
Jegyzőkönyv

Készült  Csemő  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2016.  február  23-án  a  Községháza
civiltermében (Csemő, Petőfi S. u. 1.) 14 órától megtartott üléséről.

Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János, Labát Ferenc, dr. Lakatos-
           né Bakonyi Magdolna képviselők, meghívottként dr. Terbe-Szabó Csilla, a PMKH Ceglé-
           di Járási Hivatal hivatalvezetője, Bezzeg Szilvia, a Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügy-
           intézője, Tóth János jegyző, Nagy Erika aljegyző, jegyzőkönyvvezető.

Dr. Kárpáti László és Turcsán István képviselők bejelentették, hogy később érkeznek.

Hallgatóság: 5 fő.

Az ülésről hangfelvétel készült.

Interpelláció: nem érkezett.

Dr.  Lakos  Roland  polgármester:  köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  a  Képviselő-testület
határozatképes (7 főből 5 jelen van). Javaslatot tesz az ülés napirendjére a következők szerint:

1. Jelentés a két ülés között történt eseményekről
2. Csemő  Község  Önkormányzata  2016.  évi  költségvetéséről  szóló  rendelet-tervezet

megtárgyalása
3. Közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítésének megállapításáról szóló rendelet módosítása
4. Csemő Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015. (IV. 29.)

rendelet 6. sz. mellékletének módosítása
5. A Csemői Nefelejcs Óvoda Alapító Okiratának módosítása
6. Csemő lehetséges jövőképei – településfejlesztési koncepcióról döntés
7. Balatonszárszói Ifjúsági Tábor csemői tulajdonrészének értékesítéséről döntés
8. A polgármester szabadságának ütemezéséről döntés
9. Egyebek:

a.) Ladányi Mihály költő síremlékének rendbetétele
b.) Bába Mihály ingatlanvásárlási ajánlata
c.) Települési dűlőnév táblák tartószerkezetéről döntés
d.) Helyi Esélyegyenlőségi program felülvizsgálata

Dr.  Lakatosné  Bakonyi  Magdolna,  Labát  Ferenc  és  Gáspár  János  képviselők  bejelentik,  hogy  az
Egyebek napirendi pontok tárgyalása után néhány lakossági igényről, problémáról szeretnének szólni.

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.
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Dr.  Lakos  Roland  polgármester:  tájékoztatja  a  Képviselő-testületet,  hogy  a  testületi  döntésnek
megfelelően kiosztásra kerültek a karácsonyi segélyek, a szociális célú tűzifa. Közvetlenül és közvetve
kb. 2000 ember kapott karácsonyi ajándékot. Köszönetet mond a képviselőknek a községi szilveszter
megrendezésében való  részvételükért  és  támogatásukért.  Külön  kiemeli  Gáspár  János  és  Turcsán
István képviselőket, akik felajánlásukkal is segítették a rendezvényt. 
Beszámol arról, hogy a január 2-án leégett külterületi tanya tulajdonosát sikerült a Ceglédi Szociális
Szolgáltató  és  Gyermekjóléti  Központ  idősek  otthonában elhelyezni.   Az  év  első  hetében történt
(Horváth  György)  gyilkosság  elkövetőit  a  rendőrség  egy  hét  leforgása  alatt  elfogta,  akik  teljes
beismerő vallomást tettek. Az eset miatt januárban fokozott rendőri jelenlét volt a községben, azóta is
folyamatos a járőrözés. Az országos rendőr-főkapitány válaszolt a rendőrségi szakmai munkát elismerő
önkormányzati levélre, amelyben megköszönte az önkormányzat és a polgárőrség segítségét.
 Elmondja, hogy nagy sikere volt a jégpályának annak ellenére is, hogy csak 3 hétig lehetett használni. 
A Magyar  Kultúra  Napján két  program is  várta  az  érdeklődőket.  Mind Velényi  András  nagykőrösi
keramikus kiállítása, mind Pécsi Ildikó előadói estje nagy sikert aratott a jelenlevők körében.
Beszámol a Templom tér felújítási munkálatainak előrehaladásáról, és a további kiviteli tervekről.

