
Jegyzőkönyv

Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 17-én 14 órai
kezdettel a Községháza civil termében megtartott üléséről.

Jelen vannak: dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János, dr. Kárpáti László
Károly, Labát Ferenc, dr. Lakatosné Bakonyi Magdolna Katalin, Turcsán István képviselők,
Tóth János jegyző, meghívottként Szécsényi Sándor, a Ceglédi Járási Hivatal hivatalvezető-
helyettese,  Tóth  László  tűzoltó  alezredes,  a  Ceglédi  Katasztrófavédelmi  Kirendeltség
kirendeltség-vezetője, Nagy Erika aljegyző.

Hallgatóság: 3 fő.

Az ülésről hangfelvétel készült.

Interpelláció: nem érkezett.

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

1. Jelentés a két ülés között történt eseményekről
2. A  Csemő  Község  Művelődéséért  Alapítvány  2014.  évi  működéséről  szóló

beszámoló
3. Tájékoztató  a  civil  szervezetek  2014.  évi  önkormányzati  támogatásának

felhasználásáról
4. Civil szervezetek támogatására pályázati kiírás elfogadása
5. A községi és helyi termelői piacról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
6. Ceglédi  Hivatásos  Tűzoltó-parancsnokság  2014.  évi  önkormányzati

beszámolójának és támogatási kérelmének megtárgyalása
7. Egyebek:

a.) Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása
b.) Mazda gépkocsi cseréje
c.) Jegyzői tájékoztató

Gáspár János képviselő: javasolja napirendként tárgyalni a ceglédi állatmenhely támogatását
vagy szerződés kötését.

Turcsán  István:  képviselő  kéri,  hogy  tárgyaljon  a  Képviselő-testület  a  temetőben  urnafal
kialakításáról.

A Képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalására tett javaslatokat 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 Tóth János jegyző úr
március 02-án megkezdte munkáját a Polgármesteri Hivatalban. A jogszabályban előírt esküt
letette, melyet a testület előtt is megerősített. 
Megköszöni Nagy Erika aljegyző asszonynak a helytállását, a plusz erőfeszítését, amiért közel

két évig a saját munkája mellett a jegyzői feladatokat is megoldotta.
Elmondja, hogy március 9-én elindult a START mintaprogram, a 10 fő közmunkás Fekete
Evelin munkavezető szakmai irányításával megkezdte a gyógynövénytermelés talaj-előkészítő
munkálatait.      
Egyeztető  megbeszélésen  tárgyalt  a  Ceglédi  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Szociális
Szolgáltató Központjának vezetőivel a társulás által ellátott,  szociális szakmai feladatok és
finanszírozási  kérdések  témáról.  Ennek  eredményeképpen  március  23-án  kerül  sor  újabb
megbeszélésre, amelyen már a szakszemélyzet és a háziorvosok is részt vesznek. 
Rövid ismertetőt tart az ASP projekt előrehaladásáról, mellyel kapcsolatban pályázatot írt ki.
Bejelenti,  hogy pályázatot  nyújtott  be  sporteszköz  támogatásra  a  Magyar  Asztalitenisz
Szövetség  felhívására,  melynek  keretében  6  féle  eszközre  (edzőlabda,  versenylabda,
versenyborítás, kezdő ütő, versenyháló, térelválasztó) lehetett pályázni. Döntés március 30-án
várható.
Elmondja,  hogy Bába  Mihály  még  a  tavalyi  év  őszén  jelezte  vételi  szándékát  az
önkormányzat tulajdonát képező csemői 1501-es hrsz-ú ingatlanra. Időközben jelentkezett a
közvetlen szomszéd, Zakar István, aki szintén jelezte vételi szándékát. A feleket a februári
ülés  időpontjában  egyeztetésre  kérte,  melynek  eredménye  szerint  Bába  Mihály  visszalép
Zakar István javára, aki a levelében vételi ajánlatot is tett 60.000.-Ft összegben, illetve ha az
önkormányzat csak bérbe adná részére az ingatlant, akkor 9.000.-Ft/év bérleti díjat ajánlott.
Tájékoztatta a bizottsági döntésről, mely szerint 200.000.-Ft az ingatlan vételára, de erre az
ülés időpontjáig nem nyilatkozott 
Beszámol  arról,  hogy  vállalkozói  szerződést  kötött  a  Hivatal  Gulyás  Zoltán  egyéni
vállalkozóval  az  egynyári  virágpalánták  előállítására.  A  vállalkozó  évek,  évtizedek  óta
partnere Csemőnek. A megrendelt  mennyiség összesen 18.000 tő palánta, a vállalkozói díj
összege  70.-Ft+ÁFA/palánta,  összesen:  1.260.000.-Ft+ÁFA.  Ez  a  költség  a  költségvetés
zöldterületek gondozása fejezetében betervezésre került.
Elmondja,  hogy  az  előző  ülésen  felvetett  címerhasználattal  kapcsolatos  probléma  miatt
felvette  a  kapcsolatot  a  hirdető  EuroPetrol  cég  vezetőjével.  A  cégvezető  elismerte,  hogy
Csemőn kívül  még másik  4 település  címerét  is  használta,  melyre  nem kért  engedélyt.  A
szórólapokat már legyártatta, így utólagosan benyújtja a kérelmet. Az intézmények részére 10
ezer Ft-os utalványt ajánlott fel. 
Örömmel számol be arról, hogy az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett
ünnepség  virtuálisan  átlépte  a  község  határát,  hiszen  a  Pest  megyei  megemlékezésnek  is
helyszínül szolgált a Templom téri színpad. A visszajelzések alapján az embereknek tetszett a
rendezvény,  méltó  volt  az  ünnephez.  Külön kiemeli,  hogy minden  képviselő  jelen  volt  a
rendezvényen.

