettségvállalással érintett egybefüggő 

területenként kell feltüntetni az igényelt terület nagyságát.

A támogatási kérelemhez csak a felhívásban meghatározott szaktanácsadóval kötött szerződést kell csatolni.

A pályázati felhívás és a kapcsolódó dokumentumok a következő linken találhatók: 

https://www.palyazat.gov.hu/vp4-1111-1121-21-kolgiai-gazdlkodsra-trtn-ttrs-kolgiai-gazdlkods-fenntartsa-1

Csemő Község Önkormányzata a pályázat előkészítéséhez és benyújtásához ingyenes szakértői konzultációs lehetőséget biztosít 

előre egyeztetett időpontban, a Polgármesteri Hivatalban: 

Oláh József pályázati tanácsadó, 

mobil: +36-70/526-9878, e-mail: perszeusz@t-online.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2022

Csemő Község Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve 2022. évre kiírja a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot szociálisan hátrányos helyzetű - jelenlegi és leendő - felsőoktatási 

hallgatók számára.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) 

egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő 

felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett 

jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót.

A regisztrációt vagy belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázati űrlapot minden évben újra ki kell 

tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és kitöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a szükséges 

mellékletekkel együtt a települési önkormányzatnál kell benyújtania a pályázóknak. 

 A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott kötelező csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A csatolandó mellékletek, 

formanyomtatványok letölthetők a www.csemo.huhonlapról. 

A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2021. november 5.

Benyújtás módja: javasolt személyesen a Csemői Polgármesteri Hivatal aljegyzői irodájában, ügyfélfogadási időben. 



2021. október31. évfolyam 10. szám Csemő Község Önkormányzatának havilapja

12

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2021.

október 13. november 10. december 8.

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3m3/ alkalom mennyiségben) házhoz menő rendszerrel 
végezzük el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS ZSÁK ÉRTÉKESÍTÉS

cím ügyfélfogadás telefon e-mail honlap

DTkH Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Kút u. 5.

H: 8.00 - 20.00
K, Sze, Cs: 08.00 - 15.00

53/500-152
53/500-153

ugyfelszolgalat@dtkh.hu www.dtkh.hu

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS 2021.

október 13. és 27. november 10. és 24. december 8. és 22.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI ÉS ZÖLDHULLADÉK
2021.  II. FÉLÉVI SZÁLLÍTÁSI REND

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási alkalmanként 1 db cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga 

színű, emblémás) adnak. Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegyűjtött csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás nélkül 

kihelyezhető bármely átlátszó zsákban, illetve a kommunális hulladék gyűjtésére használt edényzettől eltérő, jól látható módon megjelölt (sárga 

színű, vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos edényzetben is. Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolat-

ban, ezzel is csökkentve a tároláshoz szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét!

FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)on történik!

(Wass Albert u. 14.; Ceglédi út)

Kérjük fokozott figyelemmel tájékozódjanak a helyszínek és nyitva-tartások tekintetében, mert a járványügyi helyzettől

függően eltérhetnek a feltüntetetettektől!

Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt az újrahasznosítható csomagolási, a zöldhulladék, továbbá a lom hulladékok gyűjtéséről. 

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

FIGYELEM! 2021. július 5-től a hulladékszállítás SZERDAI napokon történik! A szállítás SZERDAI napra való áthelyezése érinti a 

házhoz menő csomagolási és zöldhulladék gyűjtést is, melyek időpontjai az alábbi táblázatokban található.

A kommunális hulladékszállítás napáthelyezést megelőző utolsó alkalma: 2021. július 1. – csütörtök, majd a napáthelyezést 

követő első alkalma: 2021. július 7. – szerda

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmentesen 

rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként 

maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. Szükség esetén további zsákokat 

az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, 

a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális 

többlethulladékos zsák árával megegyező: 328 Ft+ÁFA/db, utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által 

kerül kiszámlázásra. Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt, kék 

színű, DTkH emblémás lebomló zsák helyezhető ki.
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HULLADÉKGYŰJTÉSI REND A KÜLTERÜLETEN!  
OKTÓBER 4 hetében is 4 helyszínen van lehetőség kommunális hulladék leadására – KIZÁRÓLAG A CSEMŐI LAKCÍMKÁRTYÁVAL 

rendelkezők számára!   

Kérjük helyezze zsákokba a hulladékot, figyelve arra, hogy az építési törmeléket és veszélyes anyagot nem tartalmazhat és hozza el 

• OKTÓBER 1-én, PÉNTEKEN 7.00-17.00 óra között a Fő út és 4. dűlő kereszteződésében, 

• OKTÓBER 8-án, PÉNTEKEN 7.00-17.00 óra között az Iskola dűlő elején, a Ladányi szobor mellett, 

• OKTÓBER 15-én, PÉNTEKEN 7.00-17.00 óra között a Bekötő úton a 12. bolttal szemben, a postaládáknál,

• OKTÓBER 22-én, PÉNTEKEN 7.00-17.00 óra között a hantházi bolt mellett.  

EGY HÁZTARTÁS, EGY GYŰJTÉSI NAPON CSAK 4 ZSÁK LEADÁSÁRA JOGOSULT INGYENESEN!  A helyszíneken a csemői lakcímet 

ellenőrizni fogjuk!  FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A KONTÉNEREK A GYŰJTÉSI NAP ZÁRÁSAKÉNT ELSZÁLLÍTÁSRA 

KERÜLNEK – KÉSŐBB AZ ELSZÁLLÍTOTT KONTÉNEREK HELYÉRE A HULLADÉK ELHELYEZÉSE TILOS!  

ÜVEGGYŰJTŐ KONTÉNER - 2 HELYSZÍNEN
KIZÁRÓLAG AZ ÜVEGEK gyűjtését gyűjtőkonténerben oldjuk meg

Októbertől:

• Wass Albert utcában, a Goods Market mellett,

• A Piac utcában a bolt parkolójában van lehetőség az üveghulladék elhelyezésére.

A konténerek a boltok nyitvatartási rendje szerint hozzáférhetőek.  Nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy a konténerbe 

KIZÁRÓLAG tisztára mosott üveghulladékot tegyenek, és csak a konténerbe!   Más hulladék elhelyezése TILOS, feljelentést és 

bírságot von maga után!  EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKRE SZÁMÍTUNK ÉS MEKÖSZÖNJÜK!

