
Jegyzőkönyv

Készült  Csemő Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2015.  december  15-én 14  órától,  a
Községháza dísztermében (Csemő, Petőfi S. u. 1.) 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 Oszlánczi Ferenc, a Ladányi M. Általános Iskola igazgatója, Er-
           délyi Krisztina és Szebeni Sándorné, a Csemői Nefelejcs Óvoda vezetői, Lendér József,
           a Csemői Konyha Bt. vezetője, Ménesi Jánosné és Dávid Attila bizottsági tagok, Szé-
           csényi Sándor, a PMKH Ceglédi Járási Hivatal hivatalvezető-helyettese, Nagy Erika 
           aljegyző, jegyzőkönyvvezető.

Hallgatóság: 1 fő. 

Az ülésről hangfelvétel készült.

Interpelláció: nem érkezett.

Dr. Lakos Roland polgármester: köszönti a megjelenteket, a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy
a  Képviselő-testület  határozatképes  (7  főből  7  fő  jelen).  Javaslatot  tesz  az  ülés  napirendjére  a
következők szerint:

1. Jelentés a két ülés között történt eseményekről
2. A Csemői Konyha Bt. kérelme a 2016. évi gyermekélelmezés finanszírozására
3. A  kiadások  készpénzben  történő  teljesítésének  eseteiről  szóló  önkormányzati  rendelet

megalkotása
4. Csemő Község Önkormányzatának 2016. évi munkaterve
5. Egyebek:

a.) A szilveszter rendezvény részleteiről tájékoztatás

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 a Nemzetgazdasági Miniszter
a  konyhafejlesztési  pályázatot  –  melyet  korábban  tartaléklistára  helyeztek  forráshiány  miatt  -
támogatásban részesítette. Az elnyert 22.089.157.- Ft-hoz 5% önerőt kell biztosítani. 
A november 24-i testületi döntésnek megfelelően megkereste a Templom tér tisztítására ajánlatot
tett  vállalkozót,  aki  a  három ütem egyben történő elvégzésére 5% kedvezményt adott.  A munkát
megrendelte, melyet december első hetében, szerződés szerint el is végzett a vállalkozó. A szilveszteri
mulatság  helyszíne  már  megtisztításra  került,  a  hátsó  területek  takarítására,  talajegyengetésére
januárban, a faültetésre pedig a jövő év elején – az időjárás függvényében - kerül majd sor. 
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Beszámol arról, hogy a szociális célú tűzifa, a 65 év feletti nyugdíjasok karácsonyi csomagja, a tartós
élelmiszercsomagok az elmúlt két hétben kiszállításra kerültek. Hétfőn kiutalásra került a 16 év alatti
Csemőben lakó gyermekek 5.000.- Ft-os pénzbeli támogatása is. 
Elmondja,  hogy  a  Hazai  Építőgép  Társulás  Kft.  vezetősége  500  ezer  Ft  értékű  felajánlást  tett  az
általános iskola támogatására. Az egyeztetés eredményeképpen az iskola Várkonyi utca felőli, kb. 100
m2-es udvarrésze kap szilárd burkolatot. A felajánló a területet kitükrözi, a burkoláshoz szükséges
térkövet rendelkezésre bocsátja. 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy elkészült a szökőkút alsó része, a vállalkozó ígérete szerint a
héten teljesen összeállításra kerül a szerkezeti váz.

A Képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette.

2. napirend:
A Csemői Konyha Bt. kérelme a 2016. évi gyermekélelmezés finanszírozására

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Dr. Kárpáti László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a
bizottság két  fordulóban tárgyalta az előterjesztést.  Az első körben kiadott  anyagra nem tudott  a
bizottság támogató döntést hozni, ezért kiegészítést kért a vállalkozótól a felmerült pluszköltségek és
a támogatási igény összhangjának bizonyítására. A kapott kiegészítés alapján a kérelmet indokoltnak
tartotta a bizottság, ezért azt elfogadásra javasolja a testületnek is.

Dr. Lakatosné Bakonyi Magdolna képviselő: véleménye szerint támogatni kell a vállalkozót, mert nem
lehet a felmerült pluszköltségeket arra a kevés szülőre terhelni, akik fizetnek étkezési térítési díjat. 

Gáspár János és Turcsán István képviselők szerint is támogatni kell a gyermekétkeztetést.

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

80/2015. (12. 15.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. január 01-től 10 hónapon keresztül a havi 127 ezer
Ft-os támogatáson felül további 150 ezer Ft támogatást
nyújt a Csemői Konyha Bt. részére a gyermekétkeztetés
rezsiköltségeihez való hozzájárulásként a költségvetés
szociális költséghelyének terhére.
Határidő: 2016. január 01-től 2016. december 31-ig.
Felelős: polgármester.
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3. napirend:
A  kiadások  készpénzben  történő  teljesítésének  eseteiről  szóló  önkormányzati  rendelet
megalkotása

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Dr. Lakos Roland polgármester: kéri a rendelet-tervezet elfogadását.

A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 7 igen szavazattal 0 ellenében megalkotta
16/2015. (XII. 18.) rendeletét
a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

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

4. napirend:
Csemő Község Önkormányzatának 2016. évi munkaterve

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Dr. Lakos Roland polgármester: kéri a munkatervre vonatkozó javaslat elfogadását.

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

81/2015. (12. 15.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az önkormányzat 2016. évi munkatervére vonatkozó
javaslatot megtárgyalta és az e határozat melléklete 
szerint elfogadta.
Határidő: 2016. január 01-től folyamatos.
Felelős: polgármester, jegyző.

5. napirend:
Egyebek:

a.) A szilveszter rendezvény részleteiről tájékoztatás

A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.

Dr.  Lakos  Roland  polgármester:  tájékoztatja  a  Képviselő-testületet,  hogy  a  községi  szilveszteri
mulatságra Gáspár János, Turcsán István képviselők és Lendér József helyi vállalkozó 2 hízót ajánlott
fel. A hízók feldolgozására december 30-án kerül sor. Toros káposzta és pincepörkölt készül vacsorára,
22 órától friss tepertő kerül az asztalra, éjféltől pedig virsli és sült kolbász.  Labát Ferenc képviselő
vállalta a forralt bor biztosítását. Az italokról a Hét vezér étterem gondoskodik. A rendezvény ingyenes
lesz, de az ételért 300.- Ft-ot, a forralt borért 100.- Ft-ot szednek be nyugta ellenében. A befolyt
összeget jótékonysági célra fordítják, melyről a következő ülésen dönthetnek.

3



Több tárgy nem lévén dr.  Lakos Roland polgármester a képviselő-testületi ülést 14 óra 45 perckor
bezárta.

Csemő, 2015. december 15.

Tóth János                                Dr. Lakos Roland
   jegyző                                       polgármester
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