2. napirend:
A Csemő Község Művelődéséért Alapítvány 2014. évi működéséről szóló 
beszámoló

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.
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Huszár  Sándor:  az  Alapítvány  Kuratóriumának  elnöke  rövid  szóbeli  kiegészítésében
tájékoztatja a Képviselő-testületet,  hogy jogszabályváltozások miatt az alapítvány már nem
tudja  igénybe  venni  az  1%-os  SZJA felajánlásokat,  illetve  más  bevételi  forrása  sincs.  A
jelenlegi betéti kamatok annyira alacsonyak, hogy gyakorlatilag a kezelési költségeket nem
fedezik.  A  Csemői  Gyöngyvirág  Népdalkör  jelezte  támogatási  igényét  új  fellépő  ruhák
beszerzésére.  Ez  nagyobb  összegű  kiadást  jelent  majd.  A  bevételek  elmaradása  miatt  az
alapítvány néhány éven belül meg fog szűnni. 

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

7/2015. (03. 17.) határozat 
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Csemő Község Művelődéséért Alapítvány 2014. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és el-
fogadta.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
határozat kiadására.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

3. napirend:
Tájékoztató a civil szervezetek 2014. évi önkormányzati támogatásának 
felhasználásáról

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Dr.  Kárpáti  László  képviselő… megkérdezi,  hogy  változott  e  a  pályázati  kiírás  az  előző
évihez  képest.  Megállapítja,  hogy  –  amennyiben  a  kiírás  nem  változott  –  a  Medicopter
Alapítvány  és  a  Mozgáskorlátozottak  Ceglédi  Egyesülete  nem  is  pályázhatott  volna
támogatásra.

Nagy Erika  aljegyző:  elmondja,  hogy a  Medicopter  Alapítvány és  a  Mozgáskorlátozottak
Egyesülete nem a civil szervezetek számára kiírt pályázaton, hanem attól függetlenül kért és
kapott támogatást az önkormányzattól.

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

8/2015. (03. 17.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a civil szervezetek 2014. évi önkormányzati támogatá-
sának felhasználásáról szóló tájékoztatót tudomásul 
vette.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
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4. napirend:
Civil szervezetek támogatására pályázati kiírás elfogadása

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Dr.  Lakos Roland polgármester:  dr.  Kárpáti  László képviselő kérdésére elmondja,  hogy a
költségvetésben a civil szervezetek támogatására 3 millió Ft előirányzat szerepel, melyből 2,5
millió  Ft  felosztását  javasolja  a  helyi  székhelyű  és  helyben  tevékenykedő  társadalmi
szervezetek számára. A fennmaradó 500 ezer Ft egyfajta tartalék, amire az év folyamán még
jelentkeznek,  hogy  alapítványok,  szervezetek,  amelyeket  az  önkormányzat  támogatni
szeretne.

