
Jegyzőkönyv

Készült  Csemő  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2016.  március  22-én  14  órától  a
Községháza civil termében (Csemő, Petőfi S. u. 1.) megtartott üléséről.

Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János, dr. Kárpáti László, Labát
           Ferenc, dr. Lakatosné Bakonyi Magdolna, Turcsán István képviselők, Tóth János jegyző,
           meghívottként Szécsényi Sándor, a PMKH Ceglédi Járási Hivatal hivatalvezető-helyette-
            se, Kollár Csaba, a Mizse-Táp Kft. ügyvezetője, Nagy Erika aljegyző, jegyzőkönyvvezető.

Hallgatóság: 2 fő.

Az ülésről hangfelvétel készült.

Interpelláció: nem érkezett.

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

1. Mizse-Táp Kft. kérelme
2. Jelentés a két ülés között történt eseményekről
3. Csemő  Község  Önkormányzata  2016.  évi  költségvetéséről  szóló  1/2016.  (II.  26.)  rendelet

módosítása
4. A Csemő Község Művelődéséért Alapítvány 2015. évi működéséről szóló beszámoló
5. Tájékoztató a civil szervezetek 2015. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról
6. Civil szervezetek támogatására pályázati kiírás elfogadása
7. Egyebek:

a.) Pályázatokhoz önerő biztosítása
b.) Ismeretlen katona végső nyughelyéről döntés
c.) Dűlőnévtábla tartókról döntés

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

1. napirend:
Mizse-Táp Kft. kérelme

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Dr. Lakos Roland polgármester felkérésére Kollár Csaba, a Mizse-Táp Kft.  ügyvezetője rövid szóbeli
kiegészítésben tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 2007-ben megvásárolt telepet folyamatosan
fejlesztik, bővítési szándékaik is vannak. A telepre bevezető út az önkormányzat tulajdona, de azt a
cégen kívül  más nem használja.  Az út  jelenlegi  állapota miatt  felújításra szorul,  ezért  nyújtott  be
kérelmet, melyben két javaslatot vet fel.  Amennyiben az Önkormányzat az utat a Kft. tulajdonába
adja,  akkor  annak  felújításáról  rendszeresen  gondoskodnak.  Ha  az  út  önkormányzati  tulajdonban
marad, akkor az Önkormányzatnak kell gondoskodnia a rendszeres karbantartásáról.

Dr. Lakos Roland polgármester: elmondja, hogy a célszerű az lenne, ha a Kft. tulajdonába kerülne az
út. A nemzeti vagyonról szóló törvény szerint a tulajdonba adás már nemcsak önkormányzati döntés,
hanem egy folyamat. A helyi rendelet alapján az út a forgalomképtelen vagyontárgyak között szerepel,
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ezért azt át kell minősíteni forgalomképes vagyontárggyá és fel kell értékeltetni. Jelenleg a Képviselő-
testületnek egy szándéknyilatkozatot kell tennie.

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

9/2016. (03. 22.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az önkormányzat tulajdonát képező, Csemő, külterület
053/12 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett út megnevezésű
ingatlanát forgalomképes vagyontárggyá nyilvánítja és
elrendeli az ingatlan megváltozott státuszának vagyon-
kataszterbe történő bejegyzését.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester, jegyző.

10/2016. (03. 22.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az önkormányzat tulajdonát képező, Csemő, külterület
053/12 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett út megnevezésű
ingatlannal való rendelkezést megelőzően a forgalmi ér-
tékének meghatározására értékbecslés elkészítését ren-
deli el. 
A Képviselő-testület a forgalmi értékbecslés elkészíttetésére
felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: az értékbecslés elkészültét követő testületi ülés.
Felelős: polgármester, jegyző.

2. napirend:
Jelentés a két ülés között történt eseményekről

A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.

Dr.  Lakos  Roland  polgármester:  tájékoztatja  a  Képviselő-testületet,  hogy  aláírásra  kerültek  a
közfoglalkoztatásra  vonatkozó hatósági  szerződések.  Start  mintaprogram keretében mezőgazdasági
ráépülő foglalkoztatáshoz (zöldségtermesztéshez) és az illegális hulladéklerakók felszámolásához nyújt
támogatást  az  állam.  Önkormányzat  útőr  program  keretében  a  külterületi  dűlőutak  folyamatos
rendbetétele és karbantartása valósulhat meg, illetve a hosszú távú közfoglalkoztatás keretében nyílik
lehetőség annak biztosítására, hogy a segélyezettek megszerezhessék az évi 30 nap  munkaviszonyt.
Elmondja, hogy zajlik és lassan a befejezéséhez közeledik a 112 millió Ft-os pályázat közbeszerzési
eljárása. Az ajánlattételre felkért társaságok ajánlatukat megtették, a Pénzügyi Bizottság, mint Bíráló
Bizottság első körben értékelte is azokat. A második körben a legelőnyösebb ajánlatot tevő társaságok
a referenciaigazolásuk és  még néhány nyilatkozat  becsatolására  kötelesek.  Március  25-én délután
kerül  sor az értékelésre.  Ha a kért  igazolások szabályszerűen becsatolásra kerülnek, akkor győztes
hirdethető, és 5 nap elteltével megköthető a szerződés. Az építési beruházások esetében április 4-én
átadásra kerülhet a munkaterület.
Beszámol arról is, hogy megjelent a fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében című pályázati
felhívás (VEKOP-5.3.2-15.). E pályázat keretében a kerékpárút megvalósítására nyílhat lehetőség. A
pályázatot április 8. és május 30. között lehet benyújtani. A benyújtáshoz még el kell készíteni egy
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kerékpáros  hálózati  tervet  és  egy  megvalósíthatósági  tanulmányt.  A  pályázat  100%-os támogatási
intenzitású, ezért önerőt nem igényel. Rossz hír, hogy a megyében a rendelkezésre álló keretből 4-6
pályázat támogatható.
Elmondja, hogy  március 15-én az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére megrendezett
ünnepség  a  rendkívül  rossz  időjárás  ellenére  is  méltó  megemlékezés  volt.  Köszönetet  mond  a
rendezvényen való részvételért.

