
Jegyzőkönyv

Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott
üléséről.

Jelen  vannak:  Dr.  Lakos  Roland  polgármester,  Bögös  István,  Gáspár  János,  dr.  Kárpáti
László,  Labát  Ferenc,  dr.  Lakatosné  Bakonyi  Magdolna,  Turcsán  István képviselők,  Tóth
János jegyző,  Szécsényi Sándor, a PMKH Ceglédi Járási Hivatal hivatalvezető-helyettese,
Oszlánczi  Ferenc,  a  Ladányi  M.  Általános  Iskola  igazgatója,  Erdélyi  Krisztina,  a  Csemői
Nefelejcs Óvoda vezetője, Vargáné Bezzeg Szilvia,  a hivatal  gazdálkodási előadója, Nagy
László, Oláh Attila és Szűcs Ferenc tanyagondnokok, Nagy Erika aljegyző.

Hallgatóság: 3 fő.

Az ülésről hangfelvétel készült.

Interpelláció: nem érkezett.

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

1. Jelentés a két ülés között történt eseményekről 
      2.   Előirányzat módosítás, a 2/2014. (II.26.) költségvetési rendelet módosítása  
      3.   A helyi környezet védelméről szóló 7/2001. (IV.06.) önkormányzati rendelet 

      módosításáról szóló rendelet-tervezet  megtárgyalása
      4.  A tanyagondnoki szolgálatok szakmai programjának elfogadása, valamint a 2014. évi 
           tevékenységükről szóló beszámoló megtárgyalása  
      5. Csemő Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
           rendelet módosítása

6. Tanyagondnoki gépjárművek cseréjére vonatkozó pályázat benyújtása 
7. Javaslat az állami fenntartásban lévő köznevelési intézmény működtetői feladatának

ellátásáról  
8. Csemő Község Önkormányzata gazdasági programjának módosítása 
9. Csemő Község Önkormányzatának Sportfejlesztési koncepciója 
10. Javaslat a sportfejlesztési keret felhasználására 
11.  Csemő  Község  Önkormányzatának  2015.  évi  összesített  közbeszerzési  tervének

jóváhagyására
12. Civil szervezetek támogatására kiírt pályázatok elbírálása  
13. Egyebek

a.) Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
b.) Nefelejcs Óvoda gyermeknapi programja
c.) Forgalomtechnikai tükör megrendelése

A Képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalására tett javaslatot egyhangúlag elfogadta.
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1. napirend: 
Jelentés a két ülés között történt eseményekről

A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.

Dr.  Lakos  Roland  polgármester  röviden  tájékoztatja  a  Képviselő-testületet  a  Start
mintaprogram alakulásáról, valamint a május 1-től kezdődő közfoglalkoztatás létszámadatiról.
Elmondja,  hogy a  folyamatban  levő  ASP pályázat  migrációs  beszerzése  befejeződött.  Az
adatok  migrálását  a  Leader  Kft.  fogja  elvégezni.  E  pályázathoz  kapcsolódóan  még  egy
közbeszerzésen  kívüli,  három  ajánlatos  beszerzés  lesz  a  számítástechnikai  alrendszerek
biztonsági  osztályba  sorolására.  A  projekthez  kapcsolódóan  elkezdődött  a  kollegák
felkészítése is a szakrendszerek használatára.
Örömmel  számol  be  arról,  hogy  a  Magyar  Asztalitenisz  Szövetség  által  meghirdetett
eszközpályázaton 300 db labdát és 15 db ütőt nyert az Önkormányzat.  Elmondja, hogy az
iskolában megrendezett Kecskés Sándor emlékversenyen 47 gyermek és 15 felnőtt versenyző
vett részt.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Fehér Géza segítségével elkészítette a közvilágítás-
fejlesztés 2015. évi tervét, melyet megküldött a DÉMÁSZ részére árajánlat készítése céljából.
Beszámol arról, hogy a helyi építési szabályzat felülvizsgálata kapcsán megkereste a jelenlegi
szabályzat  készítőit,  akik  hajlandóak  közreműködni  az  új  szabályzat  megalkotásában.
Alapvetően 4 fontos tételt kért figyelembe venni a szakemberektől, így az eredeti anyagban
hibásan  szereplő  ingatlan  besorolások  javítását,  a  külterületi  építkezés  visszaszorításának
fenntartását, annak lehetővé tételét, hogy a helyben lakók a saját területükön építkezhessenek,
illetve célszerű lenne lehetővé tenni a külterületi övezetek besorolásának változtatását a teljes
szabályzat módosítása nélkül – képviselő-testület egyedi döntésével. A tervezők a jövő héten
érkeznek, és tesznek árajánlatot a munka elvégzésére.
Elmondja,  hogy az előző testületi  ülésen hozott  döntésnek megfelelően a Mazda gépkocsi
helyett  megvásárlásra  került  egy  duplakabinos,  platós  Renault  Master  kistehergépjármű,
melynek a vételára 1,5 millió Ft volt. A kereskedő pedig megvásárolta a Mazdát 250 ezer Ft-
ért. 
Elmondja,  hogy az április  24-én Cegléden megrendezett  oviolimpián  8 település  óvodásai
versenyeztek. A csemői ovisok 4. helyezést értek el.
Meghívja  a  képviselőket  a  május  1-én  tartandó  anyák  napi  virágvásár  és  anyám  tyúkja
főzőversenyre.

A Képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette.

2. napirend:
Előirányzat módosítás, a 2/2014. (II.26.) költségvetési rendelet módosítása  

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Dr. Kárpáti László képviselő, a Pénzügyi  Bizottság elnöke: elmondja, hogy a bizottság az
előterjesztést megtárgyalta és tudomásul vette, elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 7 igen szavazattal 0 ellenében megalkotta
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4/2015. (IV. 29.) rendeletét
az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 26.) rendelet módosításáról

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

3. napirend:
A helyi környezet védelméről szóló 7/2001. (IV.06.) önkormányzati rendelet

      módosításáról szóló rendelet-tervezet  megtárgyalása

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt. 

Tóth János jegyző: dr. Kárpáti László képviselő kérdésére elmondja, hogy konkrét jogszabály
nem rendezi az égetésre rendelkezésre álló időt, a 2 órás időtartam egy javaslat.

Turcsán István képviselő: ideálisnak tartja a rendeletben meghatározott időt. 

Bögös  István képviselő:  véleménye  szerint  az  együttélés  szabályait  kell  megfogalmazni  a
rendeletben.

Gáspár János képviselő: szerint - ha van szabály, ahhoz lehet alkalmazkodni. 

Dr.  Lakos  Roland  polgármester:  elmondja,  hogy  be  kell  építeni  a  rendelet  3.  §.  (6)
bekezdésébe  az  alábbi  szöveget:  „a  belterületi  ingatlantulajdonos  az  erre  rendszeresített
hulladékgyűjtő edényben helyezi ki a forgalmat nem zavarva. A többlethulladék elszállítása
csak az emblémázott zsákban lehet.”

Bögös  István képviselő:  javasolja,  hogy a  3.  §.  (13)  bekezdésének  1.  mondatába  be  kell
építeni, hogy az állattartó  saját telkén 50 kg mennyiségig eláshatja az elhullott kisállatait, és
legyen benne előírás, hogy milyen mélységben kell, pl. 50-60 cm fedőréteg.

Tóth János jegyző: javasolja, hogy a 19. §. (3) bekezdés 3. pontját ki kell venni rendeletből.
Szükség esetén a szabálysértési eljárásra vonatkozóan egységes  szabályrendszert dolgoz ki a
következő testületi ülésre.

Dr. Kárpáti László képviselő: szerint a 4. §. (8) bekezdésének megfogalmazása nem jó, illetve
a  7.  §.  (1)  bekezdésben  szereplő  „megművelni”  szó  helyett  célszerűbb  lenne  a  „rendben
tartani és művelni” kifejezés, a 8. §. (4) bekezdésében az „elhelyezése” szó felesleges, a 17. §.
(1) bekezdésében a „7 óra között” mondatrész után vesszőt kell tenni. 

Tóth János jegyző: javasolja, hogy a 4. §. (8) bekezdése a következő legyen:  „Tilos állati
tetemet közterületre kirakni vagy ott hagyni.