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

9/2015. (03. 17.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot hirdet a községi székhelyű és a községben
tevékenykedő társadalmi szervezetek számára elnyer-
hető, vissza nem térítendő támogatásra.
A pályázat célja: olyan civil szervezetek (társadalmi 
szervezetek, alapítványok) támogatása, amelyek tevé-
kenységükkel eredményesen segítik az önkormányzatot 
feladatai ellátásában, vagy fontos, az állami és önkor-
mányzati szervek feladat- és hatáskörébe nem tartozó
társadalmi igényeket elégítenek ki.
Pályázati feltételek:
1. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati cél rövid
megjelölését. 
2.  Nem  kizárt  a  több  szervezet  által  benyújtott  közös
támogatási kérelem. 
3.  A  pályázatok  beadási  határideje:  2015.  április  24.
péntek  
4.  A  pályázati  felhívást  a  Csemői  Hírmondóban  és  a
település honlapján közzé kell tenni.
5.  A  pályázatot  adatlapon  kell  benyújtani,  melyet  a
Polgármesteri Hivatal titkárságán lehet igényelni.
6. Az igénylő tudomásul veszi, hogy az önkormányzati
támogatás  összege  erejéig  beszámolási  kötelezettséggel
tartozik  a  képviselő-testület  felé,  tételes  elszámolást
csatol a támogatás felhasználásról.   

Nem  pályázhatnak  azok  a  szervezetek,  akik  politikai,
vallási  tevékenységet  is  folytatnak,  akiknek  szervezete
pártoktól, egyházaktól nem független. 

AZ  A  PÁLYÁZÓ,  AKI  AZ  ELŐZŐ  ÉVI
TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSI
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KÖTELEZETTSÉGÉNEK AZ ELŐÍRT HATÁRIDŐIG
NEM TETT ELEGET, ADDIG NEM RÉSZESÜLHET
ÚJABB  TÁMOGATÁSBAN,  MÍG  A  TÉTELES
ELSZÁMOLÁST BE NEM NYÚJTJA. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat
végrehajtására, a pályázat megjelentetésére.
Határidő: a május hónapban esedékes testületi ülés.
Felelős: polgármester.

5. napirend: 
A községi és helyi termelői piacról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Dr. Kárpáti László képviselő: javasolja, hogy a Házirend 9. pontját egészítsék ki a „vakvezető
kutya kivételével” mondatrésszel.

Bögös  István  képviselő:  véleménye  szerint  érdemes  lenne  megkérdezni  az  embereket
kérdőíves formában, hogy igénylik e a piacot, ha igen, mely napokon, milyen termékkörrel.

A Képviselő-testület dr. Kárpáti László képviselő javaslatát egyhangúlag elfogadta.

A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 7 igen szavazattal 0 ellenében megalkotta 
Csemő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2015. (III. 18.) rendelete
a községi és helyi termelői piacról

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

6. napirend:
Ceglédi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi önkormányzati 
beszámolójának és támogatási kérelmének megtárgyalása

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Tóth  László  tűzoltó  alezredes:  a  Ceglédi  Katasztrófavédelmi  Kirendeltség  vezetője  rövid
tájékoztatást ad a tűzoltóság Csemő községben végzett 2014. évi tevékenységéről. 
Ismerteti az Országos Tűzvédelmi Szabályzat legújabb módosításait a külterületi és belterületi
kerti hulladékok égetésével kapcsolatban. 
Dr.  Lakos  Roland  polgármester  kérdésére  elmondja,  hogy  szakmai  előnyei  vannak  az
önkéntes  tűzoltóság  létrehozásának.   Véleménye  szerint  célszerű  lenne  hagyományőrző
egyesületként létrehozni, mert így tudnának különböző pályázatokat elnyerni és fokozatosan
fejleszteni az eszközparkot.

A Képviselő-testület a beszámolót megtárgyalta és 7 igen szavazattal 0 ellenében a következő
határozatot hozta:
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10/2015. (03 17.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Ceglédi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi
önkormányzati beszámolóját megtárgyalta és elfogadta.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat
kiadására.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

Dr.  Lakos  Roland  polgármester:  javasolja  a  Képviselő-testületnek,  hogy  a  Ceglédi
Katasztrófavédelmi  Kirendeltség  részére  100  ezer  Ft  támogatást  állapítson  meg  a  civil
szervezetek támogatására elkülönített keretösszeg terhére. 

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

11/2015. (03. 17.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Ceglédi Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére
100 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást állapít meg.
A támogatás összegét a 2015. évi költségvetés civil szer-
vezetek támogatására elkülönített keretéből kell biztosí-
tani.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert  a 
határozat végrehajtására.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

7. napirend:
Egyebek:
a.) Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása

A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.