Megérkezett dr. Kárpáti László képviselő.

Bejelenti, hogy az önkormányzat nevében 5. önkormányzatként csatlakozott az „Üvegfalu” projekthez.
A projekt jelszava: átlátható, korrupciómentes település! Az eDemokrácia Műhely célja az, hogy a
települések  a  közérdekű  adataik  teljes  körű  közzétételével  teljesen  átláthatóvá  tegyék  a
gazdálkodásukat és működésüket. 
Elmondja,  hogy az idei évi  közösségi  rendezvények támogatására pályázatot nyújtott be a Magyar
Nemzeti Vidéki Hálózaton keresztül a Miniszterelnökséghez. 

Megérkezett Turcsán István képviselő.

Bejelenti,  hogy  a  bíróság  bejegyezte  a  Csemői  Palotás  Sportegyesületet.  Az  egyesület  fő  célja  a
versenysport  tevékenység szervezése és ennek biztosítására a feltételek megteremtése.  Kiegészítő
céljai:  tömegsport  és  szabadidősport  segítése,  egészséges  életmód  és  turizmus  elősegítése.  Az
egyesület 5 szakosztállyal alakult (asztalitenisz, labdarúgás, mediball,  ökölvívás, sakk), elnöke Pólya
Miklósné.

A Képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette.

2. napirend: 
Csemő Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Dr.  Lakos  Roland  polgármester:  felkéri  a  bizottságok  elnökeit  a  költségvetés  tervezetének
véleményezésére.

Dr. Kárpáti László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a
bizottság  a  rendelet-tervezetet  megtárgyalta.  Jó  arányok,  jó  célok,  jó  számok  jellemzik,  ezért
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egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. (A bizottsági ülésről készült jegyzőkönyv e
jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.)

Dr. Lakatosné Bakonyi Magdolna képviselő, a Szociális és Kulturális Bizottság elnöke: elmondja, hogy a
bizottság  megtárgyalta  az  előterjesztést,  és  azt  változatlan  tartalommal  és  formában  elfogadásra
javasolja  a  Képviselő-testületnek.  (A  bizottsági  ülésről  készült  jegyzőkönyv  e  jegyzőkönyv  2.  sz.
melléklete.)

Gáspár  János képviselő,  a  Településfejlesztési  és  Sport  Bizottság  elnöke:  tájékoztatja  a  Képviselő-
testületet,  hogy  a  bizottság  a  tervezetet  megtárgyalta  és  elfogadta,  elfogadásra  javasolja  a
testületnek. (A bizottsági ülésről készült jegyzőkönyv e jegyzőkönyv 3. sz. melléklete.)

Labát Ferenc képviselő, a Mezőgazdasági és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke: elmondja, hogy a
bizottság az előterjesztést megtárgyalta, elfogadta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. (A
bizottsági ülésről készült jegyzőkönyv e jegyzőkönyv 4. sz. melléklete.)

Bögös  István  képviselő:  véleménye  szerint  az  előterjesztés  áttekinthető,  érthető,  olvasmányos.  A
szakmai részével nem lehet vitatkozni. Javasolja a testületnek, hogy mondjon köszönetet a nagyon
magas  színvonalú  munka  készítőinek.  Megkérdezi,  hogy  a  zöldhalmi  településrészen  megoldható
lenne e járda kialakítása.

Dr. Lakos Roland polgármester: megköszöni az elismerő szavakat. Külön köszönet illeti Bezzeg Szilvia
és Nagy Erika kolléganőket az előkészítés során tanúsított szakmai munkájukért.  Elmondja, hogy a
járda  problémát  a  kerékpárút  megvalósítása  tudná  megoldani.  Az  engedélyeztetési  tervekben
szerepel is. Javasolja a költségvetési rendelet elfogadását.

