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Tárgy: Jelentés a két ülés között  

történt eseményekről   
 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
Csemő Község Képviselő-testületének 

2017. szeptember 27-én tartandó ülésére 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Utolsó rendes, munkaterv szerinti ülését 2017. július 14-én tartotta a testület.  
A nyári szünet az idei évben is programokkal és eseményekkel volt zsúfolt, ezért a tavalyi 
évhez hasonlóan az idén is írásbeli beszámolót készítettem a közelmúlt történéseinek 
tematikus ismertetésére.     
 

______________________Polgármesteri Hivatal 
 

A hivatal nyitva tartása a nyári időszakban is folyamatos volt – igazgatási szünetet az idei 
évben sem tartottunk.   
A köztisztviselők napja alkalmából a teljes hivatali állomány számára szerveztünk „közös 
összetartást” szeptember 13 délutántól 15-ig. Ezen időintervallum alatt a hivatal zárva volt.     
A hivatal teljes személyi állományának ezúton is köszönetet mondok, mind a fizikai állomány, 
mind a köztisztviselők aktívan vették ki a részüket a programok szervezéséből és 
lebonyolításából, az óvoda felújításából és a környezetszépítési feladatok ellátásából.  
  

____________________________Rendezvények 
  

A cél az idei évben is az volt, hogy olyan programokat szervezzünk, amelyek a lakosság 
minden korosztálya számára szórakozást, kikapcsolódást jelentenek helyben – és 
ingyenesen. Ennek a célkitűzésnek eleget tudtuk tenni. A saját rendezvényeink mellett 
„aktívkodtunk” térségi rendezvényeken is. A rendezvények rövid ismertetése időrendi 
sorrendben történik.      
 
          Laska Fesztivál - Ceglédi Elővágta  
Cegléddel való egyezségünk értelmében június közepén nem csak a Laska-fesztiválon 
képviseltük Csemőt, hanem az elővágta megrendezésében is közreműködtünk: mi voltunk a 
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vendéglátó házigazdák a szervezők, rendezők versenyzők vonatkozásában. Kritikus időjárási 
körülmények között (a vendéglátó nagysátrat pénteken felállítottuk, szombaton szétszedtük 
a viharos szélben, vasárnap reggel újra felépítettük, hogy vasárnap este elbontsuk…) helyt 
álltunk: köszönték szépen a vendégeink a finom falatokat és nedűket, süteményt. A vágta 
futamai között csemői csoportok bemutatkozását szerveztük meg a kisszínpadon. Annak 
ellenére, hogy Petrik Tamás lova az elővágta hetében lesántult, csemői sikernek is tapsolt a 
vágta-közönség, lévén Hrubos Boróka és Fantom nevű pónija megnyerte a kishuszár vágtát, 
ezzel kivívták az országos döntőben való szereplés jogát.  
 
          Csemő virágünnepe, a Falunap  
2 teljes értékű nap, 4 helyszín, 31 program, 16 zenei fellépő.  
Hitem szerint bármely nagyváros is megirigyelhetné ezt a statisztikát.   
Nagyon büszke vagyok a kollégáimra, hogy segítették a rendezvény sikerét, mert ott és akkor 
mindenkire szükség volt.  
Az volt a cél, hogy méltó jubileumi ünnepséget tartsunk a virágosítási siker 20. évfordulóján 
és a falu 65. születésnapján.  
Túlzás nélkül kijelentem, hogy abszolút siker volt, minden programot meg tudtunk valósítani, 
a helyszínek gyönyörűen előkészítettek voltak, és a szereplő-művészek is elégedettek voltak. 
Méltó volt a legnagyobb ünnepünk Csemő jó híréhez és szerintem sikerült öregbíteni is a 
hírnevünket.     
    
          Möggy fesztivál – Nagykőrös     
A „szomszédban” Turcsán István képviselő részt vett Csemő képviseletében a hagyományos 
möggy főzőversenyen.  
 
          Összefogás Napja, Nyársapáti Lecsófesztivál     
Egy napon zajlottak az események, csak 10 kilométer távolságban. „Osztódott a főzőcsapat” 
Turcsán István Nyársapáton, magam pedig a Putrisarki erdőben vállaltunk főzési feladatokat.  
A Hagyományőrző Egyesület rendezvényét az anyagi segítségnyújtáson túl a teljes 
önkormányzati infrastruktúrával is támogattuk.  
 
