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2018. július 6.
(péntek)

2018. július 7.
(szombat)

OCHO MACHO

MAGNA CUM LAUDE

APOSTOL

részletes program a 2. és 3. oldalakon

Mindenkit
szeretettel vár:

Csemõ Község
 Önkormányzata

A rendezvény
 INGYENES!

DEMJÉN
FERENC
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XXVII. évfolyam 6. szám Csemő Község  Önkormányzatának havilapja       2017. június2018. július 6. /péntek/

16.00 LABDARÚGÓ VILÁGBAJNOKSÁG nyolcaddöntõ
közös meccsnézés a színpad LED falán

19.00 OCHO MACHO
 zenekar élõ koncertje

21.15 MAGNA CUM LAUDE
zenekar élõ koncertje

FALUNAP

2018. július 7. /szombat/

9.00 CSEMÕI HAGYOMÁNYÕRZÕ EGYESÜLET
faluébresztõje  -
A FÕZÕVERSENY KEZDETE

9.30 Jókedvre derítõ GÓLYALÁBAS bohóckodás -
a Kedvcsinálók Társulatának elõadása

10.00 CSEMÕI AMATÕRÖK MÛSORA
- Ladányi Mihály Általános Iskola diákjai
- Svábenszki Szabina és Illés Anita

10.30 FÕZÕCSAPATOK BEMUTATÁSA

A délelõtt sztárvendége:
NÁDAS GYÖRGY
Erzsébet-díjas és Karinthy-
gyûrûs színmûvész, humorista

11.00 HÓFEHÉR RÓZSAPIROS -
a Kedvcsinálók Társulatának bábelõadása
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XXVII. évfolyam 6. szám Csemő Község  Önkormányzatának havilapja       2017. június

FALUNAP

13.45 Vásári mutatványos bohóckodás -
a Kedvcsinálók Társulatának elõadása

14.15 TE RONGYOS ÉLET... operett parádé
KALOCSAI ZSUZSA, Jászai Mari-díjas,
Érdemes Mûvész és VIRÁGH JÓZSEF, az
Operettszínház mûvészének mûsora

15.00 NÁDAS GYÖRGY
mûsora

           12.00 FÕZÕVERSENY ZSÛRIZÉSE
                    A zsûri tagjai:
    OTTOHÁL VILMOS, az ízek nagymestere
    NÁDAS  GYÖRGY, humorista
    SZELLÕ   IMRE, a WBO interkontinentális
    ökölvívó bajnoka
    PETRIK  TAMÁS, a Nemzeti Vágta 2017. évi
    gyõztese

12.00 JÓ EBÉDHEZ SZÓL A NÓTA
zongorázik: Tánczos Tibor
énekel: Murvai Julika és Fejes István
hegedül: Kökény Ernõ

13.00 A KOCSÉRI NÉPKÖR DALOSAI és
a CSEMÕI GYÖNGYVIRÁG NÉPDALKÖR
mûsora

13.30 A FÕZÕVERSENY EREDMÉNY-
HIRDETÉSE

17.00 APOSTOL
 zenekar élõ koncertje

16.10 SOLYMÁSZ bemutató -
Czene Ferenc és Árgyelán Adrienn

18.45 Ünnepi köszöntõ,
DÍSZPOLGÁR AVATÁS

19.00 TOMBOLASORSOLÁS

19.20 BUBORÉK VARÁZS - Varázslatos
buborékok

15.30 MÉG... MÉG... MÉG...
DÉR HENI  és táncosainak
zenés mûsora

20.00
DEMJÉN FERENC

22.00 TÛZIJÁTÉK a Hét Vezér téren

22.30-02.00 JERZSELE FAMILY
mulatós élõzene a Templom téren

22.30-02.00 DISCO - a Piac területén
HÁZIBULI FEELING TEAM

Kísérõ programok:

10.00 órától 16.00 óráig
a Templom tér és a zöldhalmi
Tájház között kisvonat közlekedik
folyamatosan.

10–16 óráig a Boglárka Hagyományõrzõ
Kulturális Egyesület gyermek foglalkoztatója
népi játékokkal, fakörhintával
10–14 óráig IJÁSZKODÁS – a csemõi Turul
Íjász Egyesület  programja
10-15 óráig egészségügyi szûrések
11–16 óráig „semmibõl” VALAMIT kézmûves
játszóház
11–16 óráig Tégy egy könyvet! Végy egy
könyvet! - adomány könyvek cseréje

és zenekara élõ koncertje

A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!   MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK!

22.30 és 23.00 órakor hazakísérõ járat Zöldhalomba.

16.00 órától 22 óráig faluközponti
körjárat.

2018. július 7.
/szombat/
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A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító
Hatósága KEHOP-5.2.9 azonosítószámú “
felhívásának keretében Csemő Község
Önkormányzata 223,635 millió forint összegű vissza
nem térítendő támogatást nyert a Ladányi Mihály
Általános Iskola épületének épületenergetikai
felújítására.

ELŐREHALADÁS

A Csemői Ladányi Mihály Általános Iskola
épületenergetikai felújítása

Külterületi
dûlõútfejlesztés

Továbbra is csak jó hírekkel szolgálhatok: az eredeti
ütemterv elõtt járnak a kivitelezõk és a „C” épület
lassan teljesen elkészül. Felkerült a homlokzati szigetelésre
a gördülõszemcsés vakolat is, így a fal már a végleges
állapotát mutatja. A három épület alapszíne különbözõ
lesz, a „C” épület barnásságából az „A” épületig sárgulni
fognak az épülettömbök. A most látható sötét narancsos-
barnás árnyalat az összes épületen egyformán, az ablakok
között jelenik majd meg.
Színezésre kész a „B” épület udvar felé esõ része is, a
másik oldalra pedig a jövõ héten áttelepítik a „C”
épület állványzatát és akkor be lehet fejezni a „C”
épület lábazatának vakolását is.

Dr. Lakos Roland
   polgármester

Csemõ Község Önkormányzata 2017. február elsején
pályázatot nyújtott be a vidéki térségek kisméretû
infrastruktúrájának és alapvetõ szolgáltatásainak
fejlesztésére, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámon,
„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához
szükséges erõ- és munkagépek beszerzése” címmel.
A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, az
önkormányzat kérelmét elbírálta és támogatásra
alkalmasnak minõsítette.
A támogató döntése alapján, a támogatási kérelemben
rögzítettektõl (108.649.742.-Ft) eltérõen
107.942.452.-Ft vissza nem térítendõ támogatásban
részesítették az önkormányzatot.
Az okirat alapján az önkormányzati tulajdonú 4
külterületi földút stabilizálása) kapcsán meghívásos
közbeszerzési eljárást indítottunk.
Az eljárásban az elõzetes piackutatást követõen a
közbeszerzési eljárásban lehetõséget adtunk az
ajánlattevõknek alternatív mûszaki tartalmú ajánlatok
kidolgozására és megtételére. Ennek az oka az volt,
hogy a 2017. elején készült tervezõi költségbecsléshez
képest az M80-as zúzottkõ szállítási költsége jelentõsen
megnõtt, ezáltal szóba került egy jobb minõségû,
minõsített daráltbeton alap alkalmazása, amely köze-
lebbrõl beszerezhetõ, alacsonyabb szállítási költséggel.
A közbeszerzési eljárásban 5 gazdasági szereplõ
számára került kiküldésre az ajánlattételi felhívás. A
beadási határidõig 3 ajánlat érkezett, mindhárom
ajánlattevõ élt a lehetõséggel és az alternatív ajánlatok
egységesen alacsonyabbnak bizonyultak, mint az
eredeti M80-as zúzottkõre kiírt ajánlatok. Ennek
eredményeképpen   kezdeményeztük a Közremûködõ
szervezet felé a mûszaki tartalom módosítását.
Tény, hogy az alternatív ajánlatokban meghatározott
vállalási ár is meghaladja a szerzõdés teljesítéséhez
rendelkezésre álló forrást.
A megnövekedett költségek ellenére az önkor-
mányzat a pályázat megvalósítása mellett
döntött! Leginkább azért, mert az világosan látszik,
hogy külterületi útfejlesztésre nemhogy évente nincs
pályázati kiírás, hanem legutóbb 10 éve volt hasonló
lehetõség (Gyüge dûlõ…), ráadásul azt sem tudtuk
megvalósítani a jelentõsen csökkentett akkori támogatási
összeg okán.
100 millió forint feletti támogatást nyertünk a külterület
fejlesztésére. Ezt az összeget saját erõbõl csak hosszú-
hosszú évek alatt és minden más fejlesztés nélkül tud-
nánk csak összespórolni.
Az önkormányzat 31/2018. (05.22.) számú
határozatával a 2018. évi költségvetési rendeletben
korábban tervezett 20.697.484.-Ft önerõ összegét
további 3.117.071.-Ft összeggel megnöveli a 2018.
évi költségvetési tartaléka terhére. 
Így a szerzõdéskötést követõen heteken belül
elkezdõdhet és õszig be is fejezõdhet a 4 dûlõút
útalappal történõ ellátása. 

Dr. Lakos Roland
 polgármester
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Dr. Lakos Roland
polgármester

BESZÉLGETÉS
A CSEMÕI KISVASÚTRÓL

A rendezvény ideje alatt megtekinthetõ a
Helytörténeti Gyûjtemény és Orisek Ferenc
szoborfaragó, Népmûvészet Mestere
állandó kiállítása.

A programokra, amelyek látogatása
ingyenes szeretettel várja Önt a Csemõi
Helytörténeti Gyûjtemény és a Csemõ
Községi Könyvtár és Közösségi Színtér!

A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓJA:
CSEMÕ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A ZÖLDHALMI TÁJHÁZ UDVARÁN, a nagy diófa árnyékában
várunk mindenkit szeretettel a nyári hónapokban egy kis
beszélgetésre - élõzenés aláfestéssel.

“Csemõi NYÁRI ESTÉK”

2018-ban is folytatódik a

ÚJ HELYSZÍNEN

2018. JÚNIUS 23-án,
szombaton

 19.00 és 22.00 óra
között játszik a

Sing-R.

A Duó most új oldaláról mutatkozik be.

2017. augusztus 20-án üdítõ bulizenét hallhattak tõlük, egy
billentyûs kollégával kiegészülve. Most a másik arcukat
megmutatva, egy gitár-ének produkcióval várnak minden
kedves zenei csemegét értékelõ látogatót a Csemõ Nyári esték
program keretein belül 2018. június 23-án, ahol kellemes
hangulatú muzsikákkal igyekeznek a jó hangulatot
biztosítani, miközben beleengedik magukat a korlátok nélküli
zene élményébe. A repertoár színes lesz, a klasszikus jazz
standardek mellett elhangzanak majd magyar és külföldi
örökzöldek, valamint modern slágerek is, így minden
korosztály megtalálja majd a neki tetszõ muzsikát.

ÉTELRÕL, ITALRÓL MINDENKI MAGA GONDOSKODIK!

Nép Anita
ének

  Béres László
  gitár, ukulele

Rossz idõ esetén a program elmarad, esõnap nincs!

