
Jegyzőkönyv

Készült  Csemő  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2016.  november  29-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, Labát 
                         Ferenc, dr. Lakatosné Bakonyi Magdolna képviselők, Tóth János jegyző, dr. Shciffert
                         Zsuzsanna, a PMKH Ceglédi Járási Hivatal Hatósági Osztályának vezetője, Nagy Erika 
                         aljegyző, jegyzőkönyvvezető.

Turcsán István képviselő bejelentette, hogy később érkezik.

Hallgatóság: 2 fő.

Az ülésről hangfelvétel készült.

Interpelláció: nem érkezett.

Dr.  Lakos  Roland  polgármester:  köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  a  Képviselő-testület
határozatképes (7 főből 6 fő jelen van). Javaslatot tesz az ülés napirendjére a következők szerint:

1. Jelentés a két ülés között történt eseményekről
2. Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásáról szóló

rendelet-tervezet megtárgyalása
3. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra beérkezett kérelmek elbírálása
4. Arany János Tehetséggondozó Programba tanulói pályázat kezdeményezése
5. Csemő Község Önkormányzata 2017. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadása
6. A 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
7. Egyebek:

a.) Gerje Körút – „a közös program” projektötlet bemutatása

Dr. Kárpáti László képviselő: javasolja napirendként tárgyalni a Hét vezér téren, az ABC előtti területen
történő parkolás helyzetét.

Bögös  István  képviselő:  kéri  napirendként  megtárgyalni  a  polgármester  jutalmazásáról  szóló
javaslatot.

Gáspár  János  képviselő:  javasolja  napirendként  tárgyalni  a  Wass  Albert  utcában  fekvőrendőr
elhelyezésére vonatkozó kérelmét.

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 november 18-án került sor a
Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny 2016.  évi  eredményhirdetésére, melyen Csemő
község falu kategóriában a közösségi összefogás követendő példájaként Miniszterelnöki Díjat nyert.
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Örömmel számol be arról, hogy az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázaton 133.497.438. Ft támogatást nyert a település. Ebből az
összegből  teljesen  megújul  és  kulturális  kiállítóhellyé  alakul  a  vadászház,  új  kopóréteget  kap  a
Bogdán-Iskola dűlő, útalapot kap az Akácos és az Ilona utca, felújításra kerül a ravatalozó épülete,
klíma kerül beszerelésre az orvosi rendelőkbe, az óvodában pedig teljes aljzat és burkolatcsere, illetve
festés valósul meg 2017-ben. 
Elmondja, hogy az óvoda fennállásának 40. évfordulójára méltó megemlékezést tartottak november
7-én. 
Elmondja, hogy beadásra került a konyha felújítási pályázat elszámolása. A kerékpárút, illetve az ivóvíz
projektekről  és a sportparkos pályázatról  nincs új információ.  Elkészült  a BMX pálya, ami mellett
pihenőhely  is  kialakításra  került.  A  kivitelező  elvégezte  a  kosárlabdapálya  gumiburkolatának
felszedését,  tavasszal kapja meg az új gumiburkolatot – garancia keretében.  Elhelyezésre kerültek a
Puskás Stadionból kapott székek is, jelenleg a jégpálya köré, más évszakokban kispadként működik
majd a 3 pálya mellett. 90%-ban kész a karácsonyi ünnepi kivilágítás, melyért köszönet illeti a Radics
Team tagjait: Radics Ambrust, Radics Zoltánt, Radics Róbertet és Dezső Dénest.  
A települési  weboldal  programozási  folyamata is  elindult.  Tánczos Tibor  készíti,  az  alap design és
menüstruktúra már elkészült, tervei szerint december 10-e után megkezdődhet a tartalmak feltöltése.
Meghívja  a  képviselőket  a  december  4-én  tartandó óvodai  süteményvásárra,  a  december  10-ére
meghirdetett karácsonyváró koncertre, illetve a Templom téri szilveszteri mulatságra.

A Képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette.

2. napirend:
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásáról szóló
rendelet-tervezet megtárgyalása

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

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

A  Képviselő-testület  a  napirendet  megtárgyalta  és  6  igen  szavazattal  0  nem  szavazat  ellenében
megalkotta

9/2016. (XII. 02.) rendeletét
a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő

támogatás felhasználásáról

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

3. napirend:
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra beérkezett kérelmek elbírálása

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Dr. Kárpáti László képviselő: javasolja, hogy a témában érintett két képviselőt ne zárja ki a testület a
döntéshozatalból.