          Zenés nyári esték   
Az idei nyár kegyes volt hozzánk, lévén mindhárom időpontban sikerült megtartani az esti 
programokat a nagy diófa árnyékában.  
Az idei évben bővítettük a repertoárt, a zenei produkciók közé humorista előadást is 
beiktattunk.  
A hely ideális, a fellépők a térségben is ismertek voltak – mégis van bennem egy kis keserű 
szájíz. Még pedig azért, mert a programsorozat csekély érdeklődés mellett zajlott. Jó idő volt, 
nem kellett belépő díjat fizetni, fogyasztás sem volt kötelező – mégsem érdekli igazán az 
embereket. Van egy 15 fős törzsközönség, alkalmanként a fellépők ismerősei és ennyi.  
Mindez azért dühít kicsit, mert kifejezetten minőségi produkciókat láthattak a kilátogatók!    
Úgy döntöttem, hogy adok még egy esélyt ennek a rendezvénysorozatnak azzal, hogy a jövő 
évben a Tájházhoz szervezzük meg a programokat, hátha a külterületiek részéről nagyobb 
érdeklődés mutatkozik.     
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          Államalapítás ünnepe – Festetics Vágta   
Az idei évi 20-a vasárnapi napra esett. Kérdezték tőlem, hogy miért nem szombatra 
szerveztük az ünnepi programokat. Nos, az nálam alapelv, hogy az ünnepeket a napján 
ünnepeljük, akkor is, ha vasárnapra esik… Igyekeztünk az államalapítás ünnepére változatos 
programot összeállítani úgy, hogy minden korosztály megtalálja a neki tetsző 
programelemet. Köszönöm alpolgármester úrnak, hogy helyettem és nevemben helyt állt a 
rendezvény házigazdájaként.     
Az idei évben úgy alakult, hogy augusztus 20-án indult Gyenesdiáson a Nemzeti Vágta 
előfutamában a Csemőt képviselő ló és lovas, hogy kiharcolja az országos döntőben való 
részvételt. Magam ezen a rendezvényen képviseltem Csemőt.   
Petrik Tamás, Vicces nyergében parádés teljesítményt nyújtott, magabiztos versenyzéssel, 
mindkét futamát rajt-cél győzelemmel zárva – megnyerte a Festetics Vágtát! A „produkció” 
több, mint bíztató volt alig egy hónappal az országos döntő előtt. A mezőny erős volt, hiszen 
indult a versenyben Tata városa is, ugyan új lovassal, de a tavalyi lóval. Tata tavaly a 
nagydöntőben is ellenfél volt, 5. helyen végeztek. Ez a futam volt Tamás és Vicces első 
versenye az idén, szerencsére ott folytatták, ahol tavaly abbahagyták. A hangszórókból a nap 
folyamán „kettőszázötvennyolcszor” hallotta a közel ezer főnyi közönség, hogy „Csemő 
vezet, Csemő még mindig az élen”… Miután feliratos pólóban voltunk, így többen oda is 
jöttek hozzánk, hogy érdeklődjenek a település felől. 
Dagadt a mellem a büszkeségtől…        
  
          Szüreti Bál és felvonulás    
Az időjárás kegyes volt hozzánk, verőfényes napsütésben indult el a felvonulási menet, igaz 
rögtön háromnegyed órás késéssel...    
Történt ugyanis, hogy bedöglött a zenészek által hozott végfok, így nem tudott megszólalni a 
zene…„Gyors intézkedés” – a hivatali végfokot adtuk kölcsön a menetbe. A problémát csak 
az jelentette, hogy ezt az eszközt használtuk a zöldhalmi színpad hangosításához, tehát ki 
kellett rohanni Zöldhalomba, kiszerelni és vissza, és ez ennyi időbe telt. 
Szerencsére az egész nap legnagyobb problémáját ez a technikai hiba jelentette. Ezen kívül 
minden szuper volt: a tér szépen feldíszítve, a menet jókedvű (visszaérve a jókedv 
megmaradt és már szomjasak sem voltak…) a zöldhalmi helyszínen sikeres programok, 
felkészült vendéglátók a megállóknál, és a vacsorát (630 adag gulyás) alig egy óra 
kiosztottuk. A vendég táncosok sikert arattak és a sokan várták meg Solymos Tóni fellépését 
is. 
Külön öröm számomra, hogy a szüreti mulatság eredeti helyszínén, a zöldhalmi Tájháznál is 
sikerült minőségi programot összeállítanunk. Nem felejtjük ugyanis, hogy ott volt az eredeti 
helyszíne a szüreti bálnak.   
Jövőre folytatjuk!      
 
          Nemzeti Vágta – döntő      
Egész héten a Vágta lázában égtünk… Készültünk arra, hogy a Cegléd városával való 
együttműködés részeként meg tudjunk jelenni a Vágta Korzón. A hét elején lezajlott a 
sorsolás is, így már mindenféle továbbjutási modell felállítására is lehetőség nyílt.     
A Nemzeti Vágta idejére az elővágtát rendező települések bemutató sátrai kerülnek 
felállításra illusztris környezetben az Andrássy úton, közvetlenül az Országkonyha 
szomszédságában. 