LAKOSSÁGI HASZNÁLT SÜTŐOLAJ 
GYŰJTÉS
December elsejétől lehetőség van használt sütőolaj és zsíradék ingyenes leadására az önkormányzat 
udvarán erre a célra kihelyezett gyűjtőedénybe, a hivatal udvar nyitvatartási idejében, 7.00-17.00 
óra között.  
Használják az óvoda bejáratával szembeni nagykaput a közlekedésre. 
A használt sütőolajat és zsiradékot az eredeti csomagolásban vagy befőttes üvegben lehet a gyűjtőbe 
helyezni. 

Dr. Lakos Roland 
polgármester  

A LAKOSSÁG FIGYELMÉBE!  

Tiszteltettel kérjük a Lakosságot arra, hogy a szennyvíz átemelő műtárgyak környezetét szíveskedjenek 
szabadon hagyni!  Kérjük oda ne parkoljanak, mert akadályozzák a karbantartási és hibaelhárítási munkák 
elvégzését.  

Köszönettel:
                                                                                                           BÁCSVÍZ Zrt.
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CSEMŐ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
2713 Csemő, Petőfi S.  u. 1.

telefon: 53-392-001

Ügyfélfogadás rendje
Hétfő 8:00-12:00 és 13:00-15:00
Kedd: 8:00-12:00 és 13:00-15:00
Szerda: nincs ügyfélfogadás

Csütörtök: 8:00-12:00 és 13:00-15:00
Péntek: 8:00 - 11:00  

Polgármester fogadóórája:
Hétfő: 9:00 - 11:00 

Jegyző fogadóórája
Kedd: 8:00 - 12:00 és 13:00 - 15:00

Tanyagondnokság:
Turcsán István: 06 30 459 6443

Nagy László: 06 70 360 7896

Szűcs Ferenc: 06 70 360 7840

Körzeti megbízottak
Községháza emeletén, 
minden hónap első péntekén 10:00 - 11:00
Zöldhalmi rendelőnél 
minden hónap harmadik péntekén: 10:00 - 11:00
Gyetkó Tibor: 06 70 492 0740

Őrlős Gábor: 06 20 489 6713

Ceglédi Rendőrkapitányság:
ügyelet:  53-310-066

(éjjel-nappal hívható: 107)

Ceglédi Járási Hivatal
Csemői kirendeltsége, a Csemői Polgármesteri 
Hivatal épületének emeletén
Ügyfél fogadási rend: 
Kedd: 8:00 - 12:00 és 13:00 - 15:00

Ceglédi Járási Hivatal Okmányiroda
2700 Cegléd, Kossuth tér 1. 
Időpont foglalás: 53 511 415

Hétfő: 07:00 - 17:00
Kedd: 08:00  16:00
Szerda: 12:00 - 20:00
Csütörtök: 08:00 - 16:00
Péntek: 08:00 - 14:00

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLAT

2713 Csemő, Petőfi Sándor u. 1.  • Tel.: 53/392-001/111. 

mellék, 70/360-7843 • E-mail: gyermekjolet.csemo@ckszsz.hu

Ügyfélfogadás: Hétfőn és kedden: 8.30-12.00 és 13.00-14.45, Szerdán 

és csütörtökön: nincs ügyfélfogadás, Pénteken: 8.30-12.00

A sürgős családlátogatások, tárgyalásokon és értekezleteken 

való részvétel miatt a megadott ügyfélfogadási idő nem minden 

esetben tartható, ezért célszerű időpontot foglalni a fent megadott 

mobiltelefonszámon!  

Hornyákné Zámbó Andrea családsegítő

Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. szeptember 28. 

napján tartotta soros ülését a Polgármesteri Hivatal civil termében.  

Az első napirendi pont keretében a Képviselő-testület a két ülés közötti 

beszámolót tárgyalta, amely írásos formában is megküldésre került a testület 

tagjai részére. Dr. Lakos Roland polgármester szóbeli kiegészítésében 

elmondta, hogy a bölcsőde kivitelezési munkái várhatóan október 31-ig 

befejeződnek. 

Elkezdődött a faluház építése a hivatal udvarában. A sportcentrum területén 

levő műfüves pálya felújítására vonatkozó pályázattal kapcsolatban az 

ajánlatkérő levelek kiküldésre kerültek, várhatóan még októberben 

megkezdődhet a kivitelezés. Bejelentette, hogy elkészült a Mikebudai út 

középső szakaszának felújítása. Október 5-én kerül sor a műszaki átadásra. 

A második napirendi pont keretében a Képviselő-testület döntött az 

Önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 25.) rendelet módosításáról.

A harmadik napirendi pont keretében a Képviselő-testület elfogadta az 

Önkormányzat 2021. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót.

A negyedik és ötödik napirendi pont keretében a képviselő-testület 

döntött a „Csemői Fészek” helyi lakásfelújítási program 2021. évi pályázati 

fordulójának kiírásáról, valamint a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2022. 

évi fordulójához való csatlakozásról.

A hatodik, „egyebek” napirendi pont keretében a Képviselő-testület 

felhatalmazta a polgármestert, a helyi lakosság részére nyújtandó karácsonyi 

ajándék- és élelmiszercsomagok tartalmának összeállítását megelőző 

árajánlatok beszerzésére. Szintén az Egyebek napirendi pont keretében 

döntött a testület közlekedési táblák kihelyezéséről a Petőfi utca és Posta utca 

fő közlekedési útvonal jellegének biztosítása érdekében.

A Képviselő-testület a döntéseit vita nélkül, egyhangú szavazással hozta.