INGYENES
RENDEZVÉNY

2018. június 29-én,
pénteken 20-22 óráig.

Helyszín:
a Helytörténeti Gyûjtemény udvara

kapunyitás: 18 órakor

Tasnádi Tamással,
a „csemeji”kisvasútról
szóló könyv írójával

Károly Tamással,
a könyv kiadójával

Kiss Dér Adrienn grafikussal

Kiss Dániel szobrászmûvésszel,
a hantházi állomásépület tulajdonosával

2018. június 8.

PETRIK TAMÁS
NEM

INDUL(HAT)

Szerencsére semmi baj nincs sem a tavalyi gyõztes lóval,
sem a lovassal - egyszerûen arról van szó, hogy   a Nemzeti
Vágta versenyszabályzata szerint a gyõztes nem indulhat
elõvágtán.
Petrik Tamásnak és Viccesnek idén “csak”  szeptember
15-16-án, az országos nagydöntõben szurkolhatunk.
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   CSEMÕ KÖZSÉG
   ÖNKORMÁNYZATA

      2713 Csemõ, Petõfi S. u. 1.
       telefon: 53/392-001

ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
hétfõtõl csütörtökig:

8-12 óráig, és 13-15 óráig
péntek: 8-11 óráig

POLGÁRMESTER FOGADÓÓRÁJA:
hétfõ: 9-11 óráig

JEGYZÕ FOGADÓÓRÁJA:
kedd: 8-12 óráig és 13-15 óráig

TANYAGONDNOKSÁG:
Turcsán Isván:

(06- 30) 459-6443
Nagy László:

(06- 70) 360-7896
Szûcs Ferenc:

(06- 70) 360-7840
Oláh Attila:

(06- 70) 619- 5403

KÖRZETI MEGBÍZOTTAK:
Fogadóórák:

- a Községháza emeletén
a hónap elsõ péntekén 10-11 óráig

- a Zöldhalmi rendelõnél
a hónap harmadik péntekén 10-11 óráig

CEGLÉDI RENDÕRKAPITÁNYSÁG
ügyelete: (06-53) 310-066

(éjjel-nappal hívható): 107

CEGLÉDI JÁRÁSI H IVATAL
Csemõi Ki rendel tsége

a Csemõi Polgármesteri Hivatal épületében

ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
       kedd: 08.00-12.00 óráig és
                  13.00-15.00 óráig
   csütörtök: 08.00-12.00 óráig és
                    13.00-15.00 óráig

Ülésezett
a Képviselõ-testület

Tóth János
 jegyzõ

CEGLÉDI JÁRÁSI H IVATAL
O KMÁNYIRODA

2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Idõpont foglalás: (06- 53) 511-415

ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
          hétfõ: 07.00-17.00 óráig
          kedd: 08.00-18.00 óráig
          szerda: 08.00-20.00 óráig
          csütörtök: 08.00-18.00 óráig
          péntek: 08.00-12.00 óráig

Gyetkó Tibor: (06- 70) 492-0740
Tóth Viktor: (06- 20) 489-6713

A Képviselõ-testület 2018. május 22-én tartotta legutóbbi ülését 14.00
órától a Községháza civiltermében.  A Testület határozatképes volt, mivel
az ülés kezdetekor és végig a Testület minden tagja jelen volt.  A Testület
a döntéseit valamennyi esetben egyhangúlag hozta. Az ülésen a Testület
a polgármester javaslatára az ülés napirendjét elfogadta és megkezdte
munkáját.
Az 1./ napirend során a polgármester szóban adott tájékoztatást az elõzõ
ülés óta eltelt idõszak fontosabb eseményeirõl.  A külterületi utak
fejlesztésével kapcsolatban a közbeszerzés lezárul, ha a 10. napirend
keretében dönt a Testület az önerõ kérdésében. Az általános iskola
épületének energetikai korszerûsítése beruházás folyamatban van és
várhatóan a tanév kezdéséig, augusztus 31-ig befejezõdik. A konyha
felújítás pályázatát 2016-ban megvalósítottuk, az elszámolást a napokban
fogadták el a kormányzati szervek. A kerékpárút áttervezése egy
egyszerûbb megvalósítás irányába folyamatban van. A Várkonyi I.
utcában mart aszfalttal fedett útalap építése - a tavalyi testületi
döntésnek megfelelõen - megvalósult. A Községháza elõkertjébõl az
életveszélyessé váló fenyõfák kivágásra kerültek, megkezdõdött a terület
füvesítése. Az egynyári virágok hamarosan teljes pompájukban díszítik
közterületeket. A Wifi és a megfigyelõ kamarák kiépítése júniusban
megkezdõdik, miután a szerzõdés aláírásra került. Ismertetésre kerültek
az elkövetkezõ idõszak községi rendezvényei.
A 2./ napirend keretében a Testület elfogadta Csemõ Község 2017. évi
közbiztonsági és bûnügyi helyzetérõl szóló beszámolót, melyet Török
Csaba rendõr alezredes, kapitányságvezetõ ismertetett.
A 3./ napirend során a Testület megtárgyalta és elfogadta a Csemõi
Polgárõrség 2017. évben végzett tevékenységérõl szóló beszámolót,
továbbá köszönetét fejezte ki a köz érdekében végzett áldozatos
munkáért.
A 4./ napirend keretében a Testület az Önkormányzat 2017. évi költség-
vetése végsõ módosítását szolgáló rendeletmódosítást fogadott el.
Az 5./ napirend során a Testület az önkormányzat  2017. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót és a zárszámadási
rendeletet fogadta el.
A 6./ napirend keretében a Testület az önkormányzatnál végzett belsõ
ellenõrzési jelentést tárgyalta meg és fogadta el azzal, hogy az
önkormányzati gazdálkodás pénzügyi-adminisztrációs lebonyolítása
szakszerû.
A 7./ napirend során a Testület a helyi szociális rendelet módosítását
végezte el, melyrõl részletek külön jelennek meg.
A 8./ napirend keretében Csemõ község 2017. évi gyermekvédelmi
tevékenységérõl szóló beszámolót tárgyalta és fogadta el a Testület.
A 9./ napirend során a Testület a Községi Könyvtár és Közösségi Színtér
2017. évi munkájáról szóló részletes, mindenre kiterjedõ beszámolót
vitatta meg és fogadta el, megköszönve a munkát.
A 10./ napirend keretében a Testület döntött a külterületi utak fejlesztése
tárgyában kiírt közbeszerzés kapcsán arról, hogy az önerõ emelésével
a beruházás megvalósuljon.
A 11./ napirend során a Testület ZÁRT ÜLÉSEN döntött a helyi
kitüntetésekrõl, melyek átadására a községi ünnepségeken kerül sor.
Addig pedig legyen ez TITOK!
A 12./ EGYEBEK napirend során a Testület döntött óvodavezetõi pályázat
kiírásáról. Ezt követõen Tóth János jegyzõ bejelentette, hogy a jegyzõi
kinevezése 2018. július 31-én megszûnik.

A Hírmondóban a lakosságot érintõ önkormányzati döntések összefoglalását
közöljük. A képviselõ-testület ülései nyilvánosak – a jegyzõkönyv a könyvtárban
megtekinthetõ, illetve letölthetõ az interneten: www.csemo.hu/önkormányzat
menüpont alatt.
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Ülésezett
a Képviselõ-testületDR. LAKOS ROLAND

polgármester
(06- 70) 600- 3844
polgarmester@csemo.hu

BÖGÖS ISTVÁN
alpolgármester
(06- 20) 236-1624
csbogos@gmail.com

DR. KÁRPÁTI LÁSZLÓ
képvise lõ
(06- 20) 934-1276
karpatidr@t-online.hu

DR. LAKATOSNÉ BAKONYI
MAGDOLNA KATALIN
képvise lõ
(06- 20) 594- 3258
dr.lakatosne@gmail.com

GÁSPÁR JÁNOS képviselõ
(06- 30) 419-8622
gasparjanos59@gmail.com

LABÁT FERENC képviselõ
(06- 30) 905- 5910
csemovizkft@gmail.com

TURCSÁN ISTVÁN képviselõ
(06- 30) 459-6443

POLGÁRMESTERI
FOGADÓÓRÁK

KÉPVISELÕK
ELÉRHETÕSÉGEI

2018 . június  2 0.  szerda,
15.00-16.00 óra között a zöldhalmi
közösségi háznál

2018 . jún ius 2 1.  csütör tök,
16.00-17.00 óra között a Határ
büfénél

2018 . június  2 7.  szerda,
16.00-17.00 óra között Hantházán,
a boltnál

DR. LAKOS ROLAND polgármester
(06-70) 600- 3844

e-ma i l :  po lg arme st er@c se mo .hu
web :  www.lakosroland .hu

A téli rezsicsökkentésrõl

Dr. Lakos Roland
polgármester

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

A mai napi állapot szerint a téli rezsicsökkentés kapcsán az alábbi
tájékoztatást tudom adni:

A Kormány 1072/2018. (III.9.) Korm. határozatában (még márciusban)
arról döntött, idézem: „felhívja a belügyminisztert, hogy tegye meg a
szükséges intézkedéseket az 1 milliárd forint összegû többletforrásnak
a települési önkormányzatok szociális célú tüzelõanyag vásárlásához
kapcsolatos támogatása céljára történõ felhasználása érdekében.”
A belügyminiszter BMÖGF/63-12/2018. iktatószámon TÁMOGATÓI
OKIRATOT bocsájtott ki, melyben arról értesíti az önkormányzatot, hogy
Csemõ esetében 36 m3 kemény lombos tûzifa vásárlására ad 640.800.-
Ft vissza nem térítendõ támogatást: átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 cm
átmérõjû tûzifának az erdészeti igazgatóságok által nyilvántartott
erdõgazdálkodótól történõ megvásárlására.
Idézet a támogatói okiratból: „A Kedvezményezett (ez az önkormányzat)
a támogatásból vásárolt tûzifát 2019. február 15-éig osztja ki a
RÁSZORULÓK részére!”
A támogatói okirat kézhezvételét követõen, a fentebb írt helyzetrõl 2018.
április 19-én tájékoztattam az országgyûlési képviselõnket, kértem
közremûködését abban, hogy döntéshozói szintig jelezni szíveskedjen,
hogy nem ez volt az ígéret.
Idézet a levelembõl:
„… Gyors számítást végeztünk: ha az ígéret szerint, minden olyan csemõi
háztartás megkapná a 12.000.-Ft-ot, amelyek nem férnek hozzá a
vezetékes gázszolgáltatáshoz: akkor ehhez 12.000.000.-Ft lenne
szükséges. Ehhez képest kaptunk 640.800.-Ft-ot. Hogy osszam szét?
A téli szociális tûzifa keret elosztásánál azt vettük alapul, hogy 1 m3=7
mázsa/támogatott. Ezzel 0 fok alatt maximum egy hétig tudtak fûteni
az emberek. A mai árakon nézve a 12.000.-Ft-ból maximum 3 mázsa
tûzifa jön ki, Csemõ támogatása 84 háztartás számára jelent miközben
van Csemõben 1000 olyan háztartás, ahol nincs gázszolgáltatás.
Az 1000 háztartás nem nem kötötte be a gázt, hanem lehetõsége sincs
arra, hogy azt igénybe vegye, lévén nincs kiépített vezeték. Milyen
alapon és hol húzzam meg a vonalat? Mit mondjak a többinek? És miért
nekem kell mondanom??
Miért kavarjuk a szociális tûzifa közé az alanyi jogon járónak hirdetett
rezsicsökkentést? A szociális  tûzifa önkormányzati rendeletben
meghatározott szûk kört érint csak, de ez a 36 m3 még annál is sokkal
szûkebb, mint a szociálisan rászorultak köre (több, mint 250 család
tartozik ide…). „
Választ még nem kaptam…