4 
 

A sátorban Orisek Feri bácsi alkotásai és néhány helytörténeti emlék kiállítására nyílt hely és 
lehetőség. Vas Tibornénak tartozom köszönettel, aki a sátor berendezésében 
közreműködött, gondoskodott arról, hogy nemezelő és kosárfonó szakemberek élettel 
töltsék meg mindkét nap a sátrat – maga pedig „háziasszonyként” jelen volt mindkét nap! 
Köszönöm!   
Azt már a hét elején tudtuk, hogy a Kishuszárok között Hrubos Borókának „csak” az 
előfutamban kell jól mennie, hogy egyből döntős legyen, és azt is, hogy Petrik Tamásnak az 
előfutamában még nem, de továbbjutása esetén a középdöntőben mindenképpen le győznie 
olyan esélyest, akivel tavaly döntőzött… 
Boróka kezdte meg a szereplést szombaton kora délután. A döntőbe jutáshoz a futama első 
két helyén kellett volna végeznie. Nem sikerült a rajtja, csak az 5. helyen fordult rá az első 
kanyarra, és bár két lovast még sikerült megelőznie, a 3. hely nem volt elég a döntőhöz. Ez a 
nap nem sikerült.  ÓRIÁSI KÖSZÖNET JÁR BORÓKÁNAK és az ŐT FELKÉSZÍTŐ MAJNÁR 
ANITÁNAK AZ EGÉSZ ÉVES MUNKÁJUKÉRT, AZ EREDMÉNYEKÉRT! 
Szombaton késő délután már Tamásért és Viccesért izgulhattunk, hogy sikeresen vegyék az 
előfutamukat. Papírforma szerint futamuk esélyesei voltak, és biztosan hozták is a 
futamgyőzelmet. Estére az is kiderült, hogy a középfutamban egy végső győzelemre is 
esélyes ellenfelünk lesz: Szentkirály. 
Vasárnap Petrik Tamásnak és Viccesnek köszönhetően egy ország ismerhette meg CSEMŐ 
nevét!!  A Nemzeti Vágta 2017-es bajnoka: PETRIK TAMÁS, CSEMŐ lovasa! Óriási köszönettel 
tartozunk Majnár Anitának a felkészítésben való közreműködéséért!! 
Szóval tudjátok, amikor több ezer ember a helyszínen, és sok százezer a televíziókészülékek 
előtt… és a nemzeti, valamint a vágta lobogó között a legmagasabbra emelkedett csemői 
zászló előtt a győztes tiszteletére a himnuszt eljátsszák… Elfogytak a szavak…    
Tények vannak: A 2017-ES NEMZETI VÁGTA NYERTESE: PETRIK TAMÁS, AKI VICCES NEVŰ 
LOVÁVAL CSEMŐ DICSŐSÉGÉRE VÁGTÁZOTT! GRATULÁLUNK ÉS KÖSZÖNJÜK!            
 
          JAWA motoros felvonulás        
Abban a pillanatban előjöttek a régi érzések, amikor a motoros menet eleje megérkezett a 
Templom térre…  A semmivel össze nem téveszthető motorhangok, a benzingőz előhozta a 
Jawa-fesztiválok hangulatát.    
Azért kicsit furcsa volt, hogy a program percre pontosan be volt osztva, mert az idén „csak” 
látogatóba jött a motoros és autós mezőny, lévén évek óta Nagykőrös ad otthont a veterán 
motorok és autók találkozójának. Készültünk vendégváró falatokkal, jawa motorok 
kiállításával, zenei programmal. Az időjárás kegyes volt hozzánk, ragyogó napsütés fogadta 
az érdeklődőket. Köszönet Leitner tanár úrnak, hogy egy bő órára újra a veterán motorok 
központjává varázsolhattuk Csemőt!   
    
          Arany Napok – Nagykőrös     
Újra Turcsán István képviselő volt munkában Csemő képviseletében a főzőversenyen, ahol az 
elért III. helyezéséhez gratulálunk.   
 
          Olgyay Gábor szerzői estje      
Az idei évi kulturális programkínálat egyik csúcspontjának számít ez az életműkoncert. Az 
önkormányzat a pénzügyi háttér biztosításával szerette volna köszönetét kifejezni a szerző 
munkássága előtt. Őszintén örülök, hogy a háttérben részesei lehettünk a telt házas koncert 
sikerének, és Gábor örömének.            
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           Összegezve   
Maximálisan elégedett vagyok mind a programokkal, mind a megvalósításukkal. Itt 
szeretném megköszönni Vas Tiborné művelődésszervező és Lendér József aktív részvételét 
és munkáját a rendezvényeink kapcsán.  
 