                                                                             Dr. Kovács Tímea 

                                                                                         jegyző 

A TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT
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KÉPVISELŐK
ELÉRHETŐSÉGEI

Dr. Lakos Roland
polgármester
06 70 600 3844

polgarmester@csemo.hu

Bögös István
alpolgármester
06 20 236 1624

csbogos@gmail.com

Dr. Kárpáti László
képviselő
06 20 934 1276

karpatidr@t-online.hu

Dr. Lakatosné Bakonyi
Magdolna Katalin
képviselő
06 20 594 3258

dr.lakatosne@gmail.com

Gáspár János
képviselő
06 30 419 8622

gasparjanos59@gmail.com

Labát Ferenc
képviselő
06 30 905 5910

csemovizkft@gmail.com

Turcsán István
képviselő
06 30 459 6443 

 
POLGÁRMESTERI 
FOGADÓÓRÁK

• október 25, hétfő 15-16 óra között, 
ZÖLDHALMI KÖZÖSSÉGI HÁZ

• október 26, kedd 15-16 óra között, 12. 
SZÁMÚ BOLT

• október 28, csütörtök 15-16 óra 
között, HANTHÁZI BOLT

Elérhetőségeim: 
tel: (0670) 600-3844
e-mal:  polgarmester@csemo.hu

„CSEMŐI FÉSZEK” 
Helyi lakásfelújítási program 

Csemő Község Képviselő-testülete 2021-

ben is pályázatot ír ki a csemői fiatal 

családok lakásfelújítási támogatására 

Bár az első félév alatti pandémiás helyzet 

„átrendezte” a költségvetésünket is – az 

általános tartalékunk csökkenése mellett 

a testület az idén is folytatja a korábbi jógyakorlatot.  A pályázat feltételeit a következők 

szerint állapítja meg: 

1. Saját tulajdonú lakás (tulajdoni lap)

2. A pályázó életkora nem lehet több 40 évnél.

3. A pályázónak legalább 5 éve csemői lakosnak kell lennie, de ebbe a korábban 

megszakított és később visszajelentett lakásbejelentés is beszámít.

4. A pályázaton elnyerhető vissza nem térítendő támogatás mértéke: maximum 10 

család részére 200.000 - 200.000.- Ft/pályázó

5. Az elbírálás időpontja a novemberi testületi ülés, melyről a pályázókat értesíteni kell.

6. A pályázaton elnyert támogatás 2020. november hónapban vehető át építőanyag 

vásárlásra fordítható utalvány formájában, mely a helyi Tüzépen váltható be.  

7. Azt a pályázót, aki lakáshoz jutásának segítésére bármilyen formában már kapott 

támogatást az Önkormányzattól, a pályázatból kizártnak kell tekinteni.

8. A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek azok a családok, melyek 2 vagy több 

gyermeket nevelnek.

9. Amennyiben 10 pályázatnál több felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, 

a Képviselő-testület sorsolással választja ki a 10 támogatandó pályázót.

10. A pályázatot adatlapon lehet benyújtani, mely a Polgármesteri Hivatal titkárságán 

igényelhető, illetve letölthető a www.csemo.hu weboldalról.

11. A pályázatok benyújtási határideje: 2021. október 25., hétfő 12 óra 

 

                  Dr. Lakos Roland 

                      polgármester

RENDŐRSÉGI 
FOGADÓÓRÁK

A Községháza emeletén:

minden hónap ELSŐ PÉNTEKÉN: 

10:00 - 11:00 óra között

Zöldhalomban: minden hónap

HARMADIK PÉNTEKÉN : 

10:00 - 11:00 óra között
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FŐÉPÍTÉSZ A LAKOSSÁG SZOLGÁLATÁBAN
Ingatlanvásárlás és építési tevékenység (új épület építése, felújítás, bővítés, hőtechnikai korszerűsítés, cégtábla, reklám elhelyezés stb.) tervezése 

előtt kérjük, tájékozódjon, amihez 2020. január 1-től az alábbi módokon nyújt segítséget az önkormányzat:

•   2021. októberében is a harmadik csütörtökön : 21-én 14.00 és 18.00 óra között a Polgármesteri Hivatalban a település főépítésze fogadja az 

érdeklődőket.

•    A foepitesz.csemo@gmail.com e-mail címre küldött, az építésüggyel összefüggő kérdésekre e-mailen 8 napon belül válasz érkezik a főépítésztől.

•    Településképi szakmai konzultációra időpont kérhető

írásban (e-mailen: foepitesz.csemo@gmail.com vagy postai úton: Polgármesteri Hivatal, 2713 Csemő, Petőfi u. 1.).

A kérelmekhez pontosan kérjük megjelölni az ingatlan

pontos címét (utca/dűlő, házszám, helyrajzi szám) és a

tervezett építési tevékenységet. A konzultáció során a főépítész ismerteti az építési tevékenységgel érintett ingatlannal kapcsolatos településképi 

követelményeket és a helyi építési szabályzat előírásait. A konzultációról írásos emlékeztető készül.

A tanácsadás a csemői lakóhelyű magánszemélyeknek INGYENES!

KIBŐVÍTETT PÁLYÁZAT-TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK
csemői lakosok, civil szervezetek és vállalkozások részére

OLÁH JÓZSEF

Pályázati tancsadó
Személyes konzultáció minden péntek délután - 

vagy más, egyeztetett időpontban - 

Csemő Polgármesteri Hivatalában06 70 526 9878

opmm.kft@gmail.com

Minden újszülött érkezésének szívből örülünk! 
Csemő Község Önkormányzatának ajándékát a védőnők juttatják el.

Borgula Ilona - Ivanics Bertalan: Samu 2021.09.02 14d 14/a

Tomasóczki Renáta - Végh Péter: Benett 2021.09.09 6d 4

Czakó Ramóna Mónika - Takács Gábor: Vanda Csenge 2021.09.10, Kubik d. 4,

Szabó Kitti - Kis Roland: Roland Martin 2021.09.11 Monori d 31/a

Abu Shakrah Anisa - Tóth János: János Levente 2021.09.12 8d 5/c

Lendér Hajnalka - Kecskés Sándor: Lilla Judit 2021.09.21 Iskola d 53

Németh Gina - Kis András: András 2021.09.28

SZÜLETÉSEK - 2021. szeptember

A NYÁRSAPÁT SZSE FELVÉTELT HIRDET U16 KOROSZTÁLYOS 
CSAPATÁBA!
Többéves kihagyás után a felnőtt korosztály mellett nyáron elindításra és benevezésre került a Pest megyei bajnokságban az utánpótlás 16 éves 

korosztálya, amelybe az egyesület szívesen várja mindazon gyermekek jelentkezését, akik 2006. január 1. és 2008. december 31. között születtek és 

elhivatottak arra, hogy a heti 3 edzés mellett hétvégente bajnoki rendszerben mérettessenek meg a térség csapataival.