A  Képviselő-testület  egyhangúlag  úgy  határozott,  hogy  az  érintett  képviselők  részt  vehetnek  a
szavazásban.
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Dr. Lakos Roland polgármester: javasolja, hogy a becsatolt mellékletektől függetlenül minden pályázó
részére állapítson meg havi 5.000.- Ft összegű ösztöndíjat a Képviselő-testület.
A  Képviselő-testület  a  napirendet  megtárgyalta  és  6  igen  szavazattal  0  ellenében  a  következő
határozatot hozta:

58/2016. (11. 27.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

                                                                       Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójára beérkezett
pályázatokat az alábbiak szerint bírálta el:
Csipkó Flóra Csemő, Petőfi u. 61., Gáspár Vivien Csemő,
Wass A. u. 10., Gyura Alexandra Csemő, Boján d. 7/a.,
Kapás Ágnes Csemő, Mészáros u. 6., Lakatos Zita Csemő,
Ceglédi út 4., Monori Adrien Lili Csemő, Mészá-
ros u. 11., Nagy Evelin Csemő, Virág u. 15., Olgyay Ábel

              Csemő, Bogdán-Iskola d. 13., Olgyay Éva Csemő, Bogdán-
Iskola d. 11., Olgyay Gergő Csemő, Bogdán-Iskola d. 13., 
Olgyay Klára Csemő, Bogdán-Iskola d. 11., Otóhál Károly Attila 
Csemő, Szijj d. 4., Pákozdi Klaudia Gréta Csemő, Petőfi S. u.

22.
Zsidákovits  Fanni  Csemő,  1.  d.  6.  és  Zsigó  János  Roland

Csemő, 
Mészáros L. u. 16. sz. alatti lakos „A” típusú pályázatát elfo-
gadja és 5.000.- Ft/hó ösztöndíjat állapít meg.
A bírálati lapok elkészítésével megbízza a polgármestert.
Határidő: azonnal és 2016. december 15.
Felelős: polgármester.

Labát Ferenc képviselő egyéb elfoglaltságai miatt távozik a testületi ülésről.

4. napirend:
Arany János Tehetséggondozó Programba tanulói pályázat kezdeményezése

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Dr. Lakos Roland polgármester: javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés elfogadását.

A  Képviselő-testület  a  napirendet  megtárgyalta   és  5  igen  szavazattal  0  ellenében  a  következő
határozatot hozta:

59/2016. (11. 29.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatja, hogy Dudás Mónika Erzsébet (an. Sipos Mó-
nika) Csemő, 5. d. 9. sz. alatti lakos, 8. évfolyamos tanuló
Csemő település képviseletében részt vegyen az Arany
János Tehetséggondozó Programban. 
Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák 
számára a programban való részvétele idejére (maximum
5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) 5.000.- Ft havi ösz-
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töndíjat nyújt. A Képviselő-testület ennek fedezetét a te-
lepülés éves költségvetésében biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehet-
séggondozó Programba történő jelentkezéséhez készült
pályázatát és a jelen határozatot határidőre a tanuló által
az első helyen kiválasztott középiskola részére
küldje meg.
Határidő: 2016. december 8.
Felelős: polgármester.

5. napirend:
Csemő Község Önkormányzata 2017. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadása

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Dr.  Lakos  Roland  polgármester:  tájékoztatja  a  Képviselő-testületet,  hogy  a  terv  az
adósságkonszolidációban  nem  részesült  települések  támogatására  elnyert  pályázati  célok
megvalósítását tartalmazza. Ha év közben szükségessé válik, akkor módosítható a terv. 

Bögös István képviselő: megjegyzi, hogy a Várkonyi utca általános iskola felőli szakaszán kb. 30-50 m-
es szakasz még nem aszfaltozott. Az útépítések során jó lenne ezt a szakaszt is legalább útalappal
ellátni, így 100%-os lehetne a belterületi utcák szilárd burkolata.

A  Képviselő-testület  a  napirendet  megtárgyalta  és  5  igen  szavazattal  0  ellenében  a  következő
határozatot hozta:

60/2016. (11. 29.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2017. évre vonatkozó közbeszerzési tervet az e hatá-
rozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a tervnek
a település honlapján történő megjelentetéséről.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

6. napirend:
A 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Dr. Lakos Roland polgármester: elmondja, hogy a pénzügyes kollegák kérésére és közreműködésével
készült  el  a  belső  ellenőrzési  terv.  Az  ellenőrzések  elvégzését  Baloghné  Kovács  Magdolna
könyvvizsgáló végzi el, aki ebben az évben is jelentős szakmai segítséget tudott nyújtani a feladatok
pontos teljesítéséhez.

A Képviselő-testület  a  napirendet  megtárgyalta  és  5  igen szavazattal  0  nem szavazat  ellenében a
következő határozatot hozta:

61/2016. (11. 29.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
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elfogadja a Baloghné Kovács Magdolna költségvetési
minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló által összeállí-
tott 2017. évi belső ellenőrzési tervet. (E határozat
melléklete tartalmazza.)
Utasítja a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal és folyamatos.
Felelős: jegyző.

Megérkezett Turcsán István képviselő.

7. napirend:
Egyebek:
a.) Gerje Körút – „a közös program” projektötlet bemutatása

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Dr. Lakos Roland polgármester: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Ceglédbercel polgármestere
együttműködési  javaslatot  kezdeményezett  Dél-Pest  megye  kerékpárút  hálózatának  komplex
fejlesztése  tárgyában.  A  19  településnek  elvi  nyilatkozatot  kell  tenniük  annak  érdekében,  hogy  a
projektötlet  bekerülhessen  a  Nemzeti Fejlesztési  Stratégiába.  Kéri  a  testület  elvi  támogatását,  és
vállalja a projektben való személyes közreműködést.