A  Képviselő-testület  a  rendelet  módosítására  vonatkozó  javaslatokat  a  fent  leírtakkal
egyezően egyhangúlag elfogadta.
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A  Képviselő-testület  a  napirendet  megtárgyalta  és  az  elfogadott  módosító  javaslatokkal
egységes szerkezetben 7 igen szavazattal 0 ellenében megalkotta

5/2015. (IV. 29.) rendeletét
a helyi környezet védelméről

A rendelet teljes szövegét e jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.

4. napirend:
A  tanyagondnoki  szolgálatok  szakmai  programjának  elfogadása,  valamint  a
2014. évi  tevékenységükről szóló beszámoló megtárgyalása  

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Dr.  Lakatosné  Bakonyi  Magdolna  képviselő:  elmondja,  hogy  büszkék  lehetnek  a
tanyagondnokokra.  A  lakosság  részéről  csak  pozitív  visszajelzéseket  hallott.  A
háziorvosokkal való együttműködésükről is csak jót lehet mondani.

Dr. Kárpáti László képviselő: szerint az I. és II. tanyagondnoki szolgálatnál az ellátási terület
meghatározása nem korrekt. Megjegyzi, hogy a szakmai program 2. oldalán a 2. bekezdésben
a megfogalmazás képzavar, hiszen az esélyegyenlőséget – ha már van – nem lehet növelni.
Helyesen:  A  4  tanyagondnoki  szolgálat  több  mint  1500  fő  részére  biztosítja  az
intézményhiányos  és  közösségi  szolgáltatásokat  el  nem  érő  vagy  csak  hátránnyal  elérő
személyek esélyegyenlőségét.

Dr.  Lakos  Roland  polgármester:  javasolja,  hogy  a  Tanyagondnoki  Szolgálatok  Szakmai
Programja  1.  sz.  függelékében  kerüljenek  rögzítésre  a  tanyagondnoki  szolgálatok
körzethatárai, akár konkrét dűlő felsorolással. 

A  Képviselő-testület  a  szakmai  program módosítására  tett  fenti  javaslatokat  egyhangúlag
elfogadta.

A Képviselő-testület a napirendi pontot megtárgyalta és az elfogadott módosításokkal együtt 7
igen szavazattal 0 ellenében a következő határozatot hozta:

15/2015. (04. 28.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az I., II., III., IV. sz. Tanyagondnoki Szolgálat szakmai
programját megtárgyalta és elfogadta.
A szakmai program teljes szövegét e határozat melléklete
tartalmazza.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

Dr.  Kárpáti  László  képviselő:  megállapítja,  hogy  a  4  szolgálat  44  rendszeres  és  36
alkalomszerű  gondozottat  lát  el.  Ez  átlagban  20 főt  jelent  szolgálatonként.  A szolgálatok
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közötti  eloszlás  azonban  nem  ezt  mutatja.  Megkérdezi,  hogy  az  eltérés  a  területi
különbségekből adódik e. 

Dr. Lakos Roland polgármester: elmondja, hogy részben az ellátandó terület, részben pedig az
ott lakók korösszetétele miatt van az ellátotti létszámban a különbség. 

A Képviselő-testület a 4 tanyagondnoki szolgálat 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót
megtárgyalta és 7 igen szavazattal 0 ellenében a következő határozatot hozta:

16/2015. (04. 28.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az I., II., III., IV. sz. Tanyagondnoki Szolgálat 2014.
évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és
elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

5. napirend:
Csemő Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendelet módosítása

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Dr.  Kárpáti  László  képviselő:  kezdeményezi,  hogy  a  szakmai  programban
megfogalmazottakkal megegyezően a 29. §. (1) bekezdéséből az „intézményhiányos” szót ki
kell  hagyni,  illetve  az  „esélyegyenlőségének  növelése”  helyett  a  „esélyegyenlőségének
biztosítása” szövegrész kerüljön.

Dr.  Lakos  Roland polgármester:  javasolja,  hogy a  29.  §.  (2)  bekezdésében meghatározott
körzethatárokat – a szakmai programmal egyezően – a rendelet 1. sz. függelékében dűlőre
bontva  sorolják  fel.  Az  új  29.  §.  beépítésével  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat
paragrafusainak további számozása értelemszerűen változik.