Részletekért jelentkezz az alábbi telefonszámon Pásztor Ádám elnöknél a (06-30) 532-4153.
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ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI AKTUALITÁSOK
Sertésállományok vérvétele

Minden évben vérvizsgálattal kell ellenőrizni a sertésállományokat. Kérem mindazokat, akik tenyészkocát tartanak, jelezzék ezt számomra 

(+36209341276), hogy az október második felére tervezett mintavétel céljából felkereshessem valamennyi érintett udvart.

A mintavételért fizetni nem kell, kizárólag az állat megjelölése – amennyiben nincs benne fülszám - díjköteles!

„Megóvó” program

Az Eb óvó állatorvosi rendelő az idősödő állatok egészségi állapotának felmérése, megóvása érdekében akciót hirdet. 

A szűrővizsgálattal tájékoztatást kapunk kutyánk vagy macskánk legfontosabb szervek működését jelző vérértékeiről, a háttérben esetleg már zajló, 

tünetet még nem okozó kóros folyamatokról.

A vizsgálatra rendelési időben lehet jönni, előtte az állat 12 órán belül ne kapjon enni.

Sokkal eredményesebb az egészség megóvása, mint a tünetekben megmutatkozó betegség kezelése.

A „Megóvó” program ehhez kínál segítséget az állatoknak és az állattartóknak.

A részletekről tájékozódjon telefonon (+36209341276), vagy az Eb óvó állatorvosi rendelő facebook-oldalán.

Veszettség elleni védőoltás

Kérem mindazokat a kutyatartó gazdákat, akik 2020 utolsó negyedévében olttatták kedvencüket, hogy időben kezdeményezzék az ez évi oltás 

beadatását. Az ebek veszettség elleni védőoltása évente kötelező!

Nyilvántartásomban 53 olyan állattartó szerepel, akik kutyájának már lejárt a veszettség elleni oltása, kérem jelentkezzenek az oltás beadatása 

érdekében. 

Dr. Kárpáti László állatorvos

ÁLLÁSHIRDETÉS 
A csemői pacalfeldolgozó üzemi munkára keres férfi és női betanított dolgozókat, kiemelt bérezéssel.

Jelentkezni az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen lehet: 53/319-110, freddoline@freddoline.hu”

NÉPDALKÖR

A Csemői Gyöngyvirág Népdalkör dalos kedvű és hangú új tagokat keres! 

Érdeklődni és jelentkezni Csipkó Magdolnánál lehet, 16 óra után a (06-30) 320-0766-os telefonszámon.  

CSEMŐI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY, és ORISEK FERENC 
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSA
Időpont egyeztetés, tárlatvezetésre ¬ csoportoknak előzetes bejelentkezés:
Huszár Sándor +36 30 547 5323
Vas Tiborné +36 70 360 8034
A belépés díjtalan.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK 1. OSZTÁLYOS TANULÓINKAT!
1. a osztály tanító nénik: 

Kovácsné Túri Krisztina és 

Andrásik Ilona

Böndő Amira 

Domán Elza Rozália 

Fityó Vivien Klaudia 

Földesi Dávid 

Győri Dávid Sándor 

Horváth Marcell Dávid 

Kardos Hanna 

Kiss Sándor Milán 

Kozák Lionel 

Kozák Lorena 

Lakatos Emil 

Lukács Barnabás 

Németh László József 

Nyujtó Lorena 

Oldal Hanna Emese 

Orosz Tamás 

Osgyáni Hanna 

Rózsa Levente Ádomás 

Törőcsik Milàn 

Varga Lili Vivien 

1. b osztály tanító nénik: 

Ilyésné Bodor Erzsébet és

Szabó Éva

Bódi Ábrahám 

Dinya Imre Gábor 

Fóti László Roland 

Hujber István János 

Jakab Heléna Barbara 

Katona Dániel 

Kovács Csenge 

Kovács Luca Fanni 

Lakatos Marcselló 

Lakatos-Venczel Jázmin 

Németh Ibolya Virág 

Németh Vanessza Kiara 

Révész Szilvia Anikó 

Romhányi Erik Árpád 

Sándor Csaba 

Sohodóczki Imre Emil 

Tóth Angelika 

Villás Adél 

Volter Ferenc 

Czikora Noel Roland 

DIÁKSPORTNAP
A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) kezdeményezésére indított Európai Diáksport Napját (ESSD)  szeptember 24-én ünnepeltük.

Az idei tanévben, a testnevelés órákat használva emlékeztünk erre az alkalomra.  Sorversenyekkel, akadálypályákkal, kooperációs játékokkal tettük 

színesebbé napunkat. A gyermekek nagyon élvezték, s végre így a mozgás örömével levezethették az elmúlt hónap feszültségeit is.

Batu-Kovács Krisztina 

testnevelő

ÜDVÖZÖLJÜK A MENTOROKAT!
Iskolánk már a tavalyi évben részt vett a Tanítsunk Magyarországért! Programban, melynek során az ELTE hallgatói mentorálják a diákjainkat: 

segítenek a tanulásban, a pályaválasztásban. Idén folytatják a programjukat, ezt egy élménydús nappal kezdték meg. Szeptember 24-én, pénteken a 

csemői sportpályán üdvözölték egymást az egyetemisták és a nyolcadikosaink, valamint megismerkedtek az új mentorokkal is. Ezen a napon adták 

át Arató Istvánné Intézményvezetőnknek az ELTE Partneriskola címet jelző táblát. Köszönjük a polgármester úrnak, a szülőknek is a támogatást, sok 

sikert kívánunk a mentoroknak!

Táboriné Ungvári Éva
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ÚJRA BEVETTÜK A DOLINA-VÖLGYET!
Hosszú kihagyás után újra megrendezésre került a Dolina Teljesítménytúra. 

Az időjárás is nekünk kedvezett szeptember 18-án, igazi „túraidőnk” volt. Iskolánk kicsi, de 

annál lelkesebb 35 fős csapata készen állt a 13 km-es távra. A cél nem is lehetett más, mint beérni 

a célba. Mindehhez társult a Ladányi Iskolára jellemző, szokásos jókedv és öröm. 

Az útvonal érintette az albertirsai Horgász-tavat, a Gerje-patakot és a Dolina-völgyben található 

esőházat. Utolsó pihenőnk helyszínét elhagyva a Golyófogó-völgyön keresztül jutottunk vissza 

a sportcentrumhoz.