A kiemelt programok mellett több kiállításnak is helyet adott a település, vendégül láttunk 
több kisebb küldöttséget, megtartottuk a kultúrházak éjszakáját, megvendégeltük a 
nyugdíjas vasutasokat, akik több éve a Tájháznál tartják éves összejövetelüket.  
 
 

____________________________Pályázatok  
 
          Adósságmentes 1.0 pályázat végrehajtásáról   
90.321.296.-Ft támogatást nyertünk 2015. decemberében meghatározott célfejlesztések 
végrehajtására.  2016. október 31-ig az ÉPÍTÉSI FEJLESZTÉSEK (temetői utak, zöldhalmi orvosi 
rendelő felújítása, hivatal klimatizálása, óvoda fűtéskorszerűsítése és klimatizálása) 
MEGVALÓSULTAK. A projektek elszámolási anyaga össze van készítve.    
Ami a fenti pályázati rendszer részeként még folyamatban van, az a településszerkezeti 
eszközök felülvizsgálata. Ez az eljárás jelenleg is zajlik és várhatóan a helyi építési szabályzat 
felülvizsgált anyagával zárul még a 2017. évben.      
Csak emlékeztetőül: 2017. december 31-ig kell elszámolni a fejlesztéseket a Magyar 
Államkincstárral.  
  
          Adósságmentes 2.0 pályázat    
Jelenleg is zajlik   
Időarányosan jól állunk… 
Befejeződött a központi rendelő klimatizálása, a temetőben a ravatalozó épületének 
felújítása, az óvoda teljes belső felújítása, a belterületi utak útalappal történő ellátása 
valamint a Bogdán-iskola dűlő felújítása.   
Jelenleg már csak egy helyszínen, a vadászház épületénél zajlanak munkálatok. 
Emlékeztetőül: a vadászház épülete teljes egészében megújításra került, belső elrendezése is 
módosul, a jövőben kulturális kiállítóhelyként szolgálja majd a települést. A vállalkozási 
szerződés szerint október vége a készre jelentés időpontja. Elkésve ebben az esetben sem 
vagyunk, mert 2017-ben kell a fizikai megvalósításnak megtörténnie, az elszámolást pedig 
2018. év végéig van időnk megtenni. Ahogy a zöldhalmi rendelőnél történt,  CSAK AZ ÉPÜLET 
lehetett a felújítás tárgya, így az építési tevékenység befejezése után az épület 
környezetének rendbe tétele még ránk vár, (és önerős lesz).     
Ráépülő fejlesztésként pályázni kívánunk LEADER intézkedés keretein belül egy erdei 
tanösvény kialakítására, mely pályázati felhívás a hírek szerint még az idén megjelenik… Ez 
nagyban befolyásolhatja az ingatlan tereprendezését, ezért „nem fogjuk elkapkodni” az 
udvar és a környezet kialakítását…         
 
          Ivóvízminőség-javítási és vízellátás fejlesztése c. KEHOP pályázatról      
Azon kívül, hogy az elmúlt egy évben már a harmadik projektmenedzser-váltásról kaptunk 
értesítést – az égvilágon semmilyen előrelépésről nem tudok beszámolni.  Továbbra sem 
tudjuk, hogy mi lesz a projekt műszaki tartalma, pedig a projektdokumentáció elkészítésének 
és a Támogató részére történő benyújtásának határideje: 2016. november 15-e volt…  
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Amit tudunk: a „Csemő község ivóvíz minőség javítási és vízellátási fejlesztési programja” c. 
projekt Támogatási Szerződése aláírásra került. A szerződést a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium, mint támogató és a Nemzeti Fejlesztési Projektiroda kötötték a csemői 
fejlesztésre. A projekt azonosítószáma: KEHOP-2.1.1-15-2016-00019. A projekt fizikai 
befejezésének tervezett napja: 2018. április 1. A projekt tervezett összköltsége: 
617.526.000.-Ft. 
Állunk és várunk…. 
 
