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Bakonycsernye Község Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
augusztus 18-án, 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Turi Balázs   polgármester 
Ackermann Zoltán   alpolgármester 
Berze Attila   képviselő 
Kaviczki Péter képviselő 
Osgyán Gábor 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 Varsányi Ferencné 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 
183/2015. (VIII.18.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Varsányi 
Ferencné képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett javaslatot. 
 

1. Javaslat a Súri – Bakonyalja erdőtervezési körzetre vonatkozó tervezési 
folyamatban való részvételre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

2. Javaslat a vagyongazdálkodási terv elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

3. Javaslat a gyermekétkeztetés ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás 
eredményhirdetésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

4. Tájékoztató Rákóczi u. (Fogorvosi rendelő előtti) buszöböl kialakításához 
szükséges szegélyépítési munkálatok kivitelezéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

5. Fecskeházi bérlőkijelölés 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

6. Javaslat közútkezelői hozzájárulás megadására 
Előterjesztő: 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 
184/2015. (VIII.18.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1. Javaslat a Súri – Bakonyalja erdőtervezési körzetre vonatkozó tervezési 

folyamatban való részvételre 
2. Javaslat a vagyongazdálkodási terv elfogadására 
3. Javaslat a gyermekétkeztetés ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás 

eredményhirdetésére 
4. Tájékoztató Rákóczi u. (