A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 7 igen szavazattal 0 ellenében megalkotta
1/2016. (II. 26.) rendeletét

Csemő Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

A rendelet teljes szövegét e jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza.

3. napirend:
Közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítésének megállapításáról szóló rendelet módosítása

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Tóth  János  jegyző:  szóbeli  kiegészítésében  elmondja,  hogy  a  középfokú  végzettséggel  rendelkező
köztisztviselők  bére  nagyon  alacsony,  2008.  óta  nem  volt  központi  béremelés,  ezért  javasolja  a
magasabb  mértékű  illetménykiegészítés  megállapítását.  A  hivatal  működtetésére  kapott  állami
támogatás kellő fedezetet biztosít az illetménykiegészítések kifizetésére, többletforrást nem igényel. 

A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 7 igen szavazattal 0 ellenében megalkotta
2/2016. (II. 26.) rendeletét

a közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítéséről.
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A rendelet teljes szövegét e jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza.

4. napirend:
Csemő Község Önkormányzata Szervezeti  és Működési  Szabályzatáról  szóló 6/2015. (IV.  29.)
rendelet 6. sz. mellékletének módosítása

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Tóth János jegyző: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a törvény teszi kötelezővé a szünidő
alatti  gyermekétkeztetési  feladat  ellátását,  ezért  szükséges  a  szakágazati  rendre  vonatkozó
szabályok kiegészítése ezzel a kormányzati funkcióval.

A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 7 igen szavazattal 0 ellenében megalkotta
3/2016. (II. 26.) rendeletét

Csemő Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
6/2015. (IV. 29.) rendelet 6. sz. mellékletének módosításáról

A rendelet teljes szövegét e jegyzőkönyv 7. sz. melléklete tartalmazza.

5. napirend:
A Csemői Nefelejcs Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Dr.  Lakos  Roland  polgármester:  az  önkormányzat  intézményeként  az  óvoda  Alapító  Okiratának  is
tartalmaznia kell a szünidő alatti gyermekétkeztetési feladat ellátását. Kéri a Képviselő-testületet az
előterjesztés elfogadására.

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

1/2016. (02. 23.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Csemői Nefelejcs Óvoda Alapító Okiratának IV. sz.
módosítását megtárgyalta és elfogadta. Az Alapító Ok-
irat egységes szerkezetbe foglalt szövegét e határozat
melléklete tartalmazza.
A törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetés elintézé-
sével megbízza a jegyzőt.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester, jegyző.
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6. napirend:
Csemő lehetséges jövőképei – településfejlesztési koncepcióról döntés

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Dr.  Kárpáti  László képviselő:  véleménye szerint  a kiadott  koncepció nehezen kihámozható, túl  sok
benne a kitöltő szöveg, kb. 2 oldal benne a lényeg. A megfogalmazottakat fellengzőnek tartja. Az a
megállapítás, miszerint fel kell ismerni, hogy csak saját magára számíthat a település – egyfelől pozitív
megállapítás, mely sokat ad az önbecsülésnek, de közben sarkos is, hiszen a pályázatok segítségével
érheti el a céljait, ami pedig már nem csak a saját ereje. A versenyelőny nem értelmezhető, hiszen itt
versenyhátrány van, amit előnnyé kellene formálni. A menedzser réteg megjelenésére is nem nagyon
lehet számítani.  Az agráriumot kell  helyzetbe hozni,  és ehhez lehet hozzákapcsolni  minden olyan
dolgot,  ami  a települést  erősíti.  A környezeti  adottságokat  kell  kihasználni.  Jó lett  volna,  ha nem
feltételes módban fogalmazza meg a koncepciót a készítője. 

Gáspár János képviselő: elmondja, hogy a megbeszéléseken leginkább az derült ki, a csemői ember
nem akar összefogni, nem akar szövetségben dolgozni. Nincs olyan ember, aki vállalná, hogy összefog
egy-egy termelői csoportot. Úgy látja, hogy ebben az önkormányzatnak kell nagy szerepet vállalnia,
mert enélkül semmi nem fog történni.