A Képviselő-testület a napirendet egyhangúlag tudomásul vette.

3. napirend:
Csemő  Község  Önkormányzata  2016.  évi  költségvetéséről  szóló  1/2016.  (II.  26.)  rendelet
módosítása

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Dr. Lakos Roland polgármester felkérésére dr. Kárpáti László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke
tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a bizottság megtárgyalta és azt elfogadásra
javasolja  a  testületnek.  (A  Pénzügyi  Bizottság  üléséről  készült  jegyzőkönyv  e  jegyzőkönyv  1.  sz.
melléklete.)

A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 7 igen szavazattal 0 ellenében megalkotta

4/2016. (III. 29.) rendeletét
az Önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.) rendelet módosításáról

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

4. napirend:
A Csemő Község Művelődéséért Alapítvány 2015. évi működéséről szóló beszámoló

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Dr.  Lakos  Roland  polgármester:  tájékoztatja  a  Képviselő-testületet,  hogy  az  alapítvány  a  személyi
jövedelemadóból származó 1%-os támogatásra nem jogosult, más támogatója nincs, a banki kamat
miatt  pedig nincs lehetőség a vagyon gyarapítására.  Az évi  rendszeres kiadások és felhasználások
miatt csökken a rendelkezésre álló összeg. A vagyon felélésével az alapítvány megszűnése várható.

Dr. Kárpáti László képviselő: megfontolásra ajánlja az alapítvány kuratóriumának, hogy a 4 millió Ft-ot
államkötvényben is tarthatná, amelynek a kamata magasabb a banki kamatoknál.

Dr.  Lakos  Roland  polgármester:  ígéretet  tesz  arra,  hogy  felhívja  a  Kuratórium  figyelmét  az
államkötvényben történő lekötési lehetőségre.
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A  Képviselő-testület  a  napirendet  megtárgyalta  és  7  igen  szavazattal  0  ellenében  a  következő
határozatot hozta:

11/2016. (03. 22.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Csemő Község Művelődéséért Alapítvány 2015. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és el-
fogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

5. napirend:
Tájékoztató a civil szervezetek 2015. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

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

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

12/2016. (03. 22.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a civil szervezetek 2015. évi önkormányzati támogatá-
sának felhasználásáról készült beszámolót megtárgyal-
ta és tudomásul vette.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

6. napirend:
Civil szervezetek támogatására pályázati kiírás elfogadása

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Dr. Lakos Roland polgármester: javasolja elfogadásra a határozati javaslatot.

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

13/2016. (03. 22.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot hirdet községi székhelyű és a községben te-
vékenykedő társadalmi szervezetek számára elnyerhető,
vissza nem térítendő támogatásra.
A pályázat célja: olyan civil szervezetek (társadalmi szer-
vezetek, alapítványok) támogatása, amelyek tevékenysé-
gükkel eredményesen segítik az önkormányzatot feladatai
ellátásában, vagy fontos, az állami és önkormányzati szer-
vek hatás- és feladatkörébe nem tartozó társadalmi igénye-
ket elégítenek ki.
Pályázati feltételek:
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1. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázati cél rövid
megjelölését.

2. Nem kizárt a több szervezet által benyújtott közös
támogatási kérelem.

3. A pályázatok beadási határideje: 2016. április 18. hétfő.
4. A pályázati felhívást a Csemői Hírmondóban és a telepü-

lés honlapján közzé kell tenni.
5. A pályázatot adatlapon kell benyújtani, melyet a Polgár-

mesteri Hivatal titkárságán lehet igényelni.
6. Az igénylő tudomásul veszi, hogy az önkormányzati

támogatás összege erejéig beszámolási kötelezettség-
gel tartozik a Képviselő-testület felé, tételes elszámo-
lást csatol a támogatás felhasználásról.

Nem pályázhatnak azok a szervezetek, akik politikai, vallási
tevékenységet is folytatnak, akiknek szervezete pártoktól,
egyházaktól nem független.
Az a pályázó, aki az előző évi támogatással kapcsolatos el-
számolási kötelezettségének az előírt határidőig nem tett 
eleget, addig nem részesülhet újabb támogatásban, míg a
tételes elszámolást be nem nyújtja.
Határidő: az április képviselő-testületi ülése.
Felelős: polgármester.