További problémát jelent, hogy nemcsak a cikkindítóban szereplõ
kormányhatározat rendelkezik a téli rezsicsökkentérõl, hanem a 1210/
2018. (IV. 06.) Korm. határozat is, melynek melléklete szerint a Kormány
az országban 279 olyan települést határozott meg, ahol nincs kiépített
gázhálózat…
CSEMÕ nem szerepel ebben a felsorolásban, holott a gázszolgáltatás
CSAK a belterületen illetve egy korlátozott zöldhalmi részen van jelen.
Számításunk szerint több, mint 1000 csemõi háztartás számára nem
elérhetõ a gázszolgáltatás.
Biztos, hogy nem jó a nyilvántartás, mert a legsûrûbben lakott Pest
megyében csak 1 település, de a legnagyobb megyében, Bács-kiskunban
is csak egy település az, ahol a lista szerint nincs gázszolgáltatás. Ez
fizikai képtelenség, a tanyás településeken.
Válaszokra várunk!
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Dobóczi Anikó védõnõ

Brablecz Szandra és
Kolompár Ferenc:
János Krisztián 2018.05.09.
Görbe d.

Ribár Klaudia és Dudás József:
Laura Barbara 2018.05.11.
Jakab d.

2018. május

SZÜLETÉSEK

Maka Nóra és Vidák Zoltán:
Szamanta Ketrin 2018.05.15.
Lángi d.

Minden újszülött érkezésének
szívbõl örülünk!

Fejes Katalin és Patály Pál:
Kemál Dzsinó 2018.05.16.
Monori d.

Mikus Erika és Szondi Adrián:
Hanna 2018.05.18.
7.d.

Nagy Edina és Nagy József:
Milán Dávid 2018.05.30.
Fõ út

Rendõrségi fogadóóra a
Községháza emeletén:

minden hónap ELSÕ PÉNTEKÉN:
10-11 óra között.

Rendõrségi fogadóóra
Zöldhalomban:

minden hónap HARMADIK
PÉNTEKÉN: 10-11 óra között.

RENDÕRSÉGI
F O G A D Ó Ó R Á K

Dr. Lakos Roland
polgármester

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

A nyitvatartás rendje
2018. május 1-tõl a nyári szünet kezdetéig:

hétfõtõl-péntekig: 14-20 óra között.
szombaton-vasárnap: 10-19 óra között.

a SPORTCENTRUM
nyitvatartási

rendjérõl

Dr. Lakos Roland
   polgármester

A PÁLYÁK HASZNÁLATA INGYENES!

Továbbra is kérem, hogy a pályákat és az eszközöket mindenki csak
rendeltetésszerûen használja, és fokozottan ügyeljen a teljes terület
tisztaságára!
A mosdókat továbbra sem nyitjuk ki, ezt kérem, hogy mindenki vegye
figyelembe, mikor felkeresi a sportpályát!
Kérem tudomásul venni, hogy bármilyen mértékû szándékos rongálás
esetén - azonnali hatállyal - bezájuk a Sportcentrumot.
Mindenkinek kellemes idõtöltést, hasznos testmozgást kívánok!

Továbbra is biztosítjuk a Sport-
centrum igénybevételének lehetõ-
ségét a lakosság számára.

A nyitvatartási idõben gondnokok felügyelik a Sportcentrumot.

PÁLYÁZATÍRÓ
a lakosság

szolgálatában

INGYENES
TANÁCSADÁST

(06-70) 526-9878

OLÁH JÓZSEF
projektmenedzser

Bejelentkezés telefonon:

e-mailon:
perszeusz@t-online.hu

 tart a Csemõben bejegyzett
vállalkozások, civil szervezetek,

egyesületek, intézmények
és magánszemélyek

számára.

Hálaadó istentisztelet a
Beregszászi református
templom megújulásáért

Istvánfi Károly

A Cegléd-Újvárosi-Csemõi református
egyházközségünk minden év októberé-
ben, áldozati vasárnapokon adomány-
gyûjtést szervez, különbözõ célokra.
2017-ben gyülekezetünk tagjai a
beregszászi református templom
felújításához adakoztak.
Az áldozatvállalásból befolyt 347 ezer
forintot személyesen vittük el
Kárpátaljára.
A templom teljes, külsõ-belsõ
felújítása megtörtént.
2018.május 27-én tartották a
beregszászi testvérek a Hálaadó
istentiszteletet.
Igét hirdetett és a templomot
felszentelte Zán Fábián Sándor,
Kárpátalja református püspöke.

„Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi
szemeink elõtt!”  Zsoltárok 118.23
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KÖSZÖNÖM

Dr. Lakos Roland
   polgármester

A TÛZGYÚJTÁS ÉS ÉGETÉS SZABÁLYAI
A bel- és külterületen történõ szabadtéri tûzgyújtás és égetés feltételeit az 54/
2014.(XII.5.)  Belügyminiszteri Rendelet újraszabályozta.
Ennek figyelembevételével a Képviselõ-testület módosította az erre vonatkozó
helyi rendeletet, az alábbiak szerint:

- külterületen égetést csak engedéllyel lehet végezni, az 54/2014.(XII.5.)
BM rendelet szerint, azaz a tûzvédelmi hatóság engedélyét be kell
szerezni.

      Az engedély kérelmet legalább 10 nappal a ter vezett égetés
elõtt kell  beadni a Katasztrófavédelem tûzoltó szakhatóságához
(Nyomtatvány a hivatalban, ill. a honlapon megtalálható: Aktuális/
Közlemények-felhívások menüponton belül).

Avar és kerti hul ladék égetésére vonatkozó szabályok:
Belterületen tûzgyújtás és égetés: közterületen, csak az önkormányzat által vagy
engedélyével lehet végezni, saját ingatlanon belül külön engedély nélkül végezhetõ.
Belterületen történõ tûzgyújtás és égetés ünnepnap kivételével, hétfõn
és pénteken 08-18 óra, szombaton 08-12 óra között, a tûzgyú jtási
szabályok szigorú betartása mellett, alkalmanként max. 2 órán keresztül
végezhetõ.

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a szabályok kerti hulladékokra, avarra,
tarlóra vonatkoznak és nem HÁZTARTÁSI SZEMÉTRE, melynek égetése
TILOS!

Tóth János
jegyzõ

Felhívom a Tiszte lt Ingatlantulaj-donosok és Földhasználók figyelmét, hogy az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4)

bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott év
június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfû virágbimbójának
kialakulását megakadályozni, és ezt követõen ezt az állapotot
a vegetációs idõszak végéig folyamatosan fenntartani.

E határidõ után a védekezések ellenõrzését illetve a fertõzött
területek fe lmérését belterületen a település jegyzõje ,
külterületen a járási földhivatalok mezõgazdászai végzik.
A parlagfûvel fertõzött területek ismeretében a területileg
illetékes növény- és talajvédelmi igazgatóságok (belterület
esetén a település jegyzõje) a kötelezettség elmulasztása
esetén elrendelik a közérdekû védekezést, mely azonnal
végrehajtandó.

A földhasználó, a földtulajdonos köteles megtéríteni a közérdekû védekezés teljes
költségét (amely tartalmazza a vállalkozói díjat, a földhivatal és a növény- és
talajvédelmi igazgatóság költségeit).

A költségek meg nem fizetés esetén adók módjára kerülnek behajtásra.
A közérdekû védekezés elrendelése mellett a növényvédelmi szerv növényvédelmi
bírságot szab ki azzal szemben, aki a károsító elleni védekezési kötelezettségét
elmulasztja.
A bírság mértéke a terület nagyságától és a gyomosodás mértékétõl függõen
15.000 – 15.000.000.-Ft.
Kérem a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy fenti határidõre a gyommentesítési
kötelezettségüknek tegyenek eleget, hiszen a parlagfû mentesség mindannyiunk
közös érdeke, nem beszélve arról, hogy gyors intézkedéssel mentesülhetnek a
kötelezõ határozat és bírság, közérdekû védekezés köl tségének megfizetési
kötelezettsége alól.

Dr. Lakos Roland
polgármester

FELHÍVÁS
parlagfû elleni védekezésre

Bálint Attilának,
Bíró Lászlónénak,
Farkas Jánosnénak,
Fokti Kittinek,
Fokti Vendelnek,
Gyura Alexandrának,
Gyura Mihálynénak,
Gyura Renátának,
Horváthné Tündének,
id. Fokti Vendelnek,
Ilyésné Bodor Erzsébetnek,
Károlyi Józsefnénak,
Károlyi Mihálynénak,
Kenyó Gábornak,
Lendér Józsefnek,
Lõrincz Ferencnek,
Mikus Istvánnénak,
Nagy Andrásnénak,
Nagy Erzsébetnek,
Papp Ildikónak,
Pelényi Jánosnak,
Pelényi Jánosnénak,
Rósa Olivérné,
Sáfár Adriennek,
Sáfár Józsefnénak,
Szigeti Ferencnek,
Szigeti Ferencnének,
Tokaji Andrásnak,
Turcsán Istvánnak, 
 
hogy május 19-én, szombaton
segítettek az egynyári
virágpalánták elültetésében
bel- és külterületen egyaránt.

EZ AZ ÖN
HIRDETÉSÉNEK HELYE!
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A lakosság figyelmébe ajánljuk

Csemõ Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
6/2018. (V. 28.) rendelete

a pénzbeli és természetbeni szociális támogatások rendszerérõl
és gyermekvédelmi ellátásokról

Dr. Lakos Roland
    polgármester

Szükségessé vált az Önkormányzat  pénzbeli és természetbeni szociális támogatások rendszerérõl és gyermekvédelmi
ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) rendeletének módosítása, mert az idei évi költségvetés tervezésekor és elfogadásakor
olyan ellátások biztosítását határozta el a testület, melynek szabályozására helyi rendeletben még nem került sor
(diákok ösztöndíj támogatása, ápolási célú települési támogatás, beiskolázási segély), illetve szerepel a rendeletben
olyan szolgáltatás (betegszállítás) biztosítása is, amelyet már nem végez az önkormányzat.