Talán a célban váró lilahagymás zsíros kenyér, vagy csak a vállalkozókedv miatt csapott át 

többször túránk tájfutókat meghazudtoló futóversenybe, így teljesítve a távot közel három óra 

alatt.

Aki ott volt, nem felejti. Aki most lemaradt, azt várjuk szeretettel a legközelebbi eseményre.

Köszönöm mindenkinek a részvételt!

Hamar Pál

testnevelő tanár

PAPÍRGYŰJTÉS AZ ISKOLÁBAN
Az őszi kedvezményes papírgyűjtési akcióban ismételten részt vesz iskolánk. Az egyhetes programhoz sok segítséget kapunk a szülőktől. A reggeli 

órákban nyílik lehetőség a gyűjtött papír beszállítására, lemérésére. A gyerekek nagy lelkesedéssel hozzák a papírt, melynek árát az osztályközösségek 

kapják meg.  Tavaszi gyűjtési programunkat áprilisra tervezzük. Reméljük akkor is sikeres lesz a papírgyűjtés, ezzel is hozzájárulhatunk környezetünk 

megóvásához!

Kalmár Tiborné

VÁRKERT BAZÁR
Pályázat kapcsán lehetőség adódott arra, hogy a két hetedik 

évfolyam Budapesten a Várkert Bazárban kiállítást tekintsen meg. 

A kiállítás az első világháború fontosabb személyeit, eseményeit, 

valamint a háborút követő új világrend kialakulását mutatta be, 

„Új világ született-1914-1922” címmel.  A kiállítás után étteremben 

ebédeltünk, majd a Várkert Bazár neoreneszánsz kertjében 

gyönyörködhettünk, ahol lehetőség nyílt egy kis szabadidő 

eltöltésére is. A tanulók nagyon élvezték az egész napot, új, gazdag 

élményekkel tértek haza.  

   Pusztai Sándor István

AUTÓMENTES NAP
Az Európai Unió szeptember 22-re AUTÓMENTES VILÁGNAP-ot hirdetett meg, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a súlyos környezeti és 

egészségügyi problémákra. a kerékpáros és a gyalogos közlekedés szükségességére, ami hozzájárulhat az egészség és életminőség javításához. 

Az eddigi autómentes napok mottói: Bicajjal a suliba!, Munkába, iskolába környezetbarát módon!, Tiszta levegőt mindenkinek!, Közlekedj okosabban, 

élj egészségesebben!, Közlekedj ÖKOsan!, Mozdulj a jó irányba!

A tanítási órák és az alprogrami foglalkozások keretein belül igyekszünk tanulóinkat az egészséges életmódra nevelni. A Világnaphoz kapcsolódóan 

figyelemfelhívó plakátot  készítettek a gyerekek. Nagyon jól átlátják a környezetvédelmi problémákat és ötleteik vannak a megoldáshoz vezető úthoz. 

Kalmár Tiborné
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KERÉKPÁRVERSENY A CSEMŐI OVISOK KÍSÉRETÉBEN
Szeptember 23-án, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség szervezésében Csemőn került megrendezésre az a kerékpárverseny, melynek célja a 

sportág népszerűsítése, továbbá az értelmi fogyatékossággal élő emberekkel megismertetni a versenyzés örömét, fontosságát, valamint felmérni, 

hogy a folyamatos készüléssel milyen eredményességre lesznek képesek. Óvodánk felkérést kapott arra, hogy legyünk részesei ennek a versenynek, 

melynek az ÖKO centrum adott otthont.

A versenypálya a Szabadság utcában volt kijelölve, ahová a több településről érkező versenyzőket „házigazdaként” óvodásaink vezették el, 

természetesen kerékpározva mutatva az odavezető utat. Hatalmas és megható élmény volt látni a csapatok előtt bicikliző csöppségeinket, akiket 

szintén büszkeséggel töltött el ez a megtisztelő szerep. 

Résztvevő óvodásaink: 

Balogh-Korpácsi Viktória Lorella

Borza Veronika

Buresch Zselyke

Dudás Nándor

Farkas Laura Mónika

Fokti Attila

Gönczöl Norbert

Hantházi Angéla Bernadett

Hering Bíborka

Horváth Ronáldó Marcell

Józsa Gergely Ákos

Kogler Balázs

Magyar Adél Iringó

Németh Sándor Valentin

Novák Ákos

Pataki Maja Hanna

Sallai Lili

Sebők Mira

Szűcs Angéla Kinga

Uri-Kovács Villő

Virág Lili

Wekerle Nóra

Kísérőik: 

Kapás Andrea

Pákozdi Lászlóné

Puskelné Rakita Beáta

Szabó Katalin

Ezúton is köszönjük a lehetőséget a szervezőknek, a szülőknek, a kísérő dolgozóknak és nem utolsósorban a gyerekeknek!

Erdélyi Krisztina

intézményvezető
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NÉPMESE NAPJA AZ ÓVODÁBAN
2005 óta szeptember 30. napja – Benedek Elek születésnapa – a NÉPMESE NAPJA. E jeles nap célja, hogy ezen a napon megkülönböztetett figyelemmel 

forduljunk mind a magyar, mind más népek meséi felé.

Ennek alkalmából, a Hagyományéltető munkaközösség közreműködésével, a népmeséké volt a főszerep óvodánkban. Az óvodában sok-sok 

helyszínen gyerekek és óvónők keze nyomán magyar népmeséket jelenítettünk meg, mint például Az állatok nyelvén tudó juhász; A kiskakas gyémánt 

félkrajcárja; Piroska és a farkas; A szegény ember szőlője; A kőleves; A rátóti csikótojás; Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack; Az ember a 

legerősebb; A kismalac és a farkasok; Az okos lány; A kiskondás.

Erre a napra vendég előadót is hívtunk. Tolnai Judit jött el hozzánk, aki Az aranyszőrű bárány című népmesét adta elő óvodásainknak a polgármesteri 

hivatal dísztermében.

Igazán „mesés” jeles nap volt.
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Együtt a csemőiek egészségéért, 
együtt a gyermekeink jövőjéért!

www.csemoegeszseg.hu

Elhízásról/kövérségről (latinul:adipositas) beszélünk, ha a szírszövet aránya meghaladja nőknél a testsúly 30%-át, férfiaknál 

20%-át. A túlsúly a kövérséget megelőző állapot.