A Képviselő-testület a módosító javaslatokat egyhangúlag elfogadta.

A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 7 igen szavazattal 0 ellenében megalkotta
6/2015. (IV. 29.) rendeletét

Csemő Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
14/2014. (X. 27.) rendeletének módosításáról

Az egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat teljes szövegét e 
jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.
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6. napirend:
Tanyagondnoki gépjárművek cseréjére vonatkozó pályázat benyújtása 

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

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

17/2015. (04. 28.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a II. és  III. sz. Tanyagondnoki Szolgálat gépjárműveinek
lecserélésére pályázatot nyújt be a 21/2015. (IV. 17.)

                                                           MvM  sz. rendelet alapján.
A pályázathoz szükséges önerőt a 2015. évi költségveté-
si tartalékából biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
Pályázat benyújtására.
Határidő: 2015. május 04.
Felelős: polgármester.

Bögös István képviselő:  javasolja,  hogy az intézményműködtetési  feladat  ellátásáról  szóló
napirend tárgyalását vegyék előre.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

7. napirend:
Javaslat  az  állami  fenntartásban  lévő  köznevelési  intézmény  működtetői
feladatának ellátásáról  

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Oszlánczi  Ferenc,  a  Ladányi  M.  Általános  Iskola  igazgatója:  nem javasolja  az  intézmény
működtetési jogának visszavételét. A visszavétel a technikai dolgozók bérének, valamint az
épülettel kapcsolatos kiadások (rezsiköltségek) viselésének vállalását jelentené. A nagykőrösi
tankerülettel  nagyon jó a kapcsolat,  a lehetőségekhez és igényekhez igazodva történtek és
várhatóan történni is fognak felújítások. Az önkormányzattól is rendszeresen kap az iskola
segítséget.

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

18/2015. (04. 28.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Csemői Ladányi Mihály Általános Iskola működ-
tetési feladatait 2015. szeptember 01-től sem tudja 
vállalni.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határo-
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zat megküldésére.
Határidő: 2015. június 15.
Felelős: polgármester.

8. napirend:
Csemő Község Önkormányzata gazdasági programjának módosítása 

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

A  Képviselő-testület  a  napirendet  megtárgyalta  és  az  írásos  előterjesztésben  szereplő
módosításokkal egységes szerkezetben 7 igen szavazattal 0 ellenében a következő határozatot
hozta:

19/2015. (04. 28.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Önkormányzat 2014-2019. közötti gazdasági prog-
ramját megtárgyalta és elfogadta.
A gazdasági program teljes szövegét e határozat mellék-
lete tartalmazza.
Határidő: azonnal és folyamatos.
Felelős: polgármester.

9. napirend:
Csemő Község Önkormányzatának Sportfejlesztési koncepciója 

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Gáspár  János  képviselő,  a  Településfejlesztési  és  Sport  Bizottság  elnöke:  tájékoztatja  a
Képviselő-testületet,  hogy  a  bizottság  a  koncepciót  megtárgyalta  és  azt  egyhangúlag
elfogadásra javasolja. Megjegyzi, hogy ezzel a koncepcióval történelmet írnak, mert a csemői
gyerekeknek a sportegyesület létrehozása és a szakosztályok kialakítása ugrópontot jelenthet.

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

20/2015. (04. 28.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2014-2019.
közötti időszakra vonatkozó sportkoncepcióját.
A sportkoncepció teljes szövegét e határozat melléklete
tartalmazza.
Határidő: azonnal és folyamatos.
Felelős: polgármester.

10. napirend:
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Javaslat a sportfejlesztési keret felhasználására

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Dr. Kárpáti László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: tájékoztatja a Képviselő-testületet,
hogy  a  bizottság  a  javaslatot  megtárgyalta  és  azt  változatlan  tartalommal  elfogadásra
javasolja.