Új elemként került be rendeletbe az úgynevezett beiskolázási segély, mely a 65 év felettiek karácsonyi támogatásának
mintájára került bevezetésre. Az idei szociális keret lehetõvé teszi, hogy ne csak karácsonyra, hanem már korábban is
adható legyen a juttatás, mely utalási idõpontjaként az augusztust célszerû megjelölni, mint a beiskolázási terhekhez
való hozzájárulási támogatást.

Az elfogadott rendeletet teljes terjedelmében közzétesszük a szabályozás tartalmának megismeréséhez.

Csemõ Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.) 1. §. (2) bekezdésében, 25. §. (3) bekezdés b.)
pontjában, 26. §-ában, 32. §. (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. §.
(4) bekezdésében, 92. §. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek
védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.) 18. §. (2) bekezdésében, 29. §.  (2)
bekezdésében, 131. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet
Általános rendelkezések

A rendelet célja
1. §

(1) E rendelet célja, hogy  a szociális biztonság megteremtése és
megõrzése érdekében szabályozza a pénzbeli és természetbeni
juttatások, valamint a szociális ellátások igénybevételének helyi
szabályait, rendelkezzék a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások
igénybevételének jogosultságáról, mértékérõl, igénybevételük
módjáról.
(2) A Képviselõ-testület az ellátások biztosításával a szociális
szempontokból rászorult családok életminõségén kíván javítani,
egyidejûleg ösztönözni kívánja a kérelmezõket arra, hogy maguk is
tegyenek meg minden tõlük elvárhatót annak érdekében, hogy
családjuk eltartásáról elsõsorban keresõ tevékenységbõl származó
jövedelembõl tudjanak gondoskodni.

A rendelet hatálya
2. §

A rendelet hatálya kiterjed a Csemõ község közigazgatási területén
életvitelszerûen élõ az Sztv. 3. §. (1)- (3) bekezdésében meghatározott
személyekre.

Hatásköri szabályok
3. §

(1) Az Szt-ben, valamint az e rendeletben meghatározott feltételek
szerint a Csemõ Község Önkormányzata Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 14/2014. (X. 27.)  rendelet alapján átruházott
hatáskörben a Szociális és Kulturális Bizottság dönt az e rendelet 7.
§., 8. §., 10. §., 11. §-ában, valamint a 13. §. (2) bekezdésében és a
24. §-ában meghatározott támogatásokról.
(2) Az SZMSZ-rõl szóló rendelet alapján átruházott hatáskörben a
polgármester dönt az e rendelet 9. §., 12. § és 13. §. (1) bekezdésében
meghatározott támogatásokról.

Eljárási rendelkezések
4. §

(1) A szociális, gyermekjóléti ellátások iránti  kérelmet – az igénylésre
rendszeresített nyomtatványon – lehet benyújtani a Polgármesteri
Hivatal szociális ügyintézõjénél.
(2) A kérelemhez csatolni kell a kérelmezõ saját és családja vagyoni,
jövedelmi és szociális viszonyairól szóló nyilatkozatot és az ezekre
vonatkozó igazolásokat.
(3) A szociális ügyintézõ vagy a Szociális Bizottság tagjai a nyilatkozat
és az igazolások ellenõrzésére környezettanulmányt folytathatnak és
abban a kérelmezõ életkörülményeire tekintettel vélelmezhetik a
család jövedelmét.
(4) A rendelet alkalmazásakor az Szt. 4. §-ában meghatározott
fogalmak az irányadók.

5. §
(1) A települési támogatást a családi segélyezés elvének
érvényesítésével kell biztosítani. A családban életvitelszerûen együtt
élõ személyek életmódját, szociális helyzetét, a rászorultságot
egységben kell vizsgálni.  A nyújtandó támogatást úgy kell
megállapítani, hogy az elõsegítse a család létfenntartási és lakhatási
lehetõségeit.



1 1XXVIII. évfolyam 6. szám www.csemo.hu              2018. június

1 1

1 1

Csemõ Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 6/2018. (V.28.) rendelete
a pénzbeli és természetbeni szociális támogatások rendszerérõl és gyermekvédelmi ellátásokról2

(2) A települési támogatás egészben vagy részben természetbeni
szociális ellátás formájában is nyújtható. A természetbeni szociális
ellátás formájáról és módjáról az ellátást megállapító határozatban
kell rendelkezni.
(3) A természetbeni szociális ellátás formái: élelmiszercsomag, tüzelõ,
rezsiszámla, gyógyszer kiváltása.
(4) A készpénzben megállapított települési támogatás
felhasználásáról a jogosult az összeg felvételétõl számított 15 napon
belül elszámoltatható.
(5) A megállapított támogatás folyósítása elsõsorban az ügyfél
folyószámlájára történõ átutalással vagy postai utalással történik.

A települési támogatás
6. §

Települési támogatás:
a.) a létfenntartási gondok enyhítéséhez való hozzájárulás;
b.) a lakhatás támogatáshoz való hozzájárulás;
c.) az egészségi állapot megõrzését jelentõ szolgáltatások
költségeihez való részbeni hozzájárulás;
d.) ápolási célú települési támogatás;
e.)az elhunyt hozzátartozó temetési költségeihez való hozzájárulás;
f.) köztemetés;
g.) a gyermekek családban történõ gondozásának költségeihez való
hozzájárulás;
h.)általános és középiskolások ösztöndíj támogatása;
i.) rendkívüli települési támogatás.

7. §
(1) A létfenntartási gondokkal küzdõ személynek idõszakosan vagy
tartósan fennálló létfenntartási gondja enyhítésére ismétlõdõen,
tárgyévben a kérelem benyújtásától háromhavonta egyszeri 5.000.-
Ft, gyermeket nevelõ családban egyszeri 8.000.- Ft összegû települési
támogatás nyújtható.
(2) A 65 év feletti nyugdíjasok részére december hónapban egyszeri,
2.500.- Ft értékû ajándékcsomag nyújtható.
(3) Minden 16 év alatti, csemõi állandó bejelentett lakóhellyel és
életvitelszerûen Csemõben élõ gyermek törvényes képviselõje részére
évente két alkalommal (augusztus és december hónapban)
gyermekenként 5.000.- Ft összegû rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás nyújtható az éves költségvetés szociális kerete terhére.

8. §
(1) A lakhatás elõsegítése érdekében települési támogatás

a.) fûtési támogatásként október 15-tõl – április 15-ig terjedõ
idõtartamra,
b.) közüzemi díj támogatásként január 01-tõl – december 31-
ig terjedõ idõtartamra állapítható meg.

(2) A fûtési támogatás állapítható meg annak a lakástulajdonosnak,
aki
a.) nyugdíjas, vagy a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte; vagy
b.) saját háztartásában legalább 3 kiskorú vagy nappali tagozaton
tanuló és önálló jövedelemmel nem rendelkezõ nagykorú gyermeket
tart el;
c.) aktív korúak, idõskorúak ellátásában, ápolási díjban részesül;
feltéve, hogy a családban az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja

 meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-
át.
(3) A fûtési támogatás összege havonta 5.000.- Ft.
(4) Közüzemi díj támogatás állapítható meg annak a személynek,
akinek a háztartásában az egy fõre jutó jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-
át.
(5) A közüzemi díj támogatás összege 3.500.- Ft, de nem haladhatja
meg a havi villanyszámla összegét.
(6) Nem jogosult lakhatást elõsegítõ települési támogatásra, aki
a.) albérlõt tart vagy más módon hasznosítja a lakását;
b.) akinek a lakásbérleti vagy lakástulajdonára vonatkozóan tartási,
életjáradéki vagy öröklési szerzõdése áll fenn.

9. §
(1) Települési támogatásként az egészségi állapot megõrzését jelentõ
szolgáltatások költségeihez való teljes vagy részbeni hozzájárulás
állapítható meg annak a személynek, aki

a.) közgyógyellátási igazolványra nem jogosult és
                     aa.) igazoltan a rendszeresen szedett gyógyszer kiadása
vagy gyógyászati segédeszköz beszerzésének költsége meghaladja
saját jövedelmének 15%-át és a családjában az egy fõre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250%-át;
              b.)   esetenként felírt gyógyszer kiváltása vagy gyógyászati
segédeszköz beszerzésének költségét önerõbõl biztosítani nem tudja
és a családjában az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át;
             c.) ki közgyógyellátási igazolványra jogosult és a havi g
gyógyszerkiadása aközgyógyellátásból nem elégíthetõ ki, mert

ca.) az OEP által elismert havi rendszeres
gyógyszerköltsége meghaladja az éves központi
költségvetési törvényben meghatározott egyéni
gyógyszerkeret legmagasabb összegét, vagy
cb.) a felírt gyógyszerek, gyógyászati
segédeszközök közgyógyellátás alapján nem
beszerezhetõk.

(2) Az (1) bekezdés aa.) pontjában meghatározott települési
támogatás a kérelem benyújtásától minden év december 31-ig
állapítható meg, összege az igazolt gyógyszerköltség, de nem
haladhatja meg a havi 4.000.- Ft-ot.
(3) Az (1) bekezdés ab.) és b.) pontjában meghatározott települési
támogatás összege esetenként az igazolt gyógyszerköltség, de éves
szinten összesen nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegét.
(4) Az (1) bekezdésben szabályozott települési támogatás iránti
kérelem kötelezõ melléklete a háziorvos vagy kezelõorvos által
felírt rendszeresen vagy esetenként szedett gyógyszerek, gyógyászati
segédeszköz költségének összegérõl szóló igazolás.

Ápolási célú települési támogatás
10. §

(1) Ápolási célú települési támogatás állapítható meg a Csemõ
község területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezõ és
életvitelszerûen itt élõ nagykorú közeli hozzátartozónak az
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 alábbi feltételek együttes fennállása esetén:
- az igénylõ 18. életévét betöltött tartós beteg személy

gondozását, ápolását végzi,
- kora, egészségi állapota alapján alkalmas az ápolt személy

gondozási és ápolási igényére tekintettel a feladat
ellátására,

- regisztrált álláskeresõ és aktív korúak ellátására,
munkanélküliek ellátására, TB ellátásra, valamint
nyugellátásra nem jogosult,

- családjában az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200%-át és vagyonnal nem rendelkezik,

- nem jogosult az Szt. 41. §-a alapján ápolási díjra,
- a 18. életévét betöltött tartós beteg személy háztartásában

a kérelmezõn kívül ápolásra, gondozásra alkalmas
más személy nincs,

- az ápoló és az ápolt között tartási, életjáradéki vagy
öröklési szerzõdés nem áll fenn.

(2) A 18. életévét betöltött tartós beteg személy ápolásának
szükségességét a háziorvos vagy szakorvos igazolja.

(3) Az ápolási célú települési támogatás folyósítása alatt az ápolást
végzõ személy ápolási kötelezettségének teljesítése bármikor
ellenõrizhetõ.

(4) Az ápolási célú települési támogatás összege 27.000.- Ft/hó.
(5) Az ápolási célú települési támogatás legfeljebb 12 hónap

idõtartamra állapítható meg.
(6) Az ápolási célú települési támogatásra való jogosultságot meg

kell szüntetni, ha
- az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem

teszi szükségessé,
- az ápolást végzõ személy a kötelezettségét nem teljesíti,
- az ápolt személy meghal,
- az ápolást végzõ vagy az ápolt személy lakcíme megszûnik

a településen,
- az (1) bekezdésben megjelölt jogosultságot kizáró

körülmény következik be,
-az ápolást végzõ a felülvizsgálati eljárást akadályozza.