Az ún. testtömegindex (body mass index: BMI) segít nekünk abban, hogy megítélhessük, túlsúlyosak/kövérek vagyunk-e vagy sem, 

melyet a következőképpen számolhatunk ki:

szorozzuk össze a magasságunkat (méterben kifejezve) kétszer, és a kapott számmal osszuk el a testsúlyunkat (kg-ban kifejezve). Az 

így kapott érték a testtömegindex. 

Például 80 kg súlyú, 1,65 m magasságú személy esetén: 

1,65x1,65=2,7225

80:2,7225=29,38

Ezzel az értékkel az illető még nem kövér, de már túlsúlyos.

De akár az interneten található BMI-kalkulátorok is segítségünkre lehetnek, melyekbe csak be kell írnunk magasságunk és 

testsúlyunk értékét, és egy gombra kattintva megkapjuk a testtömegindexet. Pl.: https://www.webbeteg.hu/calc_testsuly

KÖVÉR VAGYOK-E? BAJ-E EZ?

1Kép: BMI-kalkulátor, forrás: www.webbeteg.hu

BMI-értékek csoportosítása: 

18,5-25:   normális testsúly 

25-30:      túlsúly 

30-35:      elhízás (I. fokú elhízás)

35-40:      túlzott elhízás (II. fokú elhízás)

40 fölött: extrém elhízás (III. fokú elhízás)
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2.Kép: BMI osztályozása, forrás: https://utikalauzanatomiaba.blog.hu/2020/09/09/mi_szamit_koros_sovanysagnak

Az elhízás okai az esetek többségében a nem megfelelő életmódban keresendők, vagyis az eltolódott egyensúlyban az étkezéssel 

bevitt és a napi mozgással elégetett energia között. Ezen kívül genetikai tényezők, hormonális eltérések, neurológiai (idegi eredetű) 

betegségek is állhatnak a háttérben.

Az elhízás nem pusztán esztétikai probléma, hanem állapot, amely hajlamosít bizonyos betegségekre. Az elkerülhető betegségek 

és halálesetek három leggyakoribb oka a dohányzás és az alkoholizmus, a harmadik helyen pedig az elhízás áll.

Az elhízás legfontosabb szövődményei: 

- magas vérnyomás

- 2-es típusú cukorbetegség

- szív-érrendszeri megbetegedések (szívinfarktus, agyvérzés) 

- alsó végtag trombózisa, tromboembólia (a vérrög leszakad, vándorol az érpályában és ereket zárhat el)

- alvási-apnoe szindróma (alvás alatti légzészavarok)

- epekő (panaszok esetén műtétet tehet szükségessé)

- rák (vastagbél, végbél, méh, mell, prosztata)

- ízületi problémák (csípő, térd, gerinc, ami sokszor műtéti eljárásokat tesz szükségessé)

- hormonális zavarok (potenciazavarok, meddőség) 

Nagyon fontos az állapot mielőbbi felismerése és korrigálása. Az elhízás már gyermekkorban is vezethet a fent említett 

szövődményekhez, pl. magas vérnyomáshoz. Érdemes önvizsgálatot tartanunk magunknál és gyermekeinknél is. Változtatni sosem 

késő, szükség esetén orvosi segítséget kérni sem szégyen, sőt!

          Dr. Deák Éva

Forrás:

https://aok.pte.hu/docs/1bel/file/Angiologia%202019/Testtoemeg_index_kiszamitasa.pdf

Gerd Herold és Munkatársai (2017): Belgyógyászat, Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest

www.webbeteg.hu

Együtt a csemőiek egészségéért, 
együtt a gyermekeink jövőjéért!

www.csemoegeszseg.hu
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Az alábbi szakipari munkákat vállaljuk 

Csemőben és vonzáskörzetében:

• kőműves munkák: alapásás, 

betonozás, szerelőbeton, lábazat, járda 

készítés, kerítés készítés kompletten 

vasszerkezettel,  térkövezés,

• hőszigetelési munkálatok – dryvitozás

• földmunkák: minikotróval, dömperrel, 

mini dömperekkel homok-

kavics-termőföld-murva szállítás, 

tereprendezés, szennyvíz vezetés, 

vezeték-kábel fektetés, kerti tó, vízakna 

ásás,

• tetőfedés, előtető készítés,

• tereprendezés.

 06 70 7706443

PALOTÁS SPORT EGYESÜLET TURUL ÍJÁSZ
SZAKOSZTÁLY HÍREI
A nyári szezonban elért örömíjász verseny eredmények a 

szakosztályban: 

Monorierdő: id. Gáspár János III. helyezett

Huszár Levente II. helyezett

Ilyés Gergő IV. helyezett vadászreflex kat.

Füzesgyarmat: Ilyés Gergő vadászreflex kategóriában II. helyezett

Huszár Levente III. helyezett

id. Gáspár János III. helyezett gyorsasági párbaj I. helyezett

Martfű: Huszár Levente II. helyezett

Kecskemét: Ilyés Gergő II. helyezett

id. Gáspár János IV. helyezett távcél lövészet II. helyezett

Pusztamonostor: id. Gáspár János III. helyezett gyorsasági I. helyezés

Ceglédbercel Szent István napi verseny: Huszár Levente II. helyezett

id. Gáspár János I. helyezett

Szeptemberi eredmények:

Kiskunfélegyháza: Gáspár Jánosné III. helyezett

id. Gáspár János III. helyezett

Ilyés Gergő vadászreflex kategóriában I. helyezett

Huszár Levente II. helyezett

Besenyszög: Huszár Levente III. helyezett gyorsasági párbaj I. helyezett

id. Gáspár János I. helyezett távcél lövészet I. helyezett

A szakosztály vasárnaponként 15:00-tól 17:00-ig tartja edzéseit az 

ÖKO Centrumnál levő íjászpályán. Az edzésen kívül a pálya használata 

csak és kizárólag saját felelősségre történhet! A vesszőfogó palánkokat 

direktből lőni TILOS, csak az elé kihelyezett célokkal lehet használni!