Bögös István képviselő:  szerint  jó ötlet  volt  egy külső szemlélő bevonása a jövőkép kialakításába.
Problémának látja, hogy a jelenben gondolkodtak, nem alakult ki az az irány, amely felé el akar indulni
a  település,  elvesztek  az  elképzelések  a  megvalósíthatóság  vizsgálata  miatt.  Az  elkészült  anyag
gondolatébresztőnek jó. Véleménye szerint össze kell állítani a listát az erősségekről. Felajánlja, hogy
megpróbálja összefogni az embereket, és velük összeállítani a kitörési javaslatokat.

Dr. Lakos Roland polgármester: elmondja, hogy az előterjesztésben az a mondat, hogy Csemő csak
magára  számíthat  a  jövőkép  kialakítása  tekintetében  azt  jelenti,  hogy  senki  nem  fogja  kitalálni
helyettünk a kitörési pontokat, sem állami főhatóság, sem uniós pályázat ebben nem fog segítséget
nyújtani.  A  külsős  megbízottnak  véleménye  szerint  pont  az  volt  a  feladata,  hogy  segítsen
megfogalmazni  a  kitörési  pontokat,  amelyekből  nekünk kell  kitalálnunk a  teendőinket.  Üdvözli  és
köszöni Alpolgármester úr felajánlását a feladat összefogására és ellátására.       

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

2/2016. (02. 23.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felkéri Bögös István alpolgármestert, hogy az elkészült
koncepciót munkaanyagnak tekintve – az egyeztetésben
résztvevők koordinálásával és véleményének kikérésével
állítson össze javaslatot a település jövőképének kialakí-
tására.
Határidő: azonnal és folyamatos.
Felelős: polgármester, alpolgármester.
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7. napirend:
Balatonszárszói Ifjúsági Tábor csemői tulajdonrészének értékesítéséről döntés

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Dr. Lakos Roland polgármester: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Ceglédi Többcélú Kistérségi
Társulás  januári  ülésén Abony alpolgármestere  bejelentette,  hogy a  város  értékesíteni  szeretné a
balatonszárszói ifjúsági táborban levő tulajdonrészét. A tanács tagjai nem zárkóztak el a tulajdonrész
megvételétől, ezért bejelentette, hogy Csemő is szeretné eladni a tulajdoni részét. Ezt a szándékát
már 2007-ben is bejelentette, de azóta nem történt előrelépés az ügyben. Kéri a Képviselő-testület
hozzájárulását az értékesítési szándéknyilatkozat benyújtásához.

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

3/2016. (02. 23.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Balatonszárszó 955/1 hrsz. alatti, kivett úttörőtábor
megjelölésű ingatlanban az önkormányzatot megillető
410/10000 tulajdoni hányadot értékesíteni kívánja.
Felkéri a polgármestert, hogy az eladási szándékot is-
mertesse az elővételi joggal bíró tulajdonostárs önkor-
mányzatokkal.
Határidő: azonnal, illetve a következő kistérségi társu-
lási tanácsülés.
Felelős: polgármester.

8. napirend:
A polgármester szabadságának ütemezéséről döntés

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

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

4/2016. (02. 23.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
dr. Lakos Roland polgármester 2016. évi szabadságának
ütemezését a 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekez-
dése  alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- május 18-29. (9 nap),
- július 10-28. (15 nap)
- november 9-27. (15 nap).
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a
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jegyzőt a határozat végrehajtására.
Határidő: azonnal és folyamatos.
Felelős: polgármester, jegyző.

9. napirend:
Egyebek:
a.) Ladányi Mihály költő síremlékének rendbetétele

A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.