Az elhunyt hozzátartozó temetési költségeihez való hozzájárulás
11. §

(1) Települési támogatásként elhunyt hozzátartozó személy
eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás nyújtható annak,
aki az elhunyt temettetésérõl gondoskodott és a családjában az egy
fõre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250%-át.
(2) A segély mértéke az eredeti temetési számla költségének 10%-a,
de nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét. A támogatás összegét 1.000.- Ft-ra kerekítve kell
megállapítani.

Köztemetés
12. §

(1) A Csemõ község illetékességi területén elhunyt személy
közköltségen történõ eltemettetésérõl kell gondoskodni, ha

a.) nincs vagy nem lelhetõ fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
b.) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésrõl nem
gondoskodik vagy nem tud gondoskodni és kérelmezi a közköltségen
történõ temetést.
(2) A köztemetéssel eltemetett elhunyt eltemettetésre köteles személy
a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól
 a.) teljes egészében mentesíthetõ, ha családjában az egy fõre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át,
 b.) 50%-ban mentesíthetõ, ha családjában az egy fõre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200%-át, feltéve, hogy annak megfizetése a kötelezett
megélhetését súlyosan veszélyeztetné.

Általános iskolások ösztöndíj támogatása
13. §.

(1) A Képviselõ-testület a csemõi Ladányi Mihály Általános Iskolában
tanuló tehetséges és kiemelkedõ tanulmányi eredményt elért
diákok részére tanulmányi ösztöndíjat adományoz félévente
maximum 17 fõ részére.

(2) Ösztöndíjra jogosult az a tanuló, aki
a.) 2-4. évfolyamon kitûnõ bizonyítványt, példás magatartás és példás

szorgalom minõsítést kapott;
b.) 5-8. évfolyamon legalább 4,5 átlagú bizonyítványt, példás vagy

jó magatartás és szorgalom minõsítést kapott, illetve jelentõs
tanulmányi eredmény javulást ért el.

(3) Az ösztöndíjban részesíthetõ tanulókra az osztályfõnök az adott
tanév február 01-ig, illetve június 30-ig tehet javaslatot, melyet
a nevelõ-testület bizottsága bírál el. A bírálat eredményérõl a
polgármester írásban értesíti a tanuló törvényes képviselõjét/
gondviselõjét. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

    (4) Az ösztöndíj összege 5.000.- Ft/hó (5 hónapon keresztül),
melyet egy összegben kell kifizetni.

    (5) Az ösztöndíj kifizetésérõl, utalásáról a polgármester
határozata alapján a Polgármesteri Hivatal gondoskodik az
éves költségvetési rendelet szociális kerete terhére.

Középfokú oktatási intézményben tanulók ösztöndíj támogatása
14. §

(1) A Képviselõ-testület a csemõi állandó lakóhellyel rendelkezõ és
életvitelszerûen Csemõben lakó, középfokú köznevelési intézményben
tanulmányokat folytató tehetséges és kiemelkedõ tanulmányi
eredményt elért diákok részére tanulmányi ösztöndíjat
adományozfélévente maximum 10 fõ részére.
(2) Az ösztöndíj elnyerésének feltétele:
- legalább 4-es átlagot meghaladó félévi tanulmányi eredmény,
- példás vagy jó magatartás és szorgalom minõsítés.
(3) Az ösztöndíjra pályázati felhívás jelenik meg január, illetve június

hónapban a Csemõi Hírmondóban és a község honlapján.
(4) A beérkezett pályázatokat a polgármester bírálja el kizárólag a

tanulmányi átlageredmények rangsorolásával. Döntése ellen
fellebbezésnek helye nincs.

(5) Az ösztöndíj összege 10.000.- Ft/hó (5 hónapon keresztül), melyet
egy összegben kell kifizetni.
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(6) Az ösztöndíj kifizetésérõl, utalásáról a polgármester határozata
alapján a Polgármesteri Hivatal gondoskodik az  éves
költségvetési rendelet szociális kerete terhére.

Kamatmentes kölcsön
15. §

(1) Települési támogatás különösen indokolt esetben kamatmentes
szociális kölcsön formájában is nyújtható.
(2) A kamatmentes szociális kölcsön összege maximum 50.000.- Ft
lehet.
(3) A kamatmentes szociális kölcsön legfeljebb 12 hónapra adható.
(4) A kamatmentes kölcsön  lakással vagy lakhatással kapcsolatos
kiadások, tartozások rendezéséhez, hosszan tartó betegség esetén
felmerülõ kiadásokra, temetési költségre vagy nagyösszegû
egészségmegõrzés célját szolgáló eszköz (szemüveg, tolókocsi)
beszerzésére kérhetõ.
(5) Kamatmentes kölcsön abban az esetben nyújtható, ha a
kérelmezõ, illetve családja jövedelmi viszonyait figyelembe véve a
családban az egy fõre esõ jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175%-át.
(6) A kölcsönrõl nyújtásáról és annak visszafizetésérõl szóló
megállapodást a megállapító határozat alapján az önkormányzat
részérõl a polgármester írja alá.
(7) A kölcsön visszafizetésének megkezdése legfeljebb 3 hónapig
halasztható.
(8) A törlesztõ-részletet minden hónap 12. napjáig kell a
Polgármesteri Hivatal pénztárába befizetni.
(9) A törlesztõ-részlet befizetésének elmaradása esetén a kölcsönbõl
fennálló tartozást egy összegben kell visszafizetni. Nem fizetés esetén
a megállapodásban rögzített végrehajtási eljárás megindítását kell
kezdeményezni.

Rendkívüli települési támogatás
16. §

(1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a
létfenntartási gondokkal küzdõ személynek, akinek családjában az
egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és önmaga vagy családja
létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud, mert

a. tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentõs
jövedelem-kiesés következett be, vagy

b. elemi kár,  vagy sérelmére elkövetett
bûncselekménybõl anyagi kára keletkezett, vagy

c. nyugdíj vagy a más rendszeres ellátás kifizetése
a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt
késik, vagy

d. önhibáján kívül legfeljebb 2 havi közüzemi
díjhátraléka halmozódott fel, melyet önerõbõl
nem tud kiegyenlíteni, vagy

e. nagyobb összegû, váratlan vagy elõre látott
kiadásai vannak, amelyeket önerõbõl nem tud
kiegyenlíteni, vagy

f. gyermek nevelésével, gondozásával, a nevelésbe
vett gyermek családjával való

kapcsolattartáshoz, a gyermek családba történõ
visszakerülésének elõsegítéséhez kapcsolódó
kiadásai keletkeztek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a rendkívüli települési
támogatás mértéke nem haladhatja meg a tényleges költség mértékét,
illetve az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét

17. §
Nem állapítható meg települési támogatás annak az aktív korú
személynek, aki álláskeresõként, illetve akinek a családjában élõ
személy munkanélküliként munkahelykeresés céljából nem mûködik
együtt a PMKH Ceglédi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával.

II. fejezet
    Szociális szolgáltatások

18. §
(1) Csemõ Község Önkormányzata a helyi nevelési, oktatási,
egészségügyi intézmények vezetõibõl (iskolaigazgató, óvodavezetõ,
háziorvosok, védõnõk, gyermekjóléti és családsegítõ szolgálat
családgondozói) álló szociálpolitikai kerekasztalt hozott létre, melynek
elsõdleges feladata a szolgáltatásszer vezési koncepcióban
meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának
folyamatos figyelemmel kísérésére, és a felmerülõ helyi szociális
problémák megoldására javaslat készítése..
(2) A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy
alkalommal ülést tart.

Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások
19. §

Csemõ Község Önkormányzata a szociális alapellátási feladatai
körében az alábbi ellátásokat és szolgáltatásokat biztosítja:

- tanyagondnoki szolgálat,
- étkeztetés,
- családsegítés,
- házi segítségnyújtás.

Tanyagondnoki szolgálat
20. §

(1) Csemõ Község Önkormányzata a külterületi lakosság szociális
alapellátási feladatait a 2003. és 2010. között kialakított 4
tanyagondnoki szolgálat keretében biztosítja.

(2) A tanyagondnoki szolgálat  körzethatárai:
1. Hosszú-Csemõ településrész (1-15. dûlõ, Jáger út – Fõ út –

Mikebudai út),
2. Hantháza településrész,
3. Hosszú-Csemõ településrész (Alsóerdõ – Balla – Boján – Dávid

– Kardos – Kökény – Ladányi – Majoros – Matusz – Pákozdi
– Vermes dûlõ),

4. Alsó-Csemõ településrész (Bolt – Bekötõ – Katona – Lángi –
Parti – Sági – Szemõk – Szûcs dûlõ).

(3) A tanyagondnoki szolgálatok alapfeladata a közvetlen személyes
szolgáltatások közül a közremûködés

a.) az étkeztetésben,
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b.) a házi segítségnyújtásban,
c.) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában,
d.) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás

biztosításában (háziorvosi rendelésre szállítás, egyéb
egészségügyi intézménybe szállítás, gyógyszerkiváltás
és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás
biztosítása),

e.) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállításában.
(4) A tanyagondnoki szolgálatok közvetlen személyes szolgáltatások
közül kiegészítõ feladata
a.) a lakossági szolgáltatások biztosítása (közösségi, mûvelõdési,
sport- és szabadidõs tevékenységek szervezése, segítése),
b.) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények
továbbítása.
(5) A tanyagondnoki szolgálatok feladata az önkormányzati
feladatok megoldását segítõ közvetett szolgáltatások közül
  a.) az ételszállítás az önkormányzati intézménybe,
  b.) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére.
(6) A tanyagondnoki szolgálatok az önkormányzat által elfogadott
szakmai program, a munkáltatói jogkört gyakorló polgármester
által készített munkaköri leírás alapján végzik tevékenységüket.

Étkeztetés
21. §

(1) Az önkormányzat az étkeztetés feladatainak ellátására szerzõdést
kötött a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulással.
(2) A szolgáltatás igénybevételéért fizetendõ térítési díjakat e rendelet
1. sz. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat települési támogatás keretében szociális étkezést
biztosíthat az azt kérelmezõ részére.
(4) A szociális étkezés (napi egyszeri meleg étel) biztosítására az
általános iskola fõzõkonyhájáról kérelmezõ által történõ
elszállításával, illetve a tanyagondnok általi házhozszállításával van
lehetõség.

Házi segítségnyújtás
22. §

(1) Az önkormányzat a házi segítségnyújtási feladatok ellátására
szerzõdést kötött a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulással.
(2) A szolgáltatás igénybevételéért fizetendõ térítési díjakat e rendelet
1. sz. melléklete tartalmazza.

Családsegítés
23. §

Az önkormányzat a családsegítés feladat ellátására szerzõdést kötött
a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulással.