További információ a következő telefonszámon lehetséges: 

Gáspár János 06304198622

Ilyés Gergő 06304979558

Gáspár János szakosztályvezető

FELÚJÍTÁS - ÉPÍTÉS - SZÉPÍTÉS, akár 50% visszatérítéssel! Otthonfelújítási 
támogatás teljeskörű ügyintézésével együtt is vállaljuk: ÉPÍTÉS, BURKOLÁS, 
FELÚJÍTÁS, TÉRBURKOLÁS kivitelezését! NYÍLÁSZÁRÓ CSERE a felméréstől a 
REDŐNY szerelésig kompletten!
Küldetésünk, az ÖN OTTHONÁNAK SZEBBÉ TÉTELE! Károlyi József 06 30 604 44 33



2021. október31. évfolyam 10.  szám Csemő Község Önkormányzatának havilapja

VILLANYBOJLERE MIKOR VOLT 
TISZTÍTVA? 
Ha 3 évnél régebben - keressen!  Szaktanácsadással és 

felújított készülékek értékesítésével is foglalkozom.

Tel.:30/375-9483; 53/350-302

TISZTELT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ!

Induló és meglévő egyéni vállalkozások könyvelését vállalom az 

aktuális jogszabályi változásokat figyelemmel kísérve.

Az egyéni vállalkozás indítása esetén részletes tájékoztatással, és az 

indítással kapcsolatos teljeskörű ügyintézéssel várom!

Keressenek bizalommal!  Fokti Lászlóné- mérlegképes könyvelő

Telefonszám: 30-2264-561

Szennyvíz szállítás

Csemő Község Önkormányzatának szerződéses part-

nere a COMBOS Bt.

Combos Településtisztasági Betéti Társaság

 2700 Cegléd, Ölyv utca 4. 

Telefon: (06-53) 707-050, (06-30) 635-3018
Email: combos@t-online.hu 

Csemő bel- és külterületén alkalmi munkát vállalok traktorommal kis kertek 

megművelésére. Rotálás, tárcsázás, szántás, RZ- szárzúzás.

Tel:06-20--3635866
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DEMAND - 2001 BT

Csemő, Bem. u. 8
Cégalapítás, adóbevallások elkészítése.
www.demandbt.hu •  06-53-392-349 •  
tarczail3@invitel.hu

Tündi Turi

Vágysz egy új rucira,

gyere be a Tündi turiba.

Idő és pénz spórolása itt

van helyben TT ruhatára.

Az árakat kilóban méri,

pénztárcádat kíméli.

Ha szeretnél olyat

hordani ami nem jön

veled szembe, kérd,

hogy hozzon neked.

Egyedi ruhádat olcsón

itt megveheted.

Kedves Vásárlóim!

Új ruhák, új játékok 

érkeztek!

Selyem virágok 

széles választékban 

kaphatók!

Csemő, Szent István út, 

a régi turi helyén.

H-P: 8:00 - 16:00

Szo: 8:00 - 12:00

DR. BARTHA KLÁRA

ügyvéd

06 30 299 9012
drbarthaklara@gmail.com

2700 Cegléd Mátyás u. 25.

Ügyfélfogadás előzetes időpont egyeztetéssel.

• Lakást, házat, telket vagy egyéb ingatlant szeretne 
vásárolni, eladni, ajándékozni vagy bérelni,

• Termőföldet, tanyát vagy egyéb mezőgazdasági 
rendeltetésű ingatlant szeretne venni, eladni, 
ajándékozni illetve ezekre bérleti vagy haszonbér-
leti szerződést

• kötni,
• Tartási vagy gondozási szerződést kíván kötni,
• Céget akar alapítani vagy a meglévőt módosítani 

illetve megszüntetni (végelszámolás, csődel-
járás), valamint céggel kapcsolatos általános jogi 
tanácsadásra

• van szüksége,
• Házastársi, élettársi vagyonjogi viszonyokat 

szeretne
• okiratba foglaltatni,
• Házasság felbontása és a hozzá kapcsolódó gyer-

mekelhelyezési, szülői felügyeleti, kapcsolattartási 
és gyermektartásdíj fizetés iránti tanácsadásra és 
képviseletre van szüksége,

• Öröklési kérdésekben és hagyatéki eljárás ügyében
• jogi tanácsot kér, végrendelkezni akar,
• Fizetési meghagyásos eljárást akar kezdeményezni, 
• Egyéb okiratok szerkesztését kéri.

Keressen bizalommal, ha

BETONOSZLOP  
BETONKERÍTÉS

készítése

Paul  Ferenc  

06 70 318 8356 

Paul Norbert  

06 70 342 6913

Vállaljuk minden fából készült 
építmény kivitelezését. 

Legyen szó akár: tető, faház, kerítés, istálló, karám, filagória. Mindent, 

amit Ön elképzel, mi megvalósítjuk. Csemőben ingyenes felmérés. 

Guti Tibor Egyéni Vállalkozó                                         

Részletekért: h-p. 8-16-ig a 06 70 532 0864-es telefonszámon 

érdeklődhet.  
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Tankó-Walter és társa Kegyeleti Kft.

Teljes körű temetkezési szolgáltatás

Temetőüzemeltetés

Halottszállítási ügyelet éjjel-nappal

Elérhetőségeink:

06 20 931 1711   •   06 53 317 225

2700 Cegléd, Rákóczi út 30-32

A temető fenntartásáról szóló 15/2017. (XI. 27.) számú helyi rendelet 27. § a a csemői 
temető területén belüli minden szakmai feladat ellátására
 a temető üzemeltetésére szerződött önkormányzati partnert jogostja fel kizárola-
gosan. Csemő Község Önkormányzatának szerződéses partnere a Tankó, Walter és 
Társa Kegyeleti kft.

Csemő, Petőfi Sándor u.1.

Kis Piroska

Bejelentkezés és időpont egyez-
tetés:

06 20 580 5959

Dr. Kárpáti László
betegvizsgálat
gyógykezelés
védőoltások
műtétek

chip beültetés
kisállat-útlevél
kiállítás

Csemő, Petőfi Sándor u.1.

Hétfőtől-Péntekig:  7:30- 8:30 és 17:00-19:00

Szombat:  8:30-10:00

Beteghez hívás egész nap:

06 20 934 1276

FAVÁGÁS

Veszélyes fák gallyazása, 

kivágása. Kosaras autó 

rendelkezésre áll.