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

21/2015. (04. 28.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az önkormányzat 2015. évre tervezett sportfejlesztési
keretének felhasználására vonatkozó javaslatot megtár-
gyalta és az előterjesztésben foglaltakkal egyezően

                                                           elfogadta. A keretfelhasználási tervet e határozat mel-
léklete tartalmazza.
Határidő: azonnal és folyamatos.
Felelős: polgármester.

11. napirend:
Csemő Község Önkormányzatának 2015. évi  összesített  közbeszerzési  tervének
jóváhagyására

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

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

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

22/2015. (04. 28.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Az önkormányzat 2015. évi – e határozat mellékletét 

                                                           képező - összesített és nemleges közbeszerzési tervét
jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen
a közbeszerzési tervnek a Közbeszerzési Hatóság által
működtetett Közbeszerzési Adatbázisban, továbbá a 
helyben szokásos módon történő közzétételéről.
Határidő: azonnal.
Felelős: jegyző.

8



12. napirend:
Civil szervezetek támogatására kiírt pályázatok elbírálása  

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Dr. Lakos Roland polgármester: javasolja a kért támogatások odaítélését.

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

23/2015. (04. 28.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a civil szervezetek támogatására kiírt pályázatra beérke-
zett kérelmeket az alábbiak szerint bírálta el:
1. a Csemői Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület részére

                                                               500 e Ft,
2. a Csemői Polgárőrség részére 500 e Ft,
3. a Csemői Faluvédő és Szépítő Egyesület részére 500 e 
    Ft,
4. a Gyermekünkért Alapítvány részére 200 e Ft,
5. a Zöldhalmi Barátok Egyesülete részére 200 e Ft,
6. a Csemői Hagyományőrző Egyesület részére 200 e Ft,
7. az Iskolai Diáksportkör részére 100 e Ft,
8. a Csemői Iskoláért Alapítvány részére 100 e Ft,
9. a Nagycsaládosok Csemői Egyesülete részére 100 e Ft,
10. a Zsebibaba Egyesület részére 100 e Ft vissza nem 
térítendő támogatást biztosít 2015. évi költségvetéséből. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
támogatások átutalására a szerződések megkötése után.
Határidő: azonnal és folyamatos.
Felelős: polgármester.

13. napirend:
Egyebek:
a.) Óvodai beíratkozás időpontjának meghatározása

A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.

Dr.  Lakos  Roland  polgármester:  tájékoztatja  a  Képviselő-testületet,  hogy  a  köznevelési
törvény alapján a fenntartónak meg kell határoznia a 2015/2016-os nevelési évre vonatkozóan
az óvodai beíratkozás időpontját. Az óvoda vezetőjével történt egyeztetés alapján javasolja,
hogy a  2015. május 04-től május 08-ig tartó időszakra írja ki az önkormányzat a beíratási
határidőt.

A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 7 igen szavazattal 0 ellenében a következő
határozatot hozta:
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24/2015. (04. 28.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Csemői Nefelejcs Óvoda 2015/2016-os nevelési évé-
re vonatkozó beíratkozási időpontot 2015. május 04-
2015. május 08-ig terjedő időszakra tűzi ki.
A beíratkozási időszakot közzé kell tenni a község hon-
lapján és a helyben szokásos módon ki kell hirdetni.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és az óvoda-
vezetőt a határozat végrehajtására.
Határidő: azonnal és 2015. május 08.
Felelős: polgármester.

b.) A Csemői Nefelejcs Óvoda gyermeknapi programja

A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.

Erdélyi  Krisztina,  a  Csemői  Nefelejcs  Óvoda vezetője:  tájékoztatja  a  Képviselő-testületet,
hogy  az  óvoda  az  elmúlt  év  kivételével  –  minden  évben  települési  szintű  gyermeknapot
rendezett. Az idei gyermeknapot május 31-ére tervezik, melyen 9 órától 16 óráig fellépőkkel,
versenyekkel, játékokkal, ajándékokkal kedveskednek a gyerekeknek. Az eddigi gyakorlat az
volt, hogy a 7 óvodai csoport részére a szülők – csoportonként külön-külön főztek ebédet.
Kéri,  illetve  javasolja  a  képviselőknek,  hogy az  idén  vegyenek  részt  a  gyermeknapon  és
fogadjanak örökbe 1-1 csoportot, akiknek vállalják, hogy elkészítik az ebédjét. 