III. fejezet
Gyermekvédelmi ellátások

Személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátás
24. §

Az önkormányzat a gyermekjóléti alapellátási feladatai körében
gyermekjóléti szolgáltatást biztosít a Ceglédi Többcélú Kistérségi
Társulással kötött feladatellátási megállapodás alapján.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
25. §

A támogatásra jogosultak körét és a jogosultság feltételeit a Gyvt.
19-20/A. §-a szabályozza.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
26. §

(1) Települési támogatás nyújtható annak a személynek, aki a
köznevelési intézménybe járó gyermekre való tekintettel rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult és a családjában az
egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250%-át a gyermek(ek) családban
történõ gondozásának költségeihez való hozzájárulásként
a.) a tanköteles gyermek tanszer, tankönyv ellátásának
biztosítására;
b.) a gyermek étkezésének biztosítására;
c.) a gyermek más településre történõ iskolába járásához szükséges
autóbuszbérlet megvásárlásához;
d.) a gyermek köznevelési intézmény, sportegyesület javaslatára
táborozási vagy nyaralási költségére.
(2) Az (1) bekezdés a.) és d.) pontjában meghatározott esetekben
a támogatás iránti kérelem tárgyév május, június, július és augusztus
hónapban. A kérelem kötelezõ melléklete a tanköteles gyermek
tanulói jogviszonyának fennállására vonatkozó igazolás.
(3) Az (1) bekezdés b.) és c.) pontjában meghatározott esetekben
a támogatás iránti kérelem július és augusztus hónapok kivételével
nyújtható be. A kérelem kötelezõ melléklete a tanulói jogviszony
igazolás, az étkezési térítési díj mértékérõl szóló igazolás,
buszbérletrõl szóló számla.
(4) A települési támogatás összege az (1) bekezdésben
meghatározott esetekben gyermekenként 6.000.- Ft.
(5) Települési támogatás nyújtható annak a személynek, aki a
köznevelési intézménybe járó gyermekre való tekintettel rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és a családjában az egy
fõre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át a gyermek(ek) más településre
történõ iskolába járásának biztosítása érdekében autóbuszbérlet
megvásárlásához a (3) bekezdés szerinti feltételekkel.

Záró rendelkezések
27. §

(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. és a
Gyvt. rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) E rendelet 2018. június 01-jén lép hatályba, hatálybalépésével
egyidejûleg hatályát veszti a pénzbeli és természetbeni szociális
támogatások rendszerérõl és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 2/
2015. (II. 27.) rendelet.

                   Tóth János          Dr. Lakos Roland
                        jegyzõ                 polgármester

A rendelet kihirdetve2018. május 28-án.

                   Tóth János
                        jegyzõ
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Községi Könyvtár HíreiKözségi Könyvtár Hírei

Csütörtök: 13.00 – 15.30 óráig
Péntek:  10.00  - 13.00 óráig
          (a hónap elsõ három péntekén)
                 13.00 – 21.00 óráig
          (a hónap utolsó péntekén)
Szombat: 8.00 – 12.00

Hétfõ:    zárva
Kedd: 13.00 - 15.30 óráig
Szerda:   13.00 – 15.30 óráig

A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA:

 Vas Tiborné
közösségi színtér vezetõ

(06- 70) 360-8034

semmibõl VALAMIT
kézmûves délelõttök gyermekeknek

a Községi Könyvtárban
PAPÍRVIRÁG KÉSZÍTÉS

JÚNIUS 23-án,
szombaton 10.00 - 11.30 óráig.

HÛTÕMÁGNES KÉSZÍTÉS
JÚNIUS 30-án,

szombaton 10.00 - 11.30 óráig:
A foglalkozásokon való részvétel ingyenes!

Tisztelt Könyvtárlátogató!

JÚNIUS 29-ÉN, 18–22 óráig
(a hónap utolsó péntekjén) A
HELYTÖRTÉNETI
GYÛJTEMÉNYBEN LESZEK.

JÚLIUS 6-7-IG, 12-14-IG, 18-28-IG,
AUGUSZTUS 4-10-IG

                 A KÖNYVTÁR ZÁRVA TART.

Megértésüket köszönöm!

unalomûzõ szünidei programjai
vár benneteket!

júliusban és augusztusban

a könyvtár nyitvatartási idejében kézmûves
foglalkozás vagy társasjáték parti vagy
vetélkedõ/totó vagy mese felolvasás …

A programon való részvétel ingyenes

információ:
 (06-70) 360-8034

Vas Tiborné

Csemõi Községi Könyvtár
és Közösségi Színtér

A Csemõi Községi Könyvtár és
Közösségi Színtér

újabb tanfolyamot indít azoknak,
akik szeretnék elsajátítani a

KOSÁRFONÁS
TECHNIKÁJÁT

2018. AUGUSZTUS 11-ÉN ÉS 12-ÉN
(szombat, vasárnap)

és azoknak is, akik már
rendelkeznek alaptudással, de
kedvük lenne újabb fogásokat

megtanulni.

Kezdõknek: 12.000,-Ft/fõ
Haladóknak: 15.000,-Ft/fõ
A technikát a KEZDÕK gyümölcsös/kenyeres
kosarak, a HALADÓK kerek piaci kosarak
fonásával sajátíthatják el.
Magában foglalja az oktató díját + az
anyagköltséget.
Jelentkezést elfogadunk 1-1 napra is!
Befizetési határidõ: július 20.

A tanfolyam 8 fõ jelentkezése esetén indul.
info: (06-70) 360-8034
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A Ladányi Mihály Általános Iskola híreiA Ladányi Mihály Általános Iskola hírei

Ezúton is értesítjük a Tisztelt Szülõket, az étkezési térítési díjak befizetése
a Polgármesteri Hivatal titkárságán lehetséges minden héten kedden:
8-12 óra között, és csütörtökön: 13-16 óra között.

Étkezési térítési díjak befizetése 2018-ban

Ügyintézõ: Királyné Anita, telefon: (06-53) 392-001

   Sárik Viktor
testnevelõ-edzõ

A Csemõi Ladányi Mihály
Általános Iskola

HÁZI LABDARÚGÓ
BAJNOKSÁGA

Harmadik alkalommal került megrendezésre
iskolánkban a felsõs labdarúgó bajnokság. A
mérkõzések színvonalasak és fair playben
gazdagok voltak. A „papírformák” nem minden
esetben igazolódtak be a mérkõzések során,
hiszen akadtak fordulatos összeütközések is.
Úgy gondolom, hogy minden évfolyamot meg
kell dicsérnem, mivel az utolsó percig küzdöttek
a csapatok, a rajongók pedig biztatták õket
hangos szurkolásukkal. A tavaszi vándorkupát
a jelenlegi 8. b osztály nyerte meg.

Biztosan állíthatom, hogy ez a házi labdarúgó
bajnokság hagyománnyá fogja kinõni magát
iskolánkban, fõleg úgy, hogy ezt követõen
félévente kerül megrendezésre ez az esemény.
Ez azt jelenti, hogy lesz õszi- és tavaszi gyõztes
is. Tehát az osztályok már most kezdhetnek
fejben hangolódni az õszi fordulóra. Gratulálok
az összes osztály csapatának és a gyõztes
osztálynak!

a gyõztes csapat: 8.b osztály

Immáron harmadik alkalommal vettünk részt Albertirsán az
Ecsedi László Sportcentrumban a Magyar Speciális Szövetség
és az IRMÁK Nonprofit Kft szervezésében megrendezett
Grassroots labdarúgó tornán. A helyszín és az idõjárás is
kedvezett a játékosoknak és a kilátogatóknak, mivel rendkívül
izgalmas és látványos mérkõzéseket láthattak három pályán.
Labdarúgóink elsõként körmérkõzést játszottak a nevezett
iskolás csapatokkal. Ez azt jelenti, hogy három mérkõzést
játszottak, amelybõl kettõt megnyert a csapatunk. Mivel a
körmérkõzéseken másodikként végeztünk, ezáltal a döntõbe
kerültünk. Sajnos e mérkõzésen kétszer nagyot hibáztunk,
amit az ellenfél játékosai ki is használtak. A hátralévõ idõben
pedig csak szépíteni tudtunk, de ezzel is második helyezést
értek el iskolánk diákjai.

   Sárik Viktor
testnevelõ-edzõ

III. IRMÁK
labdarúgó fesztivál

Mind a négy mérkõzés kemény, de sportszerû volt. Tanulóink
kitettek magukért, hiszen az utolsó sípszóig harcoltak a
labdaszerzésekért, gólhelyzetek kialakításáért, valamint a gólokért
is. Véleményem szerint nem érheti szó a ház elejét, még a két
nagyobb hiba ellenére sem, mert az utolsó pillanatig egy
csapatként küzdöttünk.

Összességében nagyon jól éreztük magunkat a rendezvény
idõtartama alatt. Köszönöm a csapatnak ezt a szép napot,
továbbá hogy képesek voltak egy csapatként harcolva helytállni
e rendezvényen és elérni ezt a szép eredményt iskolánknak!
Természetesen hatalmas köszönet jár a kiszolgáló személyzetnek,
a Magyar Speciális Szövetségnek és az IRMÁK Nonprofit
Kft-nek! Külön köszönjük Csemõ Önkormányzatának a diákok
helyszínre és hazaszállításában való közremûködését!
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 (Bódi Jázmin 5.a és Sárik Viktor )

A Ladányi Mihály Általános Iskola híreiA Ladányi Mihály Általános Iskola hírei

                                       (Kovács Krisztina

      SPORTNAP HOKI VB-N JÁRTUNK
Az iskolában testnevelést tanító tanártól értesültem, hogy
lehetõségünk van a Magyar Jégkorong Szövetség
(továbbiakban MJSZ) által kiírt pályázatra pályázni. Amikor
ezt meghallottam évfolyamtársaimmal, abban a pillanatban
tudtuk, hogy ez egy nem mindennapi lehetõség számunkra.
A közös megbeszélést követõen arra kértük a tanár urat,
hogy vegyen részt a pályázaton. Egy nap várakozás után
az egyik szünetben a tanár úr örömteli hírrel jött be hozzánk,
aminek mi nagyon örültünk, hiszen az MJSZ által 30 jegyet
nyertünk az általunk kiválasztott Kazahsztán-
Lengyelország jégkorong VB mérkõzésre. Szüleim
beleegyezése után immáron a kínálkozó lehetõség
valósággá vált. 2018.04.28–án (szombaton) kifestett arccal,
nagy lelkesedéssel indultunk el Csemõbõl Budapestre a
Papp László Sportarénához. Az utat hosszúnak találtam és
ez idõ alatt végig türelmetlenül vártam, hogy megérkezzünk
a helyszínre. Csillogó szempárral szálltam le a buszról
társaimmal, amikor megkaptuk Viktor bácsitól az engedélyt.
A sorakozást követõen pár perces séta után megérkeztünk
a Sportaréna elõtti területre, ahol elcsodálkoztam a sok-
sok ember láttán.