          2017. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések c. pályázatról     
Csemő Község Önkormányzata pályázatot nyert a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 
az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra" című pályázati kiírásban.  
A megpályázott alcél az egészségügyi alapellátást szolgáló (fogorvosi alapellátás) épület vagy 
helyiség infrastrukturális felújítása volt.  A fejlesztés a rendelő belépő és váró helyiségeinek 
burkolatcseréjét, a falak festését, a vizesblokk és a rendelő fűtési rendszerének teljes 
felújítását tartalmazza.  
A belügyminiszter úr döntése alapján a projekt 4.049.356.- Ft összegű támogatásban 
részesült, mely összeg forintra megegyezik a kért támogatási összeggel, és ami a teljes 
projekt költségvetésének 95%-a. A fejlesztéshez a 213.125.-Ft önerőt az önkormányzat 
költségvetési tartalékából biztosítja.  
Jelenleg ott tartunk: NEM KELL közbeszerzést lefolytatni a fogorvosi rendelő felújítása 
kapcsán. A központi rendelő épülete egy helyrajzi számon szerepel. A háziorvosi rendelőben 
klímatelepítés zajlott az idei évben az adósságmentes pályázat részként, és mivel a fogorvosi 
rendelő is ugyanabban az épületben van – kérdés volt, hogy van-e egybeszámítási 
kötelezettségünk, s így közbeszerzést kell–e lefolytatni a kivitelezést megelőzően. Akkor kell 
megvizsgálni az egybeszámítás időbeli és műszaki tartalmával kapcsolatos feltételeket, 
kötelezettségeket, ha egy ingatlanon, funkcionálisan egyező részeket érint a beruházás. 
Továbbá, ha a két projekt összes nettó beruházási értéke elérte volna a Kbt. értékhatárát, 
ami 25 millió forint. 
Ha megvizsgáljuk a két beruházás nettó értéke: 2016-os forrásból: 2.521.500.-Ft, 2017-es 
forrásból 3.356.284.-Ft, összesen tehát: 5.877.784.-Ft. További érvem hogy a szóba jöhető 
kivitelezői kör jelentősen eltérő: a 2016-os klímaszerelést csak arra jogosult cég végezhetett, 
speciális gépészeti szaktudással, bejelentési kötelezettséggel, a 2017-es beruházást olyan 
kivitelezők is elvégezhetik, amelyek a 2016-ost nem.  
Jelenleg ott tartunk, hogy árazatlan költségvetéssel keressük azokat a kivitelezőket, akiket 
aztán (3 ajánlattal) megversenyeztethetünk. Elkésve nem vagyunk, 2018. december 31-ig kell 
a fejlesztést megvalósítani.    
 
          Sportpark létesítésére kiírt pályázatról        
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program 
felhívására még 2016. augusztusában pályázatot nyújtottunk be. A program keretében 150 
négyzetméteren, minimum 15 eszközt tartalmazó sportpark építésére pályáztunk, a 
lakosságszámunk alapján 2 helyszínre is: az egyiket a Sportcentrumban, a másikat a 
zöldhalmi Tájház környezetében helyeznénk el. A kérelmeket a Beruházási, Műszaki 
Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-hez (BMSK) kellett benyújtani. Az 
elbírálást követően a Nemzeti Sportközpontok építi meg az új sportparkokat. A pályázat 
benyújtása óta semmilyen értesítés nem érkezett… 
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A BMSK honlapján 2017. június 22-i az egyetlen bejegyzés, mely úgy rendelkezik:  
„A 2016. augusztus 15. 16 óráig beérkezett, minden formai követelménynek megfelelő 
kérelmek a 2017-ben rendelkezésre álló forrás terhére megvalósuló fejlesztések 
meghatározása során figyelembe vételre kerülnek.”  
Mindez csak azért érdekes, mert közel egy éve már, hogy a traktor garázsában tárolunk 12 
db kültéri kondieszközt, melyet még a pályázat kiírása előtt vásároltunk meg. Kifizettük, csak 
nem engedtem telepíteni, mert ha pályázatunk nyer, akkor megkezdett beruházáshoz 
támogatást nem adnak. Kivárunk azért is, mert ha a két helyszínből csak az egyik nyer, akkor 
a másik helyre telepítjük az önerőből vásárolt eszközöket.  
Most úgy gondolom, hogy ha ugyanilyen ütemben (évente egy…) csöpögnek a hírek, akkor a 
tél végéig várunk eredményre, és jövő tavasszal, szétosztva a két helyszín között megkezdjük 
az eszközök kihelyezését.    
  
          Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat         
Minden nagyon gyorsan történt…Biztos, hogy én vagyon nagyon értetlen, ezért leírom, hogy 
jártunk. 
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra nyújtottunk be pályázatot még a nyár elején. 
A pályázati kiírásban megjelölt cél: az önkormányzati fenntartású közösségi színtér műszaki 
eszközállományának gyarapítása. 
A célnak megfelelően a testület döntött arról, hogy egy új hangtechnika beszerzésére és 
lejátszó eszközre pályázunk, amivel a rendezvényeink jelentős részét költség nélkül 
hangosíthattuk volna. A beszerzés költségvetési főösszegét 3.000.000.-Ft-ban jelöltük meg, 
300.000.-Ft önerőt vállalva. 
Értesítést az alábbiak szerint kaptunk: támogatói okirat megküldésével értesítettek arról, 
hogy amennyiben a 300 ezer forint önerőt vállaljuk, akkor 116.000.-Ft összegű támogatást 
biztosítanak, ha csökkentjük a vállalt önerőt, akkor arányosan csökken a támogatási rész is… 
Ezzel több bajom van: 1. ha számolunk, akkor a 10 % önerőből 72 %-nyi önerőt varázsolt a 
minisztérium. 2. A pályázati célt nem tudom megvalósítani, mert a 150.000.-Ft-ra árazott 
lejátszót nem akarom 416 ezer forintért megvenni, hangrendszert meg tudok ennyi pénzért 
venni… 
Az lett a végre, hogy – véleményemet mellékelve – lemondtunk a 116.000.-Ft összegű 
támogatásról. 
 
____HIBÁZTAM!  
A Földművelődésügyi Minisztérium pályázati felhívást tett közzé a tanyák, valamint a tanyás 
térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések támogatására. (A 
pályázat kódja: TP-1-2017.) 
Ahogy az lenni szokott, a kiírás konkrétan megjelöli a pályázható célterületeket – Csemő 
esetében a 6. célterület látszik megvalósíthatónak: „szigetüzemű külterületi közvilágítás 
kialakítása tanyákra vezető bekötőutak kereszteződésénél” címen. 
Elkezdtük az előkészületeket, figyelemmel a maximálisan pályázható összegre: 5 millió 
forintra. Az előzetes vizsgálatok alapján ez a keret 3 helyszínen, három darab utcai 
napelemes kandeláber beszerzését és telepítését teszi lehetővé. 
A korszerű LED technológiának köszönhetően, napelemmel, akkumulátorokkal társítva, egy 
korszerű megoldás született az olyan külterületi esetekre, ahol másképpen képtelenség 
megoldani a közvilágítást. 6 méter magasan, 40w fényforrás szolgáltatja az éjszakai fényt, 
alkonykapcsoló és vezérlő elektronikával ellátva, sötétedéskor bekapcsolja a fényforrást, 
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mikor világosodik, kikapcsolja. A külterület bejárását követően az alábbi három helyszínnel 
pályázunk: Oncsa dűlő, temető parkolója, és a Szemők és a Katona dűlő találkozása.   
HIBÁZTAM!!!!         
Nem kicsit, nagyon! Gyorsan fel kellett ébrednem a „vágta-örömből”…  
A pályázatot elkészítettem, elektronikusan rögzítettem, papír alapon benyújtottam. 
Szeptember közepén levél érkezett a pályázat befogadásának elutasításáról. A pályázat 
kötelező mellékletei között az általam benyújtott bankszámlakivonat (az önerőről) nem volt 
bank által hitelesítve… Illetve, nem azt a fajta elektronikus kivonatot csatoltam, ami 
hitelesítés nélkül érvényes. További baj volt, hogy az általam csatolt címpéldány nem eredeti 
volt, hanem általunk hitelesített másolat. 
Ezek a hibák a pályázati felhívás szerint nem hiánypótoltathatóak, így a pályázatunkat érdemi 
vizsgálat nélkül, formai hiba okán elutasították.    
Nagyon el vagyok keseredve, mert ilyen nem fordult elő az alatt a 12 év alatt, mióta 
különböző pozíciókban Csemőben dolgozom. 
Borzasztóan szégyellem magam! 
 
 

____________________Saját erős fejlesztések  
 
         a jubileumi év fejlesztései   
Az idei évi jubileumok előtt tisztelegve sikerült megújítani a település központját.  
Elkészült a virágfal, működik és zenél a virágóra, növeltük a zöldfelület nagyságát az óvoda 
előkertjeiben, mezítlábas park készült az ovi udvarán.  
Kivilágítottuk az iskolánál lévő játszóteret és a köztéri szobrainkat.  
Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült megjelentetnünk az ünnepi kiadványt exkluzív 
kivitelben, és hogy minden háztartásba el is tudtuk juttatni.  
Az ünnepi évben tavasszal, nyáron és ősszel terveztünk ajándékot adni, márciusban a 
Hírmondóval kiküldtük a virágmagokat, hogy a virágosítás ne lehessen csak pénzkérdés… 
Júliusban a falunapi ünnepi szám mellékleteként kapták meg a lakosok a Virágos Csemő 
kiadványt. Jelenleg gyártás alatt van (egy hete 2-4 hétre vállalta a gyártó…) az őszi 
ajándéknak szánt csemői kulcstartó, amely ha elkészül a jövő hétre, akkor már az októberi 
szám, ha nem, akkor a novemberi szám mellékleteként kerülhet minden postaládába.       
A szabadtéri szezon igénybe vette a Templom téri gyepet. Hornyák Balázsnak tartozunk 
köszönettel azért, hogy a legjobban kikopott részen 40 négyzetméter nagyságú terület 
kaphatott gyepszőnyeget.    
 
