
Jegyzőkönyv

Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 28-án 15 órakor megtartott
üléséről.

Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János, dr. Kárpáti László Károly, 
           Labát Ferenc, Turcsán István képviselők, Tóth János jegyző, Nagy Erika aljegyző, jegyző-
           könyvvezető.

Dr. Lakatosné Bakonyi Magdolna képviselő előre bejelentette távolmaradását.

Hallgatóság: nincs.

Interpelláció: nem érkezett.

Az ülésről hangfelvétel készült.

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

1. Jelentés a két ülés között történt eseményekről
2. Javaslat  az  állami  fenntartásban  levő  köznevelési  intézmény  működtetői  feladatának

ellátásáról
3. Egyebek: zárt ülésen Lamár Éva fellebbezése

A Képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalására tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.

1. napirend:
Jelentés a két ülés között történt eseményekről

A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.

Dr.  Lakos  Roland  polgármester:  tájékoztatja  a  Képviselő-testületet,  hogy  a  július  4-én  megtartott
Falunap nagyon jól sikerült, rengeteg ember látogatott el a rendezvényre. A közreműködők munkáját
a Hírmondóban köszöni meg. Jelenleg folynak az Augusztus 20-i ünnepség és az augusztus 28-ára
tervezett  Kováts  Zoltán  emléksétány  átadási  előkészületei.  Szeptember  5-én  az  Életmód  Klub
szervezésében  Egészségnap  kerül  megrendezésre,  illetve  a  Jawa  és  veterán  motoros  fesztivál
résztvevői is ezen a napon vonulnak fel a községben. Szeptember 12-én lesz a hagyományos Szüreti
bál  és felvonulás,  szeptember 18-20-a között pedig a Nemzeti  Vágta országos döntőjére kerül  sor
Budapesten.
Beszámol arról, hogy az ASP pályázat dokumentumait elszámolásra benyújtotta, kb. 5,8 millió Ft-ot
kellett előre finanszírozni, melyet az elszámolás elfogadása után visszakap az önkormányzat. 
A  tanyagondnoki  autóra  benyújtott  pályázaton  1  db  Suzuki  Vitara  terepjáró  beszerzésére  nyert
támogatást  az  önkormányzat.  A  gépkocsi  megrendelésre  került,  várhatóan  augusztus  hónapban
legyártásra kerül. 
Elmondja, hogy a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására benyújtott pályázat a
Nemzetgazdasági miniszter döntése szerint forráshiány miatt tartaléklistára került. 
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A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködésével az Augusztus 20-i ünnepség megrendezéséhez
800 e Ft, a Szüreti bál és felvonulás rendezvény megszervezéséhez 1 millió Ft támogatást nyert az
önkormányzat.
Elkészültek az árajánlatok a külterületi közvilágítás fejlesztésére, melyek alapján 43 világítótest kerül
kihelyezésre Zöldhalom és Hantháza területén. Külön köszönetet mond Fehér Gézának a felmérésben,
közvetítésben végzett munkájáért.
Elmondja, hogy a meghívóban szerepelt még napirendként a 2/2014. (II. 26.) költségvetési rendelet
előirányzat-módosítása. E napirend megtárgyalására nem kerül sor, mert a Pénzügyi Bizottság nem
tudta az előterjesztést előzetesen megtárgyalni.

2. napirend:
Javaslat  az  állami  fenntartásban  levő  köznevelési  intézmény  működtetői  feladatának
ellátásáról

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Dr.  Lakos  Roland  polgármester:  javasolja  a  Képviselő-testületnek  az  intézményfenntartáshoz
megállapított hozzájárulás elfogadását.

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

49/2015. (07. 28.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továb-
biakban: Nkt.) 74. §. (6) bekezdése alapján meghozott döntés-
ről az Nkt. 74. §. (6) bekezdésében foglaltak alapján az önkor-
mányzat  rendelkezésére  álló  saját  és  átengedett  bevételek

ter-
hére a saját tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó
központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak 
ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon állami intézmény-
fenntartó központ általi működtetéséhez megállapított hozzá-
járulás (1.171.000.- Ft/hó) megfizetését vállalja.
Megbízza a polgármestert a döntés Magyar Államkincstár
felé történő továbbításával.
Határidő: azonnal. 
Felelős: polgármester.

Dr. Lakos Roland polgármester: a képviselő-testületi ülést zárt üléssé nyilvánítja, mert a testületnek
települési támogatás iránti kérelemmel kapcsolatos fellebbezésben kell döntést hoznia.

A zárt ülés után a Képviselő-testület nyílt ülésen folytatja munkáját.
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Kérdések, hozzászólások:

Bögös István képviselő:  elmondja,  hogy a Lila  ABC előtt  levő szelektív  hulladékgyűjtő sziget körül
áldatlan állapotok vannak. Mindenféle háztartási hulladék kihelyezésre kerül, és a rendszeres szállítás
sem történik meg.

Dr.  Lakos  Roland  polgármester:  bejelenti,  hogy  a  Csemői  Hírmondó  augusztusi  számában
figyelemfelhívó cikket jelentet meg a szelektív hulladékgyűjtő szigetek használatával kapcsolatban. Az
ÖKOVÍZ Kft. a szerződésben vállalt kéthetente történő szállítás helyett – telefonon megkeresésére –
hetente viszi el a szemetet, de másnapra ugyanúgy néz ki, mint a szállítás előtt. Erről fényképfelvételt
is készített már, amit bemutat. Két lehetséges megoldást lát a problémára: vagy el kell tenni onnan a
hulladékgyűjtő szigetet, vagy pedig be kell kamerázni a területet. 

Bögös István képviselő: javasolja, hogy a sertéstelep vezetőjét hívja meg a testület az őszi képviselő-
testületi  ülésre  annak  érdekében,  hogy  minél  előbb  megszüntetésre  kerüljön  -   az  időnként
elviselhetetlen  - a telepről áradó bűz.

Dr. Lakos Roland polgármester Gáspár János képviselő kérdésére elmondja, hogy a sportegyesület
alakításával  kapcsolatban  az  alapszabályt  kiküldte  az  érintettek  részére  véleményezésre.  Eddig
semmilyen  észrevétel  nem érkezett.  Már  csak  aláírásra  vár,  és  augusztus  végén  be  lehet  adni  a
cégbíróságra.

Több tárgy nem lévén dr. Lakos Roland polgármester a képviselő-testületi ülést 1615 órakor bezárta.

Csemő, 2015. július 28.

     Tóth János                                                 Dr. Lakos Roland
        jegyző                                                        polgármester
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