
 
1 
 

Bakonycsernye Község Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 
22-én, 13 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Turi Balázs   polgármester 
Ackermann Zoltán alpolgármester 
Kaviczki Péter képviselő 
Osgyán Gábor  képviselő 
Szarka István  képviselő 
Varsányi Ferencné képviselő  
 

Tanácskozási joggal:  
Fidrich Tamásné  jegyző  
 
 

Turi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselő-testületi 
tagból 6 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.  

 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kaviczki Péter képviselőt javasolta. A képviselő-testület a 
jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslattal egyetértett, és az alábbiak szerint 
határozott.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
137/2015. (VI.22.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Kaviczki 
Péter képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 

Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett javaslatot. 
 

1. Javaslat önkormányzati földterület haszonbérbeadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
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2. Javaslat a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal, Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Intézmény és tornaterem vonatkozásában benyújtandó 
energetikai pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

3. Közútkezelői hozzájárulás  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

4. Döntés a 2015. évi Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány jogosultak részére 
történő eljuttatásáról 
Előadó: Turi Balázs polgármester 
 
 

 
A tárgyalandó napirendre egyéb módosító javaslat nem érkezett. A polgármester 
szavazásra bocsátotta annak elfogadását az elhangzottak szerint.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
138/2015. (VI.22.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1. Javaslat önkormányzati földterület haszonbérbeadására 
2. Javaslat a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal, Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Intézmény és tornaterem vonatkozásában 
benyújtandó energetikai pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára  

3. Közútkezelői hozzájárulás  
4. Döntés a 2015. évi Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány jogosultak részére 

történő eljuttatásáról 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 

1./ Javaslat önkormányzati földterület haszonbérbeadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
Turi Balázs polgármester: Köszöntötte Benis Miklós kérelmezőt. A képviselő-testület 
a korábbi ülésen már döntött arról, hogy az érintett ingatlant bérbe kívánja adni 5 
évre, 5 Ft/m2 áron. Elkészült a haszonbérleti szerződés tervezete, melyet a 
képviselők megkaptak, ennek megtárgyalása szükséges, továbbá a terület 
átminősítéséről is dönteni kell.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A szerződésben szerepel a művelési ágnak megfelelő 
rendeltetésszerű használat, ami jelenleg kert és szőlő, viszont a kérelmező 
legelőként szeretné használni, így szükséges az átminősítés, mely úgy történik, hogy 
először meg kell valósítani a területet azzá a művelési ággá, ahogyan szeretnénk 
művelni. Az átminősítés összege 1 ha-ig 20.000 Ft, azt követően nézi meg a 
mezőgazdász, hogy átminősítsék. Mivel jelenleg fák és bokrok is vannak a területen, 
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így nem lehet legelőként átminősíteni. Célszerű lenne kertté. Véleménye szerint ezt 
az önkormányzatnak kellene megtennie.  
 
Benis Miklós: Az önkormányzati ingatlan mellett van neki is egy kis területe, ezért 
gondolta, hogy bérbe veszi, melyen legeltetni szeretne.   
 
Turi Balázs polgármester: Véleménye szerint vállalja az önkormányzat az 
átminősítés költségét, egyúttal javasolja, hogy legyen megnézve, hogy külterületen 
van-e hasonló átminősítendő terület, mert akkor azt is intézzék egy eljárás alatt.  
Kérte a képviselők véleményét.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy bérbe adja 
a területet, akkor aláírásra került a haszonbérleti szerződés, majd ki kell függeszteni 
60 napra. 
 

 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
haszonbérleti szerződést az előterjesztés szerint.  

  
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
139/2015. (VI.22.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát 
képező Bakonycsernye 2530 hrsz-ú 284 m2 nagyságú, kert művelési ágú, 
valamint 2534 hrsz-ú 712 m2 nagyságú szőlő művelési ágú ingatlant bérbe 
adja Benis Miklós (1123 Budapest, Greguss u. 10. I/1.) részére 5 év 
időtartamra.   
A haszonbérleti díj mértékét évi 5,-Ft/m2 összegben állapítja meg.  
A haszonbérleti díj egy összegben történő megfizetésének időpontja: minden 
év december 31. napja. 
A képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy készítse elő a haszonbérleti 
szerződés kifüggesztési eljárását és annak lefolytatását követően más ajánlat 
hiányában felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