          óvodafejlesztés    
Azért ez egy óriási meló volt. 
Két és fél hónap állt rendelkezésre a teljes felújításra, 1550 nm pvc burkolatra és több, mint 
4000 nm felület festésére. Az épületet teljesen ki kellett ürítenünk. Kivette a részét a 
munkából a dolgozói kör, a teljes hivatali és közfoglalkoztatotti állomány, rokonok, barátok, 
szülők és önkéntesek. Ki kell emelnem és köszönöm Oláh Attila és Lendér József szakmai 
tevékenységét.  
A pályázati források fedeztetet nyújtottak a földszinti 3 csoportszoba gipszkarton 
álmennyezettel való ellátására. Ezekre egyfelől esztétikai okból volt szükség, mert a tavalyi 
évben a mennyezeti klímák besüllyesztése nem volt lehetséges a vasbeton födémbe, 
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másfelől viszont a korábbi beázások kapcsán a mennyezetet teljesen le kellett volna verni és 
újra vakolni, ami kevésbé lett volna gazdaságos, mint az álmennyezet.  
Saját hatáskörben döntöttem úgy, hogy a korszerűtlen, nehezen és költségesen pótolható 
fénycsöves rendszer helyett minden helyiségben korszerű, gazdaságos és energiatakarékos 
LED-es fényforrásokat szereltetünk fel – önerőből. Szintén önerőből megtörtént a belső ajtók 
és ajtótokok újramázolása is.  
Még tavaly télen megsüllyedt a hátsó fedett terasz. Nem volt alapja a tartószerkezetnek és a 
faoszlop is elkorhadt. Ekkor döntöttünk úgy, hogy kicseréljük a hibás elemet és a teljes hátsó 
kerítést kiépítjük – mára ez is megvalósult.   
 
          buszmegállók a Bogdán-iskola dűlőben    
A Bogdán-iskola dűlő felújítása kapcsán adódott a lehetőség, hogy buszmegálló-helyek 
létesüljenek mindkét irányban. Köszönet Lengyel Pál és Lengyel Mária tulajdonosoknak, 
valamint végső soron a VOLÁNBUSZ Zrt–nek is, akikkel bár megharcoltunk – végül 
engedélyezték és menetrendbe iktatták az új megállókat.  
 
          dűlőnév táblák      
 Közel másfél év előkészítő munkájának eredményeként elkezdődött a dűlőnév táblák és 
azok oszlopai kitelepítése. 
Hónapokon át tárgyalta a testület a tábla és a tartószerkezet anyagát, a formáját, a tábla 
tartalmát.   
Megkezdődött tehát egy régi adósság törlesztése. A hangsúly ebben az esetben a 
megkezdődött szón van, merthogy ez egy folyamat lesz, nem két nap alatt, de még csak nem 
is két hónap alatt fog befejeződni! Számításaink szerint csak a külterületen közel 200 táblát 
fogunk kihelyezni. Ebből az első 55 szerkezet már a helyére került Zöldhalomban. A két 
részből öntött és ragasztott simított beton oszlopokat a telepítés után még egy réteg alapozó 
festékkel látjuk el, majd jöhetnek a táblák és a virág kontúrok színezése – a virág piros, a szár 
és a levél zöld színt kap.  
Biztos, hogy szerencsésebb lett volna egyben és készen, de figyelembe kellett vennünk, hogy 
a vállalkozó helyszűke miatt nem tudja egyben legyártani és tárolni a betonoszlopokat, és 
még inkább azt, hogy a szállítás során is előfordulnak majd sérülések, ahogy történt is ilyen… 
Ezzel együtt remélem egy hónapon belül végleges állapotukat mutatják az oszlopok és a 
táblák, miközben tovább folyik a  „következő adag” gyártása.          
 