Körülöttünk volt lengyel és kazahsztáni szurkoló is. Sajnos
itt is várakoznunk kellett, hogy beengedjenek minket az
arénába, azonban az idõ múlását segítette a különbözõ
kihelyezett ingyenes programokon való részvétel. Körülbelül
egy órával késõbb ismét sorba álltunk és bemehettünk végre
a hatalmas fedett sportarénába. Tátva maradt a szánk is
mikor megláttuk, hogy milyen nagy is ez a komplexum,
valamint a küzdõtere, ahol a jégkorongpálya is volt.
Mindenkinek megvolt a saját széke és sora a szektoron
belül, én a J soron belül a nyolcas széken ültem. A felvezetõ
mûsor és a játékosok bemutatása után elkezdõdött a várva
várt mérkõzés. Mi a lengyel csapatnak drukkoltunk, s
mindvégig tapsoltunk, továbbá hangos szurkolással és a
lengyel zászló lobogtatásával biztattuk a lengyel csapatot.
Nagyon jól éreztem magam a többiekkel a mérkõzés egésze
alatt. Sajnos a kazah csapat erõsebbnek bizonyult a lengyel
válogatottnál, így hát 6-1 re megnyerték a mérkõzést. Ez
ellenére sem voltam csalódott, mivel mindvégig nagyon jól
éreztem magam, s úgy gondolom, hogy megérte eljönni.
Remélem lesz majd még lehetõségünk hasonló élményekben
részt venni.
Köszönjük az élményt elsõsorban az MJSZ –nek, másodszor
a felügyeletet biztosító kísérõknek, továbbá Viktor bácsinak
a szervezést és lebonyolítást, valamint a biztonságos utazást
a buszsofõrnek!

Már hagyomány, hogy az iskolánk jó sportolói
összemérik erejüket egy vándorkupáért a
Nyársapáti Mátyás Király Általános Iskola
diákjaival.  A verseny 2018.05.24-én délután a
csemõi sportcentrum pályáin került
megrendezésre.
A gyerekek labdarúgás, röplabda, és
váltóversenyben próbálták sportszerûen legyõzni
egymást. Idén a nyársapáti diákok bizonyultak
ügyesebbnek, így a vándorkupát õk vihették haza.

Gratulálunk nekik és felkészítõ pedagógusaiknak!

Jövõre megújult erõvel, felkészülten várjuk az
újabb összecsapást és próbáljuk visszaszerezni a
kupát.

 www.iskola.csemo.hu

testnevelõ)
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Képes beszámoló a GYERMEKNAPRÓL

         Erdélyi Krisztina
             óvodavezetõ

Köszönjük támogatóinknak,
segítõinknek, hogy hozzájárultak a

rendezvény sikeréhez!

Bögös István, Ceglédi Rendõrség,
Ceglédi Tankerületi Központ, Ceglédi
Tûzoltóság, Csemõ Község Önkor-
mányzata, Csemõi Hagyományõrzõ
Egyesület, Csemõi Nefelejcs Óvoda
dolgozói, Dobóczi Anikó, Dr. Kárpáti
László, Dr. Lakatosné Bakonyi
Magdolna Katalin, Gáspár János,
Hivatal dolgozói és közfoglalkoz-
tatottjai, Horváth András, Ladányi
Mihály Általános Iskola alsós tanítói,
Murvai Julika, Paci Doki Alapítvány,
Tánczos Tibor, Tóth Andrea, Turcsán
István, Vas Tiborné, Vas Hajnalka.
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“Iskolába iratott be az édesanyám,
Itt hagyom a napsugaras, derûs kis szobám!

2018. június 2-án 34 ballagó óvodás színes lufija szállt a
magasba, jelképezve, hogy elhagyják az óvodát. Átlépték az
„új világot” jelképezõ csodálatos virágokkal feldíszített kaput,
hamarosan az iskola padjaiban ismerkednek a számok, betûk
világával.

Kívánunk nekik boldog, sikeres iskolás éveket!

Ballagó óvodások névsora:
Bezzeg László János
Dancs Bianka
Dóra Hajnalka
Fazekas Csanád
Fekete Gábor
Fekete Ottó
Gáspár János Zalán
Gazda Szilvia
Gönczöl Noémi
Illés Vanda
Jakab Zoltán
Kaszab Varga Tamás
Kaszap Alex
Katona Kevin
Kis Lili
Kurucz Koppány
Lakatos Norbert
Makula Martin
Mizser Zoltán
Nagy Roxána
Oldal Csenge Panna
Papp Emma
Papp Ildikó
Papp Viktória

„Elbúcsúzok, búcsút intek, én már elmegyek,

Pataki Cintia Viktória
Sallai Jázmin
Sárközi Botond
Szrapkó Mira
Szrapkó Pál Mátyás
Szûcs Achillesz Martin
Tóth Martin
Törõcsik Emília
Varga Szimonetta Ramóna
Virág László

Keressen bennünket az interneten!
Mindig új információk, aktuális hírek, friss képek!
Látogassa meg honlapunkat: (www.ovoda.csemo.hu),
tájékozódjon óvodánkról!

Édes kedves kispajtások az ég veletek……”
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TISZTELT
KUTYATARTÓK!

DR. KÁRPÁTI LÁSZLÓ

  VESZETTSÉG ELLENI VÉDÕOLTÁS

 A külterületi helyszíneken nem lesz
szervezett oltás, de az „Eb óvó”
állatorvosi rendelõben  (Petõfi u. 1.)
állok rendelkezésükre.

Az oltás - elõzetes egyeztetés után -
az állat tartási helyén is beadatható,
ez ügyben a 06-20-9341276
telefonon hívhatnak.
Az állatorvosi rendelõ nyitvatartási
idejében (hétköznap ½ 8 – ½ 9, 17-
19-ig, szombaton ½ 9 - 10-ig) az
akciótól függetlenül bármikor
lehetõség van a kutyák oltatására.

Egész évre folyamatosan akció:
legalább 4 kutya oltatása esetén
(szomszédok, családok esetén is
érvényes) kiszállási díj nem kerül
felszámításra.

Az oltás díjai:
       - kutya      4500 Ft
       - macska       3500 Ft
       - oltási könyv        500 Ft
       - féregtelenítés     200 Ft/10 kg
       - chip beültetése  3500 Ft.

Kérek minden kutyatulajdonost,
hogy az oltási könyvben ellenõrizze
állatának oltottságát! A központi
nyilvántartás szerint 2017-ben sok
kutya maradt oltatlan!
Az adatbázisban rögzített oltásokat
az ellenõrzõ hatóság is látja, ezért
fontos a határidõk megtartása.
Egyszerûbb, hasznosabb és olcsóbb
az oltást idõben beadatni, mint a
büntetés kiszabását követõen.

Tavasszal célszerû a kutyák szûrése
szívférgességre, kérem,
gondoljanak erre is, egyre gyakoribb
ez a súlyos bántalom.
Amennyiben a rendelõben a
veszettség oltással egy idõben külsõ
élõsködõk ellen cseppet, vagy
nyakörvet vásárol, a mikroszkópos
szûrést ingyen elvégzem.
A speciális teszt is kérhetõ, ennek
díja: 4500 Ft.

TURUL
ÍJÁSZ

Egyesület

Szeretettel várjuk új tagok
jelentkezését!

Gyakorlásra biztosítottak a
feltételek (a csapat rendelkezik
az íjászat gyakorlásához íjakkal

és vesszõkkel).

Érd: GÁSPÁR JÁNOS elnök
(06-30) 419-8622

Íjászati lehetõség minden kedves
érdeklõdõnek vasárnaponként
du. 16:00-tól 18:00-ig a csemõi

Vadászháznál .

Érdeklõdni:
Orosz Zoltán

(06-70) 36 47 386
Gáspár Vivien

(06-30) 47 97 307

Seijin Sportegyesület
Kyokushinkai Karate

Minden érdeklõdõt, régi és új tagokat is
szeretettel várunk edzéseinken az alábbi
idõpontokban:
Kedd 16:30-18:30
Csütörtök: igény szerint

Lehetõség van crossfit jellegû edzésen is
részt venni, ahol nincs küzdelem, és itt az
erõ,-állóképesség fejlesztés és kondíció
növelés a cél.
Szombat 15:00

Folyamatos jelentkezési lehetõség!
Vendég edzések, versenyek kitartás

szerint!
Helyszín: Csemõi piactéren levõ üzlet

helyiség feletti edzõterem

 ÖKÖLVÍVÁS
A Csemõi Palotás Sportegyesület ökölvívó

szakosztálya várja új tagjait.

Az edzések idõpontja:
Hétfõ, szerda 19:00

Péntek 18:00

Helyszín:
Csemõi Piacon lévõ kisbolt

feletti edzõterem

Elérhetõség:
Tóth Attila  (06 30) 275 7573

Gáspár Vivien  (06 30) 479 7307
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XIII. MediBall ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

  Huszárné Szigeti Rózsa
                emeltszintû mediball oktató

EREDMÉNYEK
1. helyezés:

Felnõtt csoportos kreatív formagyakorlat kategóriában: Fõnix
csoport (a csoport tagjai: Fábri Attiláné Dudás Klára, Nick
Verheugen, Alexandra van Der Vliet, Kósik Krisztina, Verheugen
Elowyn, Kis Bernadett, Papp Andrea, Borsos Tiborné, Szigeti
Ferencné, Huszárné Szigeti Rózsa)
Junior – Fenõtt 2 nõi egyéni kreatív formagyakorlat 2 ütõ 1
labda kategóriában Huszárné Szigeti Rózsa

2. helyezés:
Serdülõ csoportos kreatív formagyakorlat Nikkelbolhák
csoport (a csoport tagjai: Unghváry Veronika, Farkas Fanni,
Gonbos Dóra)
Felnõtt 2 nõi egyéni kreatív formagyakorlat 1 ütõ 1 labda
kategóriában Huszárné Szigeti Rózsa
Felnõtt 4 nõi egyéni mérkõzés kategóriában Borsos Tiborné
Gyerek 3 nõi páros mérkõzés kategóriában Kis Bernadett –
Verheugen Elowyn
Gyerek 3 páros kreatív formagyakorlat kategóriában
Unghváry Veronika – Papp Andrea

3. helyezés:
Gyerek 2-3 nõi egyéni kreatív formagyakorlat 2 ütõ 2 labda
kategóriábanKósik Krisztina
Gyerek 2 nõi egyéni mérkõzés kategóriában Kósik Krisztina
Felnõtt 3 férfi egyéni mérkõzés kategóriában Nick Verheugen
Felnõtt 4 nõi egyéni mérkõzés kategóriában Fábri Attiláné
Dudás Klára
Serdülõ nõi páros mérkõzés kategóriában Unghváry Veronoka
– Gombos Dóra
Vegyes korosztály páros mérkõzés kategóriában Huszár
Balázs – Huszárné Szigeti Rózsa
Gyerek 3 nõi páros kreatív formagyakorlat kategóriában
Verheugen Elowyn – Kis Bernadett
Gyerek 3 – Serdülõ férfi egyéni kreatív formagyakorlat 1
ütõ 1 labda kategóriában Verheugen Marco

4. helyezés:
Gyerek 2 nõi egyéni kreatív formagyakorlat 1 ütõ 1 labda
kategóriában Verheugen Elowyn
Gyerek 3 – Serdülõ nõi egyéni kreatív formagyakorlat 2 ütõ
1 labda kategóriában Papp Andrea
Gyerek 3 – Serdülõ férfi páros mérkõzés Huszár Balázs –
Mérai Gergõ

5. helyezés:
Gyerek 3 – Serdülõ nõi egyéni kreatív formagyakorlat 2 ütõ
1 labda kategóriában Unghváry Veronika
Gyerek 3 férfi egyéni mérkõzés Verheugen Marco
Vegyes korosztály páros mérkõzés kategóriában
 Verheugen Marco – Nick Verheugen

2018. május 12-én került megrendezésre a XIII. Országos Mediball Bajnokság. Közel 150 versenyzõ
mérte össze kimagasló tudását egyéni, páros és csoportos kreatív gyakorlatokban, valamint egyéni és
páros mérkõzéseken. A Verseny hivatalos megnyitója 8:30-kor kezdõdött így csapatunk ismét hajnali 4
órai keléssel indult a hosszú útra.