Pánczél Mihály

06 30 333 5086

az  FM 88,3 MHZ hullámhosszon egész nap hallgatható

SZENNYVÍZ
SZÁLLÍTÁS

KUTYAKOZMETIKA

ÁLLATORVOS

FAVÁGÁS

Veszélyes fák kivágása, 

lebontása, darabolása 

alpin technológiával is.

Mucsi András

06 30 340 5032
06 20 535 0735

Az Önkormányzattal szerződött partner.

06 53 707 050 06 30 635 3018

Legyen új létesítmény, felújítás, bővítés, kérje 

ingyenes felmérést és árajánlatot! 

20 ÉVE AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN.

Villanyszerelés: 06 30 416 1684

+36 53/ 367-300

CEGLÉD
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FELNŐTT HÁZIORVOSI
RENDELÉSEK, RENDELŐK
2713 Csemő, Szt. István út, Egészségház
TEL: 392-152, 2713 Csemő, Ceglédi út
ZÖLDHALMI RENDELŐ
TEL: 392-022
Kérjük Tisztelt Betegeinket, hogy a
TAJ kártyájukat és a 
közgyógyigazolványukat minden esetben 
hozzák magukkal!

Dr. Takács Róbert rendel:
Hétfő: 12.00-16.00-ig, Zöldhalomban
Kedd: 8.00-12.00-ig
Egészségházban
Szerda: 8.00-12.00-ig, Zöldhalomban
Csütörtök: 12.00-16.00-ig, Egészségházban

Péntek: 8.00-12.00-ig  Egészségházban, 
helyettesít Dr. Horváth Zsófia

Dr. Horváth Zsófia rendel:
Tel: (06-53) 789-720
Hétfő: 08.00-10.00-ig, Zöldhalomban
 és 12.30-16.30-ig, Egészségházban
Kedd: 8.00-12.00-ig

Egészségházban, helyettesít

Dr. Takács Róbert

Szerda: 8.00-12.00-ig, Egészségházban
Csütörtök: 12.30-16.30-ig, Zöldhalomban
Péntek: 8.00-12.00-ig, Egészségházban

GYERMEK HÁZIORVOSI
RENDELÉS,  RENDELŐ:
2713 Csemő, Szt. István út

EGÉSZSÉGHÁZ , TEL: 392-150

Dr. Megyeri Katalin:

Hétfő: 8.00-11.00, Központi Rendelő

Kedd: 8.00-11.00, Központi Rendelő

Szerda: 13.00-16.00, Zöldhalmi Rendelő

Csütörtök: 13.00-16.00, Központi Rendelő

Péntek: 8.00-11.00, Zöldhalmi Rendelő
Csecsemő tanácsadás:

Kedd: 12.00-13.00, Zöldhalmi Rendelő

csütörtök: 11.00-12.00, Központi Rendelő

FOGORVOSI
RENDELÉS, RENDELŐ:
október 4 és október 26 között
szabadság miatt, sürgősségi esetben
helyettesítési rend működik:
hétfőn, szerdán és pénteken:
8-12 óra között
Fortunadent Kft.,
Nagykőrös, Széchenyi tér 8,
tel.: 53 350 975.
kedden és csütötökön:
12-16 óría között
Ced -Dent Kft.,
Cegléd, Batthány utca 6.,
tel.: 53 318 259.

VÉDŐNŐI
SZOLGÁLAT
Tanácsadók:

I. körzet - Zöldhalom

2713 Csemő, Ceglédi út 25.

EGÉSZSÉGHÁZ

TEL: 392-022, 06304065316

II. körzet - Központ

2713 Csemő, Szt. István út 29.

EGÉSZSÉGHÁZ

TEL: 392-001/112 mellék

06703607925

Az iskolavédőnőt csak keddi és szerdai napon 

lehet elérni a megadott 

telefonszámokon.

I.sz.körzet: Tolnai Tünde körzeti védőnő

(Zöldhalom, Vett út)

II.sz. körzet: Dobóczi Anikó körzeti védőnő 

(Csemő, Hantháza)

Iskolavédőnő: Pocsai Ilona ifjúsági védőnő, 

Ladányi Mihály Általános Iskola

Önálló Várandós és Nővédelmi tanácsadás

I.körzet: hétfő: 10.00-12.00, Zöldhalom

II.körzet: péntek: 8.00-10.00, Csemő-Központ

Önálló Csecsemő-, és Kisgyermek

tanácsadás:

I.körzet: szerda: 13.00-15.00, Zöldhalom

II.körzet: csütörtök:8.00-10.00

Csemő-Központ

Iskolavédőnői fogadóóra:

szerda: 13.00-15.00, Csemő-Központ

KÖZPONTI ORVOSI 
ÜGYELET
Tájékoztatjuk az érintett lakosságot,

hogy a központi felnőtt háziorvosi

és a gyermekorvosi ügyelet

53/311-200 telefonszáma megszűnt!

A telefonhívások kezelése egy központi

hívószámon a budapesti irányító

központban történik. Hétvégén és ünnepnap 

(tárgynapon) a gyermekorvosi ügyelet reggel 8 

órától este 20 óráig működik.

telefonszám: +36 1 301 6969

telephely: Cegléd, Kárpáti Aurél u. 9.

A folyamatos, sürgősségi ellátás érdekében, 

ha nincs gyermekorvosi ügyelet, akkor 

továbbra is a felnőtt házi orvosi ügyelet végzi a 

betegellátási feladatokat:

telefon: +36 1 301 6969

telephely: Cegléd, Kossuth F. u. 17.

Természetesen minden egyéb sürgős

esetben a mentőszolgálat a 104-es hívószámon 

továbbra is hívható!

Kérjük az ügyeletet csak indokolt

esetben vegyék igénybe! Megértésüket 

köszönjük!

CSENGE GYÓGYSZERTÁR
2713 Csemő, Szt. István út 28. tel  592-016

Nyitva tartás:

Hétfő: 9.00-17.00

Kedd: 9.00-17.00

Szerda: 8.00-16.00

Csütörtök: 9.00-17.00

Péntek: 8.00-16.00

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Az aktuális állatorvosi ügyeleti beosztást

a http://pest-megyeiállatorvos.hu oldalon

olvashatják!
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