 

____________________ Virágos Magyarország környezetszépítési verseny 
   

Minden évben részt veszünk a Virágos Magyarország által hirdetett környezetszépítési 
versenyben.  
Erre a hagyományaink köteleznek bennünket. Mindenhol elmondom és leírom, hogy ennél 
nagyobb mozgatórugó a bennünk lévő igény a környezetünk, a közterületeink ápoltsága 
iránt. A virág Csemő brand-jévé vált, amely hírnév kötelez!   
A tavalyi önkormányzati fejlesztések (zöldhalmi orvosi rendelő, zöldhalmi közösségi ház, 
Templom tér) színhelyei ápoltak, virágosak – mára nincs olyan önkormányzati tulajdon, 
mellyel ne büszkélkedhetnénk.  
Sokszor találnak meg azzal, hogy mindig csak a belterület virágos, a külterülettel az 
önkormányzat nem törődik. Ez egyszerűen nem igaz!            
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Ezek a hangok figyelmen kívül hagyják a tényeket! A tények pedig azt mutatják és igazolják, 
hogy az összes közterületünk és önkormányzati tulajdonunk egyformán rendezett és virágos!    
Mindig elmagyarázom nekik, hogy az önkormányzatnak az a dolga, hogy mintát adjon, és a 
saját területeiről gondoskodjon. Ennek a kötelezettségünknek eleget is teszünk. Külterületen 
sokkal kevesebb az önkormányzati tulajdon, azok viszont teljesen rendben vannak. Pont az a 
helyzet, hogy a lakosoknak illene többet tenni azért, hogy mindenhol, a magántulajdonoknál 
is rendezett és virágos legyen a saját környezetük. Minden második ingatlan hirdetés úgy 
kezdődik, hogy a „Virágos Csemőben eladó…”, „Magyarország egyik legvirágosabb 
településén eladó” …stb  
Hivatkozni és panaszkodni tudnak az emberek, ahelyett, hogy néha gondolkodnának egy 
kicsit… Még egyetlen ember sem jött be az ingatlan értékesítése után, csak hogy 
megköszönjék azt, hogy ezt a környezetet „előállítjuk nekik” minden évben.  
Azt is a figyelmükbe szoktam ajánlani, hogy minden településnek van centruma, ami 
nyilvánvalóan kiemelt figyelmet kap. Az nem képezheti vita tárgyát, hogy Budapest a világ 
egyik legszebb fővárosa, valahogy én mégsem emlékszem arra, hogy reklámban, képeslapon 
a józsefvárosi piaccal hirdették volna Budapestet…. Valahogy mindig a Halászbástyát, a 
Parlament épületét, a  Budai várat, a Lánchidat, Hősök terét  látom a promóciós anyagokon.       
Vissza kicsit a környezetszépítési versenyhez…  
Két fő zsűri érkezett júliusban – ezúttal Kispestről jöttek az ellenőrök.  
Az idei évi verseny kapcsán újdonság, hogy a településeknek elektronikusan is ki kellett 
tölteni egy ellenőrző lapot. Majdnem megőrültem, mert 500 karaktert (kb. 5-6 sor…) hagytak 
minden olyan szöveges kifejtéshez, mint pl. az elmúlt 3 év fejlesztései és a középtávú 
fejlesztési elképzelések, vagy a köznevelési intézmények környezetvédelmi programjai, a 
zöldfelületek fejlesztési elképzelése.  
Nagy nehezen kitöltöttem az ellenőrző lapot, de úgy döntöttem, hogy mellékelek egy 
részletesebb,a zsűrizési szempontokat egyenként is kifejtő és bemutató anyagot is, ahol nem 
csak vezényszavak szerepeltek, hanem egész mondatokban is fogalmazhattam. A legnagyobb 
örömömre átnézték a 9 oldalas anyagot, mert „képben voltak”… 4 órán keresztül tartott a 
szemle, Bálint Attila kollégámmal büszkén mutattuk be a környezetszépítő 
tevékenységünket. Tettünk sétát a belterületen, érintve a Templom teret és több kis utcát is, 
de eljutottunk a külterületre is. 
Nagyon sokan, nagyon sokat dolgoztak a közterületeken és a magántulajdonú portákon is, 
hogy a legszebb arcunkat mutathassuk a zsűrinek. Mindenkire szükség volt - köszönöm 
szépen a munkájukat! 
Szintén új elem az idei évi versenyben, hogy a szervezők az idén közönségszavazásos játékot 
is hirdettek. Minden induló település tölthetett fel egy képet a verseny internetes közösségi 
oldalára. A játékban Balatonszárszót, Csopakot megelőzve lettünk a 2000 fő feletti falu 
kategória közönségdíjasa. A „Legvirágosabb úti cél” játék közönségszavazását - nagy 
fölénnyel - nyerte CSEMŐ, a több, mint 4400 szavazatból CSEMŐ 1444 szavazatot kapott!  
Ismét bizonyítottuk, hogy Csemő méltó a "virágos" jelző használatára!   
 

Kérem, hogy jelentésem a Tisztelt Képviselő-testület tudomásul venni szíveskedjen. 
 
Csemő, 2017. szeptember 25.  
                                                                                                        Dr. Lakos Roland  
                                                                                                            polgármester 


