
Jegyzőkönyv

Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Községháza (2713 Csemő, Petőfi S. u.
1.) civil termében 2016. április 19-én 14 órától megtartott üléséről.

Jelen vannak:  Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János, dr. Kárpáti László Károly,
             Labát Ferenc, dr. Lakatosné Bakonyi Magdolna, Turcsán István képviselők, Tóth János
             jegyző, Szécsényi Sándor, a PMKH Ceglédi Járási Hivatal hivatalvezető-helyettese, Pet-

                           rányi Sándor tűzoltó őrnagy, a Cegléd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vezetője, Bez-
             zeg Szilvia, a Polgármesteri Hivatal gazdasági ügyintézője, Nagy László, Oláh Attila,
             Szűcs Ferenc tanyagondnok, Nagy Erika aljegyző, jegyzőkönyvvezető.

Hallgatóság: 2 fő.

Az ülésről hangfelvétel készült.

Interpelláció: nem érkezett.

Dr.  Lakos  Roland  polgármester:  a  napirendek  tárgyalása  előtt  szót  ad  Szebeni  Sándorné
óvodavezetőnek.

Szebeni Sándorné óvodavezető: felkéri a képviselőket, hogy az óvodai gyermeknapon ismét vállalják
el  egy-egy  csoport  részére  a  paprikáskrumpli  ebéd  elkészítését.  A  csoportok  nevét  felírták  egy
cédulára, amelyből húzással választhatják ki a képviselők a csoportot.

A Képviselő-testület a felkérést egyhangúlag elfogadta, a képviselők kihúzták a csoportokat.

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. A  Cegléd  Hivatásos  Tűzoltóparancsnokság  2015.  évi  tevékenységéről  szóló  beszámoló
megtárgyalása

2. Jelentés a két ülés között történt eseményekről
3. Az 1/2016. (II. 26.) költségvetési rendelet módosítása
4. A  tanyagondnoki  szolgálatok  2015.  évi  tevékenységéről  szóló  szakmai  beszámoló

megtárgyalása
5. A civil szervezetek támogatására beérkezett pályázatok elbírálása
6. Egyebek:

a.) Puskás Stadion székeinek tulajdonba vétele
b.) Dűlőnév tartó táblák formájáról döntés

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

1



1. napirend:
A  Cegléd  Hivatásos  Tűzoltóparancsnokság  2015.  évi  tevékenységéről  szóló  beszámoló
megtárgyalása

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Dr.  Lakos  Roland  polgármester:  felkéri  Petrányi  Sándor  tűzoltó  őrnagyot  a  Képviselő-testület
tájékoztatására.

Petrányi  Sándor,  tűzoltóparancsnok:  rövid  szóbeli  kiegészítésében elmondja,  hogy tavaly  a  község
területén 20 tűzesethez, illetve 8 műszaki mentéshez hívták a tűzoltóságot. Nagyon fontosnak tartja a
lakosság  tájékoztatását  a  kéménytüzek  megelőzésének  érdekében,  amihez  kéri  az  önkormányzat
közreműködését.  Megköszöni  a  2015.  évben  kapott  önkormányzati  támogatást,  melyből
klímaberendezést szereltek fel a tűzoltóságon. 
Dr.  Kárpáti  László  képviselő  kérdésére  elmondja,  hogy  a  lakossággal  a  nyílt  napokon,  egyéb
rendezvényeken  igyekeznek  a  tűzoltók  munkáját  bemutatni,  felhívni  a  figyelmet  a  veszélyekre,
tájékoztatást adni az alapvető tudnivalókról. Nagyon jó kapcsolatot ápolnak a nagykőrösi önkéntes
tűzoltósággal is.

Dr.  Lakos  Roland  polgármester:  felajánlja,  hogy  a  község  honlapján  és  a  Csemői  Hírmondóban
közzéteszik  azokat a híreket,  tájékoztatókat,  amelyeket  a  tűzoltóság fontosnak tart.  Megköszöni  a
tűzoltóparancsnokság  egész  éves  munkáját,  és  a  továbbiakhoz  sok  sikert  kíván.  Kéri  a  Képviselő-
testületet a beszámoló elfogadására.