Dr.  Lakos  Roland  polgármester:  tájékoztatja  a  Képviselő-testületet,  hogy  Huszár  Sándor  Ladányi
Mihály költő 82. születésnapja alkalmából meglátogatta a Farkasréti temetőben levő sírját. Sajnos a
sír  nagyon elhanyagolt,  gondozatlan,  ezért  kérte,  hogy  a  síremlék  felújításához  járuljon  hozzá  az
önkormányzat. Lengyel Pál helyi ácsmester vállalta, hogy elkészít egy faragott keretet és fejfát, sőt
már lépéseket is tett az alapanyag megszerzésére. 

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

5/2016. (02. 23.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a csemői iskola névadója, Ladányi Mihály síremlékét
felújítja. A felújítás során fából készült sírkeret és fejfa
kerül a temetőbe, és rendbe teszik a sír környezetét is.
Felkéri  a polgármestert, hogy az örökösöket kutassa fel, és
kérjen engedélyt a sírkeret kihelyezésére, valamint tájékoz-
tassa a Farkasréti Temetőt a munkálatokról.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

b.) Bába Mihály ingatlanvásárlási ügye

A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.

Dr. Lakos Roland polgármester: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Bába Mihály ismételt  vételi
ajánlatot  nyújtott  be  az  önkormányzat  tulajdonát  képező  1501  hrsz-ú  ingatlanra.  Az  elmúlt  év
áprilisában a Mezőgazdasági és Vállalkozásfejlesztési Bizottság az ingatlan vételárát 200 ezer Ft-ban
határozta meg.  Kéri a Képviselő-testület állásfoglalását.

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

6/2016. (02. 23.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megerősítve a Mezőgazdasági és Vállalkozásfejlesztési
Bizottság korábbi döntését, a csemői 1501 hrsz-ú ön-
kormányzati tulajdonú ingatlan vételárát 200 ezer Ft-
ban jelöli meg. 
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Felkéri a polgármestert, hogy a testületi döntést a vételi
ajánlatot adó részére küldje meg. (Bába Mihály Csemő,
Zakar d. 3.) 
Amennyiben az ajánlatot tevő elfogadja a vételárat,
úgy felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi 
szerződés megkötésére, aláírására.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

c.) Települési dűlőnév táblák tartószerkezetéről döntés

A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.

Dr.  Lakos  Roland  polgármester:  bemutatja  a  Paul  Ferenc  által  készített,  beton  anyagú  táblatartó
mintát. A vállalkozó által adott árajánlat szerint egy tartó ára bruttó 7.500.- Ft. Megrendelés esetén
bruttó 800.- Ft-ért vállalja a táblák kihelyezését is.

Dr.  Kárpáti  László  képviselő:  javasolja,  hogy  Orisek  Ferenc  fafaragó  művészt  kérjék  fel  egy  terv
elkészítésére. A betonból készült tartó jó, de a bemutatott formán változtatni kell.

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

7/2016. (02. 23.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a közterületi dűlőtáblák kapcsán Paul Ferenc műkőké-
szítő ajánlatát a vibrált beton tartószerkezet kialakításá-
ra elfogadta. A tartószerkezet formájának megtervezésé-
re felkéri Orisek Ferenc fafaragó művészt. Az elkészült 
mintadarabot a gyártás megkezdése előtt be kell mutat-
ni jóváhagyásra a testületnek.
A dűlőnév táblák elkészítésére Kármán Sándor árajánlatát
fogadja el, és megrendeli az 50x30 cm-es, mindkét oldalán
szöveggel ellátott, műanyag lemezre nyomtatott kültéri
vinyl fóliázott táblákat az ajánlat tartalma szerint.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

d.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.

Dr.  Lakos  Roland  polgármester  tájékoztatja  a  Képviselő-testületet,  hogy  a  Helyi  Esélyegyenlőségi
Programot két évente felül  kell  vizsgálni.  A program 2013-ban készült,  így ebben az évben el  kell
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végezni a felülvizsgálatot.  Javasolja, hogy a feladat elvégzésére kérjenek fel külső szakértőt is annak
érdekében, hogy a program megfeleljen a jogszabályi követelményeknek.