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

62/2016. (11. 29.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
kinyilvánítja, hogy a Gerje Körút projektötlet kidolgozását
és megvalósítását elvi támogatásáról biztosítja.
Az önkormányzat vállalja, hogy aktívan közreműködik az
előkészítésben és a projektötlet képviseletében.
A Képviselő-testület a projektben való személyes közre-
működésre kijelöli a polgármestert.
Határidő: azonnal és folyamatos.
Felelős: polgármester.

b.) Hét vezér téren parkolási probléma megoldására javaslat

A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.

Dr. Kárpáti László képviselő:  tájékoztatja a Képviselő-testületet,  hogy az ABC előtti buszfordulóban
rendszeresen alakul ki közlekedési probléma. Ha egy autóbusz várakozik a megállóban, és mellette
leparkol néhány autó, az étterem felőli parkolóban megállt autók nem tudnak kihajtani. Javasolja a
probléma megoldását úgy, hogy Megállni Tilos! táblát helyezzenek ki a buszforduló bal oldalára.

Dr.  Lakos  Roland  polgármester:  ígéretet  tesz  arra,  hogy  szakmai  segítségért  megkeresi  Hoffman
Gábort - aki a LED-es közlekedési táblák kihelyezésében és a zebra kialakításában működött közre - a
probléma megoldása érdekében. A szakember által készített javaslatot ismertetni fogja a testülettel.
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Dr. Lakos Roland polgármester rövid időre távozik az ülésteremből.

c.) Polgármester jutalmazása

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Bögös  István  képviselő,  alpolgármester:  javasolja  a  Képviselő-testületnek  a  polgármester  éves
munkájának elismeréseként 2 havi munkabérének megfelelő összegű jutalom megállapítását.

A  Képviselő-testület  a  napirendet  megtárgyalta  és  5  igen  szavazattal  0  ellenében  a  következő
határozatot hozta:

63/2016. (11. 29.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2011. évi CXCIX. törvény 225/A. § (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva és e törvény 225/H (1) be-
kezdése alapján dr. Lakos Roland polgármester részére
munkája elismeréseként, a megelőző egyéves időszak
értékelése alapján 2 havi illetményének megfelelő össze-
gű jutalmat állapít meg a 2016. évi költségvetési tartalék
terhére.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon
a jutalom kifizetéséről.
Határidő: 2016. 11. 30.
Felelős: jegyző.

Dr. Lakos Roland polgármester visszaérkezik az ülésterembe.

d.) Wass Albert utcában fekvőrendőr elhelyezése iránti kérelem

A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.

Gáspár  János  képviselő:  kéri,  hogy  a  Wass  Albert  utcában  –  akár  a  boltja  elé  –  fekvőrendőr
elhelyezését  engedélyezzék,  mert  a  friss  jogosítvánnyal  rendelkező  fiatalok  veszélyesen  gyorsan
közlekednek.

Dr.  Lakos Roland polgármester:  javasolja,  hogy erre is  kérjenek ajánlatot Hoffman Gábortól,  mert
korábban a  szakember  nem javasolta  ezt  a  fajta  forgalomlassító  megoldást.  Jelentős  költségei  is
vannak, mert előjelző táblákat is kell kihelyezni. A javaslatát ismertetni fogja a testületi ülésen.

Kérdések, hozzászólások

Gáspár  János  képviselő:  elmondja,  hogy  a  Településfejlesztési  és  Sport  Bizottság  ülésén  javaslat
született arra, hogy a karácsony közeledtével meg kellene köszönni azoknak az edzőknek a munkáját,
akik a csemői gyerekeket az év során folyamatosan edzették, versenyeztették karate,  boksz,  ping-
pong, labdarúgás, birkózás sportágakban. 
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Dr.  Lakos  Roland  polgármester  kérdésére  elmondja,  hogy  nincs  konkrét  javaslatuk  a  meghívandó
edzők személyére. Az is jó megoldás lehet, ha a Hírmondó karácsonyi számában név szerint kapnak
köszönetet,  de  az  is  jó  lehet,  ha  az  ünnepi  testületi ülésen  köszöni  meg  a  testület  az  év  során,
önzetlenül végzett munkájukat. 

Dr.  Lakatosné  Bakonyi  Magdolna  képviselő:  kéri,  hogy  a  zöldhalmi  orvosi  rendelő  parkolójának
kapuján levő lakatzár helyett valami más megoldást találjanak, mert a lakat rendszeresen befagy, nem
tudják kinyitni.

Több tárgy nem lévén dr. Lakos Roland polgármester a képviselő-testületi ülést 16 óra 25 perckor
bezárta.

Csemő, 2016. november 29.

Tóth János                                          Dr. Lakos Roland
   jegyző                                                 polgármester
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