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

16/2016. (04. 19.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Cegléd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi te-
vékenységéről szóló éves beszámoló jelentést megtár-
gyalta és elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

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  a  benyújtásra  került  a
kerékpárút megvalósítására vonatkozó pályázat. A projekt összköltsége 499.655.340.- Ft, a támogatás
100%-os. A pályázatról készült összefoglaló elolvasható a település honlapján.
Beszámol  arról,  hogy  az  adósságmentes  pályázat  közbeszerzési  eljárása  befejeződött,  a  nyertes
ajánlattevőkkel  a  kivitelezési  szerződések  megkötésre  kerültek.  A  hónap elején  a  munkaterületek
átadásra kerültek, elkezdődtek a munkálatok.
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Elmondja, hogy a Magyar Költészet Napjára elkészült Ladányi Mihály költő síremlékének felújítása. A
Nemzeti  Örökség Intézete hozzájárult  a felújításhoz.  A sírkeret és a fejfa anyagát Labát Ferenc és
Lengyel  Pál  ajánlotta  fel,  a  feliratot  Orisek  Ferenc  készítette,  az  egész  munkát  Huszár  Sándor
nyugalmazott jegyző irányította. 
Tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a  Templom  tér  95%-ban  elkészült,  köszönet  illeti  érte  a
közfoglalkoztatottakat. 
A  DÉMÁSZ  megkezdte  a  közvilágítás  fejlesztése  keretében  a  tavaly  megrendelt  közvilágítási
lámpatestek felszerelését. 
Bejelenti,  hogy  április  30-án  kerül  megrendezésre  a  18.  Anyák  napi  Virágvásár  és  Anyám  tyúkja
főzőfesztivál, melyre minden képviselőt szeretettel vár.

A Képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette.

3. napirend:
Az 1/2016. (II. 26.) költségvetési rendelet módosítása

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

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

A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 7 igen szavazattal 0 ellenében megalkotta 
5/2016. (IV. 26.) rendeletét

az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 26.) rendelet módosításáról

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

4. napirend:
A tanyagondnoki szolgálatok 2015. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámoló megtárgyalása

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

Dr.  Lakatosné  Bakonyi  Magdolna  és  Bögös  István  képviselők  megköszönik  a  4  tanyagondnok
lelkiismeretes munkáját.

Dr.  Kárpáti  László  képviselő  kérdésére  Turcsán  István  tanyagondnok  elmondja,  hogy  a  szolgálat
ellátásához szükséges gépjárművekkel,  eszközökkel  rendelkeznek,  nem tud olyan dolgot  mondani,
amelynek  a  rendszerbe  állításával  javítani  lehetne  a  szolgáltatás  színvonalát  vagy  a
munkakörülményeket.

Gáspár  János képviselő  kérdésére  Turcsán István tanyagondnok elmondja,  hogy az  emberek nem
akarnak plusz szolgáltatásokat tőlük, hiszen az ő igényeikhez igazodva végzik a munkájukat.
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A  Képviselő-testület  a  napirendet  megtárgyalta  és  7  igen  szavazattal  0  ellenében  a  következő
határozatot hozta:

17/2016. (04. 19.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az I., II., III., és IV. sz. Tanyagondnoki Szolgálat 2015. évi
szakmai tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyal-
ta és elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

5. napirend:
A civil szervezetek támogatására beérkezett pályázatok elbírálása

A napirend tárgyalása a mellékelt írásos előterjesztés alapján történt.

 Dr.  Lakos  Roland  polgármester:  tájékoztatja  a  Képviselő-testületet,  hogy  a  civil  szervezetek
támogatására kiírt  felhívásra 10 pályázat érkezett.  A költségvetési  rendeletben 2,4 millió  Ft  került
tervezésre a helyi civil szervezetek és 600 ezer Ft a nem helyi szervezetek támogatására. A kiadott
táblázatban  szerepelnek  a  kért  összegek,  illetve  az  azok  felhasználására  megfogalmazott  célok.
Javasolja,  hogy  a  Zsebibaba  Egyesület  által  igényelt  150  ezer  Ft   helyett  50  ezer  Ft  támogatást
állapítson  meg  a  testület,  mert  a  jótékonysági  mozgalmak  támogatásaként  megjelölt  cél  nem
értelmezhető.  A  Paci  Doki  Alapítvány  által  igényelt  200  ezer  Ft  helyett  100  ezer  Ft  támogatás
megállapítását javasolja.  

Dr. Lakatosné Bakonyi Magdolna képviselő: javasolja, hogy a Paci Doki Alapítvány részére a határozati
javaslattal ellentétben legalább 150 ezer Ft támogatást nyújtsanak.

Dr.  Lakos  Roland  polgármester:  tájékoztatja  a  Képviselő-testületet,  hogy  befogadja  a  módosító
javaslatot, ha civil szervezetet arra kérjük, hogy az önkormányzat rendezvényén az alapítvány tartson
nyílt napot. Ezzel lehetőséget biztosít tevékenységének megismerésére a helyi lakosok részére.

A Képviselő-testület  dr.  Lakatosné  Bakonyi  Magdolna képviselő  javaslatát  egyhangúlag  tudomásul
vette.