 
Felelős: jegyző  
Határidő: azonnal 
 

 
2./ Javaslat a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal, Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Intézmény és tornaterem vonatkozásában benyújtandó 
energetikai pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára  
Előterjesztő. Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
Turi Balázs polgármester: A korábbi testületi ülésen döntés született a pályázat 
benyújtásával kapcsolatban, továbbá az árajánlatok bekérése is megtörtént. 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy mindhárom munkára vonatkozóan megérkezett a 
három cégtől az árajánlat, továbbá részletesen felolvasta a munkákra vonatkozó  
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ajánlatokat. Elmondta, hogy a Dr. Kovács Lóránd ügyvédi iroda által elektronikusan 
benyújtott ajánlat eredetiben a megadott határidőig nem érkezett meg.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Elő- vagy utófinanszírozású lesz a pályázat? 
 
Turi Balázs polgármester: A beruházás és a műszaki ellenőr része szállítói 
finanszírozású, míg az előkészítő munkákat elő kell finanszíroznia az 
önkormányzatnak.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Az is jelentős összeg, amit az önkormányzatnak meg kell 
előlegezni.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
„Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című pályázaton való 
részvételt, annak szakmai előkészítésére és műszaki ellenőri feladatainak ellátására, 
a közbeszerzési eljárás lebonyolítására valamint a projektmenedzsmenti feladatok 
elvégzésre az ajánlatkérő lapok megküldését: 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

140/2015. (VI.22.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
KEOP 5.7.0 „Középületek kiemelt jelentőségű energetikai fejlesztése” című 
pályázattal kapcsolatos közbeszerzési szakértői feladatok ellátásával a B&W 
Tender Plus Kft.-t (1092 Budapest, Erkel u. 14/A. 1/7.) bízza meg.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: haladéktalanul 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

141/2015. (VI.22.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
KEOP 5.7.0 „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” 
című pályázat szakmai előkészítési és műszaki ellenőri feladatok ellátásával a 
Schöko Bau Kft.-t (1212 Budapest, Vereckei út 13.) bízza meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: haladéktalanul 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

142/2015. (VI.22.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
KEOP 5.7.0 „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” 
című pályázat projektmenedzsmenti és tájékoztatás-nyilvánosság 
biztosításával járó feladatok ellátásával a Magyar Energia Centrum Kft.-t 
(1223 Budapest, Nagytétényi út 190.B.ép.1.em.2.) bízza meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: haladéktalanul 

 
 
3./ Közútkezelői hozzájárulás 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Harcz Erzsébet aljegyzőt a szóbeli kiegészítésre.  
 
Harcz Erzsébet aljegyző: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a VÁRI-BUSZ Kft. 
képviseletében Éri Balázs egyéni vállalkozó kérelmet nyújtott be közútkezelői és 
tulajdonosi hozzájárulás kiadása iránt a Bakonycsernye, Ady utca, 810 hrsz-ú 
ingatlanra vonatkozóan. Kérelméhez csatolta a szükséges tervdokumentációt.  A 
határozat tervezet a képviselők részére megküldésre került.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Az érintett területen jelenleg nincs árok és mivel bejárat 
kerül kialakításra nem pedig híd, ezért fontos lenne olyan rácsot beépíteni, amit a 
későbbiekben lehet tisztítani is.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Eddig nem volt probléma a víz elfolyása? Eddig hol folyt el 
a víz? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Azáltal, hogy elkészíti a hidat, változni fog a víz útja? 
 
Kaviczki Péter képviselő: Igen, a K szegéllyel ki fogja emelni a víz útját másik 
területre.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Kötelezhető-e a tulajdonos árok építésére? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Árok építésére nem kötelezhető, csak a vízelvezetés 
megoldására.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
közútkezelői hozzájárulás megadását.  
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