Tóth  János  jegyző:  tájékoztatja  a  Képviselő-testületet,  hogy  a  polgármesterek  jogállására
vonatkozó,  valamint  az önkormányzati  törvény szabályozásán túl  a  2011.  évi  CXCIX. tv.
(közszolgálati tisztviselőkről) rendelkezései is tartalmaznak előírásokat a polgármesterekkel
kapcsolatban.                                                                                      
A  közszolgálati  tisztviselőkről  szóló  tv.  VII/A  fejezete  (225/A-D.  §-ok)  a  polgármester,
alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különleges rendelkezéseket tartalmaz.
A  tv.  225/C  §(2)  bekezdése  szerint  a  polgármester  előterjesztésére  a  Képviselő-testület
jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését február 28-ig.  

A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 6 igen szavazattal (dr. Lakos Roland nem
vett részt a szavazásban) a következő határozatot hozta:

12/2015. (03. 17.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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Dr. Lakos Roland polgármester 2015. évi szabadságának
ütemezését a 2011. évi CXCIX. törvény  225/C. § (2)      
bekezdése alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:

                        - május 18-29. ( 9 nap)
                                                           - július 13-31. ( 15 nap)                                                      

    - november 9-27. ( 15 nap).
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a

                                                           jegyzőt a határozat végrehajtására.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős:  polgármester és jegyző.

b.) Mazda gépkocsi cseréje

A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.

Dr.  Lakos  Roland  polgármester:  tájékoztatja  a  Képviselő-testületet,  hogy  a  2015.  évi
költségvetésben a Mazda kistehergépkocsi cseréjére 1 millió Ft került tervezésre. Az előzetes
érdeklődések alapján kb. 1 millió és 1,3 millió Ft között lehetne venni jó műszaki állapotban
levő,  a  jelenleginél  fiatalabb  gépkocsit.  Kéri  a  testület  felhatalmazását,  hogy  –  utólagos
beszámolási kötelezettség mellett – megvásárolhassa az új gépkocsit. Amennyiben nem olyan
típusú autót vásárolnak, mint a jelenlegi, és nem használható fel alkatrésznek, akkor a Mazdát
nyilvános árverésre javasolja bocsájtani a helyben lakók számára.

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

13/2015. (03. 17.) határozat  
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Mazda kisteher-
autó helyett másik, jó műszaki állapotú kistehergépjár-
művet vásároljon.
A vásárlásról a következő testületi ülésen be kell szá-
molnia.
Határidő: azonnal és a soron következő testületi ülés.
Felelős: polgármester.

c.) Jegyzői tájékoztató

A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.

Tóth János jegyző: tájékoztatja a Képviselő-testületet,  hogy a kerületi hatósági főállatorvos
2015. március 18-a és április 18-a között a község teljes területére ebzárlatot és legeltetési
tilalmat  rendelt  el.  A  zárlatról  szóló  határozatot  a  honlapon,  illetve  a  hirdetőtáblán
közzétette.Tájékoztatást adott a tűzgyújtási szabályok változásáról.
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d.) Ceglédi Állatmenhely támogatása

A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.

Gáspár  János  képviselő:  elmondja,  hogy  beszélt  a  Ceglédi  Állatmenhely  vezetőjével  a
Csemőben  befogott  kóbor  ebek  befogásáról.  A  vezető  asszony  kész  az  önkormányzattal
szerződést kötni az ebek befogadására vonatkozóan. Egy kutya fogadásáért 25 e Ft +ÁFA,
összeget,  illetve  2.000.-  Ft  kiszállási  díjat  számítana  fel.   Véleménye  szerint  el  kellene
gondolkodni a szerződéskötésen, mert nagyon sok a kóbor kutya a faluban. Amennyiben nem
a szerződés mellett dönt a testület, javasolja, hogy egyszeri 100 ezer Ft összegű támogatást
állapítson meg a menhely részére.

Dr. Kárpáti  László képviselő: elmondja, hogy a Mikebuda, Ereklyési úton az Incze család
kutyák  befogadásával  foglalkozik.  Tudomása  szerint  még  nincs  engedélyük  úgy,  mint
menhely, de lehet egyfajta alternatíva a kóbor kutyák problémájának megoldására. 