       7. napirend:
       Egyebek:   

a.) Pályázatokhoz önerő biztosítása

A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.

Dr. Lakos Roland polgármester: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az adósságkonszolidációban
nem  részesült  önkormányzat  pályázatán  elnyert  támogatás  felhasználásának  keretében  tervezett
építési  és  energetikai  felújítási  beruházásokra  kiírt  közbeszerzési  eljárásban  a  beadott  ajánlatok
magasabbak, mint a rendelkezésre álló összeg. Az összes részfeladatot egybeszámolva 174.519.- Ft a
plusz költség. Ezt saját erőből kell  finanszírozni, mert ha nem teszi hozzá az Önkormányzat, akkor
eredménytelen a közbeszerzési eljárás, és újra kell indítani az egészet. Kéri a Képviselő-testületet az
önerő biztosítására.

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

14/2016. (03. 22.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az építési és energetikai felújítások pályázatában szereplő
beruházásokhoz a rendelkezésre álló támogatási keret és
az elfogadott ajánlatban szereplő kivitelezési költség közötti
különbséget, 174.519.- Ft-ot a 2016. évi költségvetésének
tartalékából biztosítja.
Határidő: azonnal és folyamatos.
Felelős: polgármester.

b.) Ismeretlen katona végső nyughelyéről döntés
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A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.

Dr.  Lakos  Roland  polgármester:  elmondja,  hogy  az  előző  ülésen  –  Gáspár  János  képviselő  által
felvetett  -   a  Putri-sarki  erdőben  levő  katona  sírjának  községi  temetőbe  történő  áthelyezésével
kapcsolatban a járási  hivatal  vezetőjének tájékoztatása szerint  a fejfán szereplő adatokkal  személy
nincs anyakönyvezve. A temetkezési szolgáltató szerint a sír áthelyezésének nincs akadálya, vállalja is
az áthelyezést. A temetőről szóló törvény szerint az elhunytnak a temetőben lenne a helye. 

Labát Ferenc képviselő: elmondja, hogy a NEFAG Zrt. igazgatója az önkormányzat írásbeli kérelmébe a
sírhelyet tiszteletben tartja és kihagyják a művelésből.

Gáspár János képviselő: véleménye szerint jó lenne, ha a temetőbe kerülne. 

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

15/2016. (03. 22.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megbízást ad a Tankó-Walter és Társa Temetkezési
Szolgálatnak  a Putri-sarki erdőben levő, Miskolczi
Antal (meghalt 1945., élt 24 évet) sírhelyének a községi
köztemetőbe történő áthelyezésére.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

c.) Dűlőnévtábla tartókról döntés

A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.

Dr. Lakos Roland polgármester: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a véleményezésre kiküldött 3
tervezet közül egyik sem kapott megfelelő támogatást.

A Képviselő-testület hosszas ötletelés után a táblatartó végleges formájáról szóló döntést a következő
ülésére halasztja azzal, hogy akkorra mindenki megfogalmazza az általa elfogadhatónak tartó anyagot
és formát.

Kérdések, hozzászólások:

Gáspár János képviselő: lakossági igényként kéri a temetőben, a kapun belül egy kereszt felállítását. A
Béke utca környékén lakó idős emberek buszmegállót szeretnének a Bogdán-Iskola dűlőn vagy a Petőfi
utca végén. Szintén lakossági igény lenne arra, hogy a hivataltól érkező csekkek teljesen kitöltöttek
legyenek, ne csak az összeg szerepeljen rajta. A Nyár utcában levő platánfák zavarják a termelésben az
ott lakó családot (Józsa László) szeretnék, ha a hivatal intézkedne.

Labát Ferenc képviselő: felajánlja, hogy a kereszthez biztosítja a faanyagot.
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Dr.  Lakos  Roland  polgármester:  elmondja,  hogy a  temető  építési  munkáinak  befejezése után  kell
megvizsgálni a kereszt elhelyezésének lehetőségét. A buszmegálló kialakítása nem lehetséges, több
alkalommal is történt egyeztetés a VOLÁN-nal, de leállósáv, buszöböl kialakítása szükséges, amihez
nincs hely.  A gépjárműadó csekkek teljes körű kitöltéséhez nem állnak rendelkezésre a szükséges
informatikai és személyes feltételek, de akinek ilyen problémája van, ha bejön a hivatalba, valamelyik
kollega ki fogja tölteni a csekket. Ígéretet tesz arra, hogy Józsa Lászlóékkal személyesen egyeztet a
jelzett problémáról.

Labát Ferenc képviselő: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Csemői Vadásztársaság megtartotta
az éves közgyűlését. Folyamatban van az új vadászterületek engedélyeztetése.

Több tárgy nem lévén dr.  Lakos Roland polgármester a képviselő-testületi ülést 16 óra 02 perckor
bezárta.

Csemő, 2016. március 22.

Tóth János                                        Dr. Lakos Roland
   jegyző                                                 polgármester
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