143/2015. (VI.22.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete közútkezelői 
hozzájárulást ad a 2015. február 16.-án érkezett 416/2015. számú kérelem, valamint 
az ahhoz csatolt – Éri Balázs EV (székhely: 8330 Sümeg, Mártírok u. 9/2., levelezési 
cím: 8000 Székesfehérvár, Pozsonyi u. 99/A.1’/2’) okl. építőmérnök, tervező, 
műszaki ellenőr (VZ – TEL 19-0808) által készített – kiviteli tervdokumentáció terv 
vázlatterv helyszínrajzok alapján, – mint Bakonycsernye község helyi közútjainak 
kezelője – A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése, 
valamint a 39. § (1) bekezdése alapján – a közút nem közlekedési célú 
igénybevételéhez a következő feltételekkel: 

 
I. A létesítménnyel kapcsolatos alapadatok 
A létesítmény megnevezése: Bakonycsernye, 810. hrsz.-ú ingatlan útcsatlakozása 
(térburkolata és csapadékvíz elvezetése) 
A létesítménnyel érintett közutak neve, helyrajzi száma: Ady Endre utca, 810. hrsz. 
A kérelmező - megbízó neve: VÁRI – BUSZ Kft. 

                  címe: 8056 Bakonycsernye, Ady út 41. 
A jelen közútkezelői hozzájárulás a kiviteli munkák megkezdésére nem jogosít. A 
munkakezdéshez – a megkezdés előtt legalább 15 nappal – A közutak igazgatásáról 
szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 3. számú melléklete szerinti kérelmet kell 
benyújtani.  
II. A kivitelezésre vonatkozó előírások 
A létesítmény megvalósítása az Éri Balázs EV. okl. építőmérnök, tervező, műszaki 
ellenőr által készített tervdokumentációban, vázlattervben és helyszínrajzokban 
foglaltak szerint történhet. 
1. Műszaki előírások 
1.1. A közúti területek bontása: 
A tervezett útcsatlakozás a benyújtott tervek alapján térkő burkolatból épül 9,05 m (a 
kapuval megegyező) szélességben. A meglévő aszfalt burkolat szélén élvágást kell 
végezni, a kialakult csatlakozási vonal mentén, a térkő burkolatot K szegély kell, 
hogy elválassza az Ady Endre utca aszfalt burkolatától. Ez a kialakítás 
megakadályozza, hogy az utca burkolatáról csapadékvíz folyjon be a telephely 
területére. Az útcsatlakozás kialakításánál 3,0 m sugarú lekerekítő íveket kell 
alkalmazni. A magassági vonalvezetésnél a meglévő burkolat kialakításának, a 
vízelvezetési szempontoknak kell a meghatározónak lennie. A tervezett új 
burkolatoknak a meglévő burkolatszintekhez kell csatlakozniuk.  
1.2. A közúti területek helyreállítása: 
A helyreállítást a tervlap és a műszaki leírás szerint kell elvégezni. 
(Amennyiben a terv a helyreállítást nem, vagy nem kellő részletességgel tartalmazza, 
úgy egyszerűbb esetekben az alábbi általános előírások lehetnek irányadók) 
1.2.1. Földmunkavégzés, földvisszatöltés 
A tervlap és a műszaki leírás szerint kell elvégezni. 
1.2.2. Burkolat-, illetve útpadka-helyreállítás 
Útpadka 
A meglévő aszfalt burkolat szélén élvágást kell végezni, a kialakult csatlakozási vonal 
mentén, a térkő burkolatot K szegély kell, hogy elválassza az Ady Endre utca aszfalt 
burkolatától. Az útcsatlakozás kialakításánál 3,0 m sugarú lekerítő íveket kell 
alkalmazni. A tervezett új burkolatoknak a meglévő burkolatszintekhez kell 
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csatlakozniuk. A földmű tervezési teherbírási modulusa E2 min. = 40 MN/m2, a 
földmű felső 50 cm-ének tömörsége Trg = 95 %. Az alkalmazott rétegrendek a 
benyújtott tervek alapján az alábbiak: Térkő burkolatú útcsatlakozás: 10 cm térkő 
burkolat, 3 cm fektető ágyazat, 15 cm Ckt, 20 cm FKZA folytonos szemeloszlású 
zúzottkő alap, tömörített földmű Try= 95 % E2 = 40 MN/m2. 
(Amennyiben a terv, illetve fenti előírások nem elégségesek, úgy hiánypótlásként – a 
kezelői hozzájárulás kiadását megelőzően – a tervdokumentáció helyreállítási tervvel 
való kiegészítését kell kérni.) 
1.2.3. Út menti területek, zöldfelületek helyreállítása 
A munkával érintett területeken tereprendezést kell végezni, a sérült növényzetet 
vissza kell pótolni. 
1.3 Forgalomtechnika: 
Kihelyezendő új tábla a tervezett új útcsatlakozáshoz: 1 db „Elsőbbségadás kötelező” 
tábla az útcsatlakozásba. A benyújtott dokumentumokat figyelembe véve a KRESZ 
jelzőtáblát a 4/2001. sz. KöViM rendelet és az ÚT 2-1. 124-134 sz. előírások szerint, 
fényvisszaverő kivitelben, betontömbbe ágyazott horgonyzott acélcső tartóoszlopra 
szerelve kell elhelyezni. KRESZ tábla esetén EG minőségű fóliát, horganyzott és 
porszórt acéllemez alaplemezt, és 76/2 horganyzott acél oszlopot kell alkalmazni. 