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

8/2016. (02. 23.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Helyi Esélyegyenlőségi Programot áttekintette és kez-
deményezi annak felülvizsgálatát szakértő bevonásával.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gon-
doskodjon a határozat végrehajtásáról.
Határidő: 2016. április 30.
Felelős: polgármester.

Kérdések, hozzászólások:

Dr. Lakatosné Bakonyi Magdolna képviselő elmondja, hogy a Lakos dűlőben lakók panaszt tettek Zsikla
József ellen, akinek az ingatlana nagyon szemetes, rendezetlen.
Dr.  Lakos  Roland  polgármester:  elmondja,  hogy  hozzá  is  érkezett  bejelentés,  telefonon  már  ma
egyeztetett Zsikla Józseffel a probléma megoldásáról, a napokban a helyszíni bejárás következik.

Labát Ferenc képviselő: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Csemői Vadásztársaság az összes
helyi  civil  szervezettel  tartja  a  kapcsolatot.  Az  iskolával,  óvodával  rendszeresen  szerveznek  közös
programokat.  A  vadászati  törvény  változása  miatt  újra  szükséges  a  társaság  által  használt
földterületekre vonatkozó szerződések megkötése a földtulajdonosokkal. Egy csemői erdőtulajdonos
már megkezdte a helyi földtulajdonosok hozzájárulásainak beszerzését, mert – információik szerint –
egy  másfajta  (magán)  vadásztársaságot  akar  létrehozni.  A  jogszabály  ettől  az  évtől  kezdve
megszüntette a kis területtel rendelkező földtulajdonosok jegyző által történő képviseletét, így fennáll
a veszélye annak, hogy községi vadásztársaságnak nem lesz elegendő területe.
Kéri  a  képviselők  támogatását  a  területek  megtartásában.  Ezt  úgy  képzeli,  hogy  biztassák  a
földtulajdonosokat arra, hogy a Csemői Vadásztársasággal kössenek használati szerződést.
Dr.  Lakos Roland polgármester:  elmondja,  hogy a  földtulajdonosi  közgyűlésen az Önkormányzatot
személyesen fogja képviselni.

Dr. Kárpáti László képviselő – egyéb elfoglaltsága miatt – távozott a testületi ülésről.

Gáspár  János  képviselő:  lakossági  megkeresésre  megkérdezi,  hogy  a  szennyvíztelepen  van  e
rágcsálóírtás, patkányírtás, és ha igen, milyen időközönként történik.
Labát  Ferenc  képviselő:  elmondja,  hogy  a  szennyvíztelepen  is,  illetve  a  szennyvízátemelőknél  is
rendszeres a rágcsálóírtás. Az üzemeltetőnek szerződése van egy céggel, akik folyamatosan végzik a
feladatot.

Dr. Lakos Roland polgármester Gáspár János képviselő kérdésére elmondja, hogy a tavasszal induló
felújítási, beruházási munkákba a helyi vállalkozók is bevonásra kerülnek.
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Gáspár János képviselő: tolmácsolja Horog Zoltán és családja köszönetét a Gyüge dűlő javításáért.
Kéri a Képviselő-testület véleményét a Putri-sarki erdőben levő katona sírjának a csemői köztemetőbe
történő áthelyezéséről. Elmondja, hogy hosszú évek óta kijár az erdőbe, rendbe teszi a sírt, mécsest
gyújt, de ezt rajta kívül nem teszi senki. 

Turcsán István képviselő: a helyén kell hagyni. Esetleg be lehetne keríteni. 

Dr. Lakos Roland polgármester:  a sír jogilag nem létezik, az elhunyt nincs anyakönyvezve. Ígéretet tesz
arra,  hogy a temetőt üzemeltető szolgáltatóval  egyeztet  a lehetőségekről  és a következő testületi
ülésen beszámol.

Több tárgy nem lévén, dr. Lakos Roland polgármester a képviselő-testületi ülést 17 óra 40 perckor
bezárta.

Csemő, 2016. február 23.

Tóth János                                 Dr. Lakos Roland
    jegyző                                      polgármester
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