A Képviselő-testület a javaslatot megtárgyalta és egyhangúlag vállalták a részvételt a május
31-i gyermeknapon azzal, hogy a részleteket később beszélik meg.

c.) Forgalomtechnikai tükör megrendelése

A napirend tárgyalás szóbeli előterjesztés alapján történt.

Dr.  Lakos  Roland  polgármester:  tájékoztatja  a  Képviselő-testületet,  hogy  a  közútkezelő
megtette az ajánlatát a zöldhalmi orvosi rendelőnél forgalomtechnikai tükör kihelyezésére. E
szerint  csak  a  kihelyezés  181.154.-  Ft.  Ebben  a  tükör  ára  nincs  benne,  arról  még  nincs
információ.  Megjegyzi,  hogy az előzetes – szóbeli  – ajánlat  – 20 ezer Ft körüli összegről
szólt.

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

25/2015. (04. 28.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatát a
forgalomtechnikai tükör kihelyezésére vonatkozóan.
A kihelyezés díját, 181.154.- Ft-ot a 2015. évi költség-
vetési tartalékából biztosítja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határo-
zat végrehajtására.
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Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

Kérdések, hozzászólások:

Dr. Kárpáti  László képviselő kérdésére dr.  Lakos Roland polgármester:  elmondja,  hogy a
Kossuth Lajos utcán a lakott  területet  jelző tábla  kintebb történő helyezése  a közvilágítás
korszerűsítésére vonatkozó javaslatban szerepel. 

Dr. Lakos Roland polgármester: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a külterületen évente
két  alkalommal  szervezi  meg  az  önkormányzat  a  lomtalanítást.  Oldal  László  vállalkozó
begyűjti,  az  Ökovíz  Kft.  pedig  befogadja  és  ártalmatlanítja  a  szemetet.  A  szolgáltató  a
belterületen  augusztus  hónapra  tervezi  a  lomtalanítást.   Célszerűnek  tartja,  hogy  az
önkormányzat  vásároljon  meg  a  szolgáltatótól  80  db  zsákot,  amelynek  megvételével  a
belterületi lakosok kitehetik a többletszemetüket. 
A külterületi szervezett hulladékszállításra vonatkozó felhívására mindössze 3 lakos küldte
vissza  a  nyilatkozatot.  A  Csemői  Hírmondó  májusi  számában  ismét  közzétenni  az
igényfelmérési felhívást, melynek eredményéről a következő ülésen ad számot.

Labát Ferenc képviselő: elmondja, hogy a Szent István utcán levő átemelő házzal kapcsolatos
problémára  a  Bácsvíz  Zrt.  a  tető  lebontását  javasolja.  A  házban  levő  kapcsolószekrény,
szivattyúk védelmét más módon biztosítani nem lehet.
Felháborítónak  tartja,  hogy  a  Petőfi  utca  mindkét  oldalán  van  járda,  de  a  gyalogosan
közlekedők  nem  használják,  az  úttesten  közlekednek,  sokszor  életveszélyes  helyzeteket
teremtve  az  autósoknak.  Célszerűnek  tartaná,  ha  a  körzeti  megbízottak  időnként
intézkednének, és felhívnák a gyalogosok figyelmét a járdán való közlekedésre. 

Gáspár  János  képviselő:  tolmácsolja,  hogy  a  lakosság  részéről  többen  jelezték  a  leégett
Kanyar Csárda életveszélyes állapotát.

Dr. Lakos Roland polgármester: elmondja, hogy egyeztetett a tulajdonossal, aki ígéretet tett
arra, hogy a június 5-én tartandó Military Fesztiválra elbontják az épületet és rendbe teszik a
területet. A tulajdonos azt is hozzátette, hogy tulajdonos-váltás van folyamatban, és a vevő-
jelölttel is tárgyalt már az ingatlan környezetének rendezéséről.  

Több tárgy nem lévén dr. Lakos Roland polgármester a képviselő-testületi ülést 18 óra 37
perckor bezárta.

Csemő, 2015. április 28.

Tóth János                    Dr. Lakos Roland
   jegyző                          polgármester
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