A Képviselő-testület  a napirendet megtárgyalta és a helyi  civil  szervezetek támogatási  kérelmeivel
kapcsolatban 7 igen szavazattal 0 ellenében a következő határozatot hozta:

18/2016. (04. 19.) 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 
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    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 Paci Doki Alapítvány részére 150 e Ft,
10. a Zsebibaba Egyesület részére 50 e Ft vissza nem 
térítendő támogatást biztosít 2016. évi költségvetéséből. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
támogatások átutalására a szerződések megkötése után.
Határidő: azonnal és folyamatos.
Felelős: polgármester.

A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és a nem helyi szervezetek támogatási kérelmeivel
kapcsolatban 7 igen szavazattal 0 ellenében a következő határozatot hozta:

19/2016. (04. 19.) határozat
Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Református Egyházközség részére 70 ezer Ft, a Pest
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség részére 100 ezer Ft, a Moz-
gássérültek Ceglédi Önálló Egyesülete részére 50 ezer Ft,
a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyí-
tásáért  közhasznú szervezet részére 50 ezer Ft vissza
nem térítendő támogatást nyújt a 2016. évi költségvetése
terhére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
támogatási szerződések megkötésére, és a megítélt tá-
mogatások átutalására.
Határidő: azonnal és folyamatos.
Felelős: polgármester.

6. napirend:
Egyebek:
a.) Puskás Stadion székeinek tulajdonba vétele

A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.

Dr. Lakos Roland polgármester: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a tavalyi évben benyújtott
kérelmére a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Puskás Ferenc Stadion lebontásából 30 db lelátói
ülőhelyet ingyenesen az önkormányzat tulajdonába ad. A tulajdonba adáshoz szükséges Képviselő-
testület határozata. Kéri a határozati javaslat elfogadását.
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A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta és 7 igen szavazattal 0 szavazat ellenében a következő
határozatot hozta:

20/2016. (04. 19.) határozat
1. Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában 
foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 
törvény 36. §. (2) bekezdésének c.) pontja alapján a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi
a Puskás Ferenc Stadion lelátóiról 30 db ülőhely ingyenes
önkormányzati tulajdonba adását az MNV Zrt. 
MNV/01/20978/4/2016. számú tájékoztató levele alapján.
2. Az ingóságokat az Önkormányzat a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1)
bekezdés  15.  pontjában  meghatározott  sport  ügyek
feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a
Csemői  Sportcentrumban a  meglevő 3  sportpálya  (műfüves
kispálya, kosárlabda pálya és röplabda pálya) mellé kispadok
kialakítására kívánja felhasználni.
3. Csemő Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás
érdekében felmerülő költsége megtérítését.
4. Az igényel ingóság nem áll védettség alatt.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
az ingóságok ingyenes tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás
során  az  MNV  Zrt.  felé  teljes  jogkörben  eljárjon,  és
valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
az  ingóságok  ingyenes  önkormányzati  tulajdonba  adására
vonatkozó megállapodást aláírja.
Határidő: azonnal és folyamatos.
Felelős: polgármester.

b.) Dűlőnév tartó táblák formájáról döntés

A napirend tárgyalása szóbeli előterjesztés alapján történt.

Dr. Lakos Roland polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az előző ülésen elhangzott
ötletek alapján Paul Ferenc vállalkozó elkészített egy táblatartó mintát. Kéri a képviselők véleményeit,
javaslatait.

A Képviselő-testület hosszas ötletelés, rajzolás után a táblatartó végleges formájáról szóló döntését
ismét  elhalasztja  azzal,  hogy  a  vállalkozó  a  két  megrajzolt  minta  alapján  elkészít  egy-egy
mintadarabot. 
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Kérdések, hozzászólások:

Szécsényi  Sándor,  a  PMKH  Ceglédi  Járási  Hivatal  hivatalvezető-helyettese  jelzi,  hogy  a  település
honlapján a járási hivatal adatai hibásan szerepelnek. 
Dr. Lakos Roland polgármester kéri, hogy a hatályos és helyes adatokat, és a banner adattartalmát
küldjék meg az önkormányzatnak. 
Szécsényi Sándor, a PMKH Ceglédi Járási Hivatal hivatalvezető-helyettese e helyett akkor csak azt kéri,
hogy a link a kormányhivatal honlapjára mutasson tovább. 

Dr. Kárpáti László képviselő: kéri, hogy a Hét vezér téri pavilonok mögött levő szelektív hulladékgyűjtő
szigeten kerüljön megszüntetésre a háztartási kommunális hulladék elhelyezése. Borzasztó állapotok
vannak a nem oda való szeméttől.
Javasolja, hogy az Október 23-ára tervezett ünnepség megszervezésére a 60. évforduló okán kiemelt
figyelmet fordítsanak a műsor összeállításra.

Több tárgy nem lévén dr.  Lakos Roland polgármester a képviselő-testületi ülést 17 óra 15 perckor
bezárta.

Csemő, 2016. április 19.

Tóth János                                                          Dr. Lakos Roland
  jegyző                                                                 polgármester
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