 
III. Általános előírások 

1. A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton közlekedőket indokolatlanul ne 
akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.  

2. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező 
károkért az eredeti állapot visszaállításáig az igénybevevő anyagilag és büntetőjogilag is 
felelős. 

3. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni 
nem szabad. 

4. A közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is 
folyamatosan biztosítani kell. A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról a 
kivitelezőnek folyamatosan gondoskodnia kell. 

5. Ha a nem közlekedési célú igénybevétel miatt a helyreállítás befejezetésétől 
számított három éven belül a közúton süllyedés vagy más hiba keletkezik, az igénybevevő – 
amennyiben lakóhelye vagy székhelye időközben ismeretlenné válik, a közút területén (alatt) 
elhelyezett létesítmény tulajdonosa (üzemeltetője) – köteles azt kijavítani. 

6. A létesítmény fenntartásáról és tisztán tartásáról a közút állagának sérülése 
nélkül, a forgalom zavartalan biztosítása mellett, a létesítmény tulajdonosának 
(üzemeltetőjének) kell gondoskodni. 

7. A közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából 
származó károkért – amennyiben az az építési munkával összefüggésbe hozható – az 
igénybevevőt anyagi és büntetőjogi felelősség terheli. 

8. Amennyiben a jelen hozzájárulás alapján elhelyezett létesítményben 
keletkezett meghibásodás miatt a közút igénybevétele ismételten szükségessé válik, a 
munkálatok elvégzéséhez közútkezelői hozzájárulásomat ismét meg kell kérni. A közúttal 
kapcsolatos munka költsége a közút tulajdonosára, illetve kezelőjére nem hárítható át. 

9. A létesítmény megszüntetése, vagy felhagyása esetén a létesítmény 
tulajdonosának, a közutat saját költségén kell az eredeti állapotba visszaállítani. 

10. Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb 
engedélyek, közmű-tulajdonosi hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól. 
A vonatkozó hatályos jogszabályok és útügyi műszaki utasításrendszer 
figyelembevételével – a közút állagának védelme és a közúti közlekedés biztonsága 
érdekében került előírásra. A megállapított feltételekkel szemben – a hivatkozott 
törvény 36. § (2) bekezdése alapján – a Fejér Megyei Közlekedési Felügyelethez 
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(cím: 8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 12.), mint illetékes I. fokú közlekedési 
hatósághoz lehet fordulni, amely az előírt feltételeket módosíthatja. 
Felhívom az igénybevevő figyelmét, hogy amennyiben ellenőrzés során 
megállapításra kerül, hogy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltért, hatósági 
intézkedés kezdeményezésére kerül sor, amelynek keretében a közlekedési hatóság 
az igénybevevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek 
betartására, illetve a közút állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében 
szükséges intézkedések megtételére kötelezheti, továbbá az igénybevételi díj 
tízszereséig terjedhető pótdíj fizetésére kötelezi. 
A hozzájárulás engedélyköteles létesítmény esetén a létesítési engedély 
érvényességének időtartamára szól, nem engedélyköteles létesítménynél egy éven 
túli munkakezdés esetén a feltételek ismételt megállapítását kell kérni. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
4./ Döntés a 2015. évi Gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány jogosultak részére 
történő eljuttatásáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra. 