A Csemõi Palotás Sportegyesület Fõnix mediball szakosztálya 16 versenyzõvel érkezett Nyíregyházára, volt köztünk elsõ
versenyén résztvevõ és rutinos versenyzõ is.20 kategóriában neveztünk és szereztünk 2 arany, 5 ezüst és 8 bronzérmet és
ezen kívül 4. helyezésünk is született 3. és 5. helyezésünk 3 kategóriában.

Minden csapattársunknak köszönjük a kitartó
munkát, mind a versenyzõknek, mind a nem
versenyzõknek, amiért türelemmel viselték a
felkészülési idõszakot valamint a szülõknek, akik
támogatják gyerekeiket a sportolásban.
Felkészülésben és utazásban nyújtott
segítségért külön köszönettel tartozunk:
Lakos Rolandnak Csemõ község
polgármesterének, Rimóczi Gábornak a
Táncsics Mihály Általános Iskola igazgatójának,
Bögös Istvánnak a Várkonyi István Általános
Iskola igazgatójának, Unghváry Tibornak,
valamint Pappné Gyura Ildikónak és Papp
Zsoltnak.
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FAKAN GÁBOR

(06-20) 973-9604

Központi fûtés, vízvezeték szerelés,
vegyes tüzelésû kazáncsere, radiátor csere, fürdõszoba

felújítás, új házak szerelése.

FAKAN GÁBOR
(06-20) 973-9604

Dr. Bartha Klára
ügyvéd

Vágysz egy új rucira,
gyere be a Tündi turiba.

Idõ 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.

TÜNDI TURI

Megtalálsz:
Csemõ, Szent István úton
a régi turi helyén.
Nyitva tartás:

H-P: 8.00-16.00
             Szo: 8.00-12.00

3 éves a
TÜNDI TURI!

Köszönöm vásárlóim
bizalmát!

  Horváthné Tündi
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Étterem nyitva tartása

Keddtől-péntekig:
15.00-21.00

Szombat-vasárnap
13:00-21:00
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· Lakást, házat, telket vagy egyéb ingatlant szeretne vásárolni,
eladni, ajándékozni vagy bérelni,

· Termõföldet, tanyát vagy egyéb mezõgazdasági rendeltetésû
ingatlant szeretne venni, eladni, ajándékozni illetve ezekre
bérleti vagy haszonbérleti szerzõdést kötni,

· Tartási vagy gondozási szerzõdést kíván kötni,
· Céget akar alapítani vagy a meglévõt módosítani illetve

megszüntetni (végelszámolás, csõdeljárás), valamint céggel
kapcsolatos általános jogi tanácsadásra van szüksége,

· Házastársi, élettársi vagyonjogi viszonyokat szeretne okiratba
foglaltatni,

· Házasság felbontása és a hozzá kapcsolódó gyermekelhelyezési,
szülõi 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

Mobil: (06-30) 299-9012

E-mail: drbarthaklara@gmail.com

Iroda: 2700 Cegléd, Mátyás király u. 25.

ügyfélfogadás: elõzetes idõpont egyeztetéssel

VILLANYSZERELÉS: (06-30) 416-1684

Legyen új létesítmény, felújítás, bõvítés, kérjen
ingyenes felmérést és  árajánlatot!
20 ÉVE AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN.

ÚJ ÁRUK
ÉRKEZTEK!
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DEMAND – 2001 BT
Csemõ, Bem u. 8.

Társaságok, egyéni vállalkozók, õstermelõk
teljes körû könyvelését vállaljuk.

 • cégalapítás
 • adóbevallások elkészítése

www.demandbt.hu
Tel/fax: 53/392-349

FAVÁGÁS

Kosaras  autó  rendelkezésre áll!

(06-30) 333-5086

Veszélyes, szûk helyen lévõ,
nem dönthetõ fák gallyazása,
kivágása alpin technológiával.

Csemõ, Petõfi Sándor u. 1.Csemõ, Petõfi Sándor u. 1.

Kis Piroska

 ALKALMI MUNKÁT

Kerti munkát,  takarítást ,
gyümölcsszedést, fûnyírást,
gyerek felügyeletet, ebédhordást,
bevásárlást és más házimunkát
vállalok.
Telefon: 06-70-500-4436

Mucsi András

Veszélyes fák kivágása,
lebontása, darabolása

alpin technológiával is.

Fenyõfák, tuják kivágását,
visszavágását válllalom.

az önkormányzattal
szerzõdött partnerSZENNYVÍZ

SZÁLLÍTÁS
Combos Bt.Combos Bt.
Tel: 53- 707-050

 (06-30) 635-3018

A MÁRIA RÁDIÓ adása az FM 88,3 MHZ
hullámhosszon egész nap hallgatható.

e-mail: tarczali3@invitel.hu

FAVÁGÁS
(06-30) 340-5032
(06-20) 535-0735

KERESEK

Egyéb fák, facsoportok
ritkítása, kivágása.
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KÖZPONTI
ORVOSI

ÜGYELET

Dr. Megyeri Katalin
     Mobil: 06 - 30/534 37 17
   Központi rendelõben:
          Hétfõ: 8.00 – 11.00

          Szerda: 8.00 – 11.00

          Csütörtök: 12.00 – 15.00

    Zöldhalomban:
           Kedd: 13.00 – 16.00

           Péntek: 8. 00 – 11.00

    Tanácsadás:
          Csütörtök: 10.00 – 12.00

Dr. Takács Róbert rendel:

Dr. Fekete László rendel:
Hétfõ:  12 30 -1600-ig

Egészségházban
Kedd:   8 30 - 1130-ig

Zöldhalomban
Szerda: 8 30  -1130-ig

Egészségházban
Csütörtök: 8 30  -1130-ig

Zöldhalomban
Péntek: 8 30 -1130-ig

Egészségházban

FELNÕTT
HÁZIORVOSI
RENDELÉSEK

GYERMEK
HÁZIORVOSI
RENDELÉS

FOGORVOSI
RENDELÉS

Dr. Dombi Csaba
          fogorvos
    Rendelõ: 392-136
          Hétfõ: 13.00 – 18.00

          Kedd:   8.00 – 12.00

          Szerda:13.00 – 18.00

          Csütörtök: 8.00 – 12.00

     Iskolafogászat:
          Péntek: 8.00 – 12.00

 RENDELÕ:
2713 Csemõ, Szt. István út
EGÉSZSÉGHÁZ

 RENDELÕ:
2713 Csemõ, Szt. István út
EGÉSZSÉGHÁZ

 RENDELÕK:
2713 Csemõ, Szt. István út
EGÉSZSÉGHÁZ
TEL: 392-152

VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT

helyettesítéssel
  I. sz. körzet (Zöldhalom, Vett út)

Tanácsadók:
I. körzet - Zöldhalom
2713 Csemõ, Ceglédi út 25.
EGÉSZSÉGHÁZ
TEL: 392-022

Dobóczi Anikó
    II. sz. körzet (Csemõ, Hantháza)

   Önálló Várandós és Nõvédelmi tanácsadás:
    I. körzet: hétfõ: 9.00 – 11.00  Zöldhalom
  II. körzet: péntek: 8.00 – 10.00 Központ

   Önálló Csecsemõ-, és Kisgyermek tanácsadás:
   I. körzet: szerda: 13.00 – 15.00 Zöldhalom
  II. körzet: csütörtök: 8.00 – 10.00 Központ

Az aktuális
állatorvosi ügyeleti

beosztást
a http://pest-megyei-
állatorvos.hu oldalon

olvashatják!

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

CSENGE
GYÓGYSZERTÁR

2713 Csemõ, Szt. István út 28.
          TEL: 592-016

      TEL: 392-150

Kérjük az ügyeletet csak indokolt
esetben vegyék igénybe!

Megértésüket köszönjük!

Hétfõ:  12-16-ig
Zöldhalomban

Kedd:   8-12-ig
Egészségházban

Szerda: 8-12-ig
Zöldhalomban

Csütörtök: 12-16-ig
Egészségházban

Péntek: 8-12-ig
Egészségházban

Hétfõ: 9.00 – 17.00
Kedd: 9.00 – 17.00
Szerda: 8.00 – 16.00
Csütörtök: 9.00 – 17.00
Péntek: 8.00 – 16.00

Nyitva tartás:

Tájékoztatjuk az érintett lakosságot,
hogy a központi felnõtt háziorvosi és a

gyermekorvosi ügyelet
53/311-200

telefonszáma megszûnt!
A telefonhívások kezelése egy központi

hívószámon a budapesti irányító
központban történik.

Hétvégén és ünnepnap (tárgynapon) a
gyermekorvosi ügyelet

reggel 8 órától este 20 óráig mûködik.
telefonszám: 06/1- 301-6969

telephely: Cegléd, Kárpáti Aurél u. 9.

A folyamatos, sürgõsségi ellátás
érdekében, ha nincs gyermekorvosi ügyelet,

akkor továbbra is a felnõtt háziorvosi
ügyelet végzi a betegellátási feladatokat:

telefon: 06/1- 301-6969
telephely: Cegléd, Kossuth F. u. 17.

Természetesen minden egyéb sürgõs
esetben a mentõszolgálat

a 104-es hívószámon továbbra is
hívható!

II. körzet - Központ
2713 Csemõ, Szt. István út 29.
EGÉSZSÉGHÁZ
TEL: 392-001/112 mellék

VÉDÕNÕI MOBIL: (06 - 70) 360 - 7925

2713 Csemõ, Ceglédi út
ZÖLDHALMI RENDELÕ
TEL: 392-022

Kérjük Tisztett Betegeinket,
hogy a TAJ kártyájukat és a
közgyógyigzolványukat minden
esetben hozzák magukkal!

Iskolavédõnõi fogadóóra:
 szerda: 13.00 – 15.00 Központ