Dr. Lakos Roland polgármester: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az elmúlt években
többször  napirend  volt  a  megállapodás,  de  szerződéskötésre  nem  került  sor.  Ezek  a
megbeszélések  sem  hangnemükben,  sem  érdemükben  véleménye  szerint  nem  az  állatok
védelmét célozták, sokkal inkább a pénzszerzés volt a motiváció. 
Nem támogatja a javaslatot,  sem az egyszeri  adomány,  sem a szerződéskötés tekintetében.
Amennyiben  a  testület  a  szerződéskötés  mellett  dönt,  kéri,  hogy  jelöljenek  ki  valakit  a
tárgyalásokra, mert ő nem tud és nem is kíván az alapítvány vezetőjével együttműködni. 
E helyett javasolja inkább a kapcsolat felvételét az Incze családdal.  

A Képviselő-testület  a  napirendet  megtárgyalta  és 6 igen szavazattal  1 nem szavazat  (Dr.
Lakos Roland) mellett a következő határozatot hozta:

14/2015. (03. 17.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Ceglédi Állatmenhely Alapítvány részére 100 ezer Ft
támogatást biztosít a civil szervezetek számára elkülö-
nített költségvetési keret terhére.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

e.) Temetői urnafal kialakítása

A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.

Dr. Lakos Roland polgármester: Turcsán István képviselő kérdésére tájékoztatja a Képviselő-
testületet,  hogy  a  temetőben  kialakításra  kerül  urnafal.  A  temető  üzemeltetője,  a  Tankó-
Walter és Társa Kegyeleti Kft. megrendelte és kifizette az urnafalakat, amik el is készültek. A
mai  napon a temetőben kijelölésre  került  az urnafal  helye  is.  Az üzemeltető tájékoztatása
szerint az urnasírhelyeket önköltségi áron tervezi értékesíteni, az önkormányzatot semmilyen
költség nem terheli. 
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Dr. Kárpáti László képviselő egyéb elfoglaltságára hivatkozással távozik a testületi ülésről.
Kérdések, hozzászólások:

Dr. Lakos Roland polgármester: bejelenti, hogy a Fenyvesi Iskola dűlő és Oncsa dűlő közötti
útszakaszon Gáspár János képviselő kezdeményezésére a közútkezelő engedélyezte az árokba
nőtt cserjék kivágását. Az engedély másolatát átadja a képviselő úr részére.

Gáspár János képviselő: elmondja, hogy Magyar Károly, aki az érintett útszakasszal szemben
lakik – zúzalékot biztosít járdaalapnak.
Elmondja továbbá, több lakos jelezte felé, hogy dr. Takács Róbert háziorvos nem tartja be a
rendelési időt, később kezdi meg a rendelést, illetve korábban megy el a rendelőből, délután
fél négy után már nem fogad beteget. 

Dr.  Lakatosné  Bakonyi  Magdolna  képviselő:  tájékoztatja  a  Képviselő-testületet,  hogy  dr.
Takács  Róbert  a  rendelési  idő  utolsó  fél  órájában  kiosztja  a  sorszámokat  azoknak  a
betegeknek,  akik  már  ott  várakoznak.  Akik  ez  idő  után  érkeznek,  már  nem  kaphatnak
sorszámot.

Dr.  Lakos  Roland  polgármester:  elmondja,  hogy  a  háziorvos  vállalkozóként  végzi
tevékenységét.  Az önkormányzatnak nincs  beleszólása  a  rendelési  idejének alakításába.  A
kifogásokat jelezni kell a Népegészségügyi Intézet felé. 

Bögös  István  képviselő:  Gáspár  János  képviselő  kérdésére  elmondja,  hogy  az  óvodában
tornázó hölgyek már lehet, hogy a héten megkapják az ugrálóköteleket. 

Gáspár János képviselő:  a Gyüge dűlőben olyan személyek jelentek meg, akik eddig nem
jártak arra. Közbiztonsági szempontból jó lenne utánanézni ezeknek az embereknek, hogy ne
zaklassák az ott élőket.  Megkérdezi, hogy a Béke utca végén lehet e buszmegállót kialakítani.
Az előző testületi  ülésen kiadott  tájékoztató kapcsán javasolja, hogy a képviselők Rozsály
települést  látogassák  meg,  mint  önfenntartó  falut.  Kéri,  hogy a  polgármester  vegye  fel  a
kapcsolatot az ottani vezetőkkel, és szervezzék meg a látogatást.
Javasolja továbbá, hogy egy egészségmegőrző nap keretében a csemői képviselő-testület hívja
meg barátságos futballmérkőzésre Cegléd város képviselő-testületét. 

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

Csemő, 2015. március 17.

Tóth János                                  dr. Lakos Roland
   jegyző                                        polgármester
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