 
Fidrich Tamásné jegyző: Minden rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermek augusztus és november hónapban 5.800 Ft természetbeni 
támogatásban részesül Erzsébet-utalvány formájában. A képviselő-testületnek 
döntenie kell az idei évben augusztus és november hónapban járó Erzsébet-utalvány 
jogosultak részére történő eljuttatásáról. Korábbi években az utalványt nem postai 
úton, hanem az érintettek kiértesítését követően a hivatalban történő átvételi 
elismervény ellenében vehették át a jogosultak.    

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 2015. 
évi gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány jogosultak részére történő eljuttatásának 
módját.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
144/2015. (VI.22.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatást 
Erzsébet-utalvány formájában a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati 
Hivatalban történő átvételi elismervény aláírásával kívánja eljuttatni a 
jogosultak részére 2015. évben.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2015. július 20. 
      2015. október 20. 
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Egyéb bejelentés 
 
Szarka István képviselő: A képviselő-testület korábbi ülésén döntött arról, hogy 
engedélyezi az evangélikus óvoda csoport szoba bővítését. A későbbiekben 
szeretné megvalósítani az új óvoda építését, viszont az Evangélikus Egyház 
kataszteri felmérés keretében nyilvántartásba veszi az Egyház által használt 
ingatlanokat és tervezi azok energetikai pályázat keretén belüli felújítását. Ehhez a 
kataszteri nyilvántartásban való szerepléshez kéri az önkormányzat, mint tulajdonos 
hozzájárulását.  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testütet, hogy az új óvoda építésére a 
Megyei Területi Operatív Program keretében lehet pályázni. Az önkormányzatnak el 
kell majd dönteni a fejlesztési prioritásokat. Javasolja, hogy a testület adja meg a 
hozzájárulást a kataszteri nyilvántartásban való szerepléshez.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Felvetette annak lehetőségét, hogy mi történik akkor, ha az 
evangélikus egyház energetikai pályázat keretében felújítja az óvoda épületét, s 
közben másik pályázat keretében felépül az óvoda? Az energetikai pályázatnak is 
lesz fenntartási kötelezettsége. Előfordulhat-e, hogy az egyház egy fenntartási 
kötelezettséggel terhelt épületet ad vissza az önkormányzat részére.  
 
Szarka István képviselő: Az óvoda működése felekezeti hovatartozás nélkül fogadja 
a gyerekeket. Az épületet eddig is megfelelően működtették. Ha képviselő-testület 
elfogadja fejlesztési irányait, akkor nekik lépni kell a terveket aktualizálni kell.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta, hogy ezt a kardinális döntést ne most hozza 
meg a testület, hanem majd ha pontosan ismeri a pályázati lehetőségeket. Javasolta 
viszont, hogy a nyilatkozat aláírását támogassa a testület.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernye, Rákóczi u. 138. szám alatti épületével kapcsolatos tulajdonosi 
nyilatkozat aláírását.   
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

145/2015. (VI.22.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát 
képező, de az Evangélikus Egyház használatában lévő Bakonycsernye, 
Rákóczi u. 138. szám alatti óvoda épület esetleges energetikai felújításához 
hozzájárul, felhatalmazza a polgármestert az azzal kapcsolatos nyilatkozat 
aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a településen a 
bankautomata hamarosan elhelyezésre kerül, valószínű, hogy a védő előtt tető alá, 
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mely határozatlan időre fog szólni. Az automata áramköltségét az önkormányzatnak 
kell vállalnia. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A szerződéstervezet elkészült, jogszabályilag megfelel, 
mely szerint az automata augusztus 1-től kerülne felszerelésre.  
 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a bankautomata hivatal épülete falában 
történő elhelyezését.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

146/2015. (VI.22.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását 
adja a K&H Bank által kihelyezendő készpénz felvételt biztosító bankautomata 
kihelyezéséhez a tulajdonát képező Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. szám 
alatti épületéhez tartozó területen.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 

 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester a képviselő-testület 
ülését bezárta.  

 
 
 
 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester                  jegyző 
 
 
 
    Kaviczki Péter  
    jkv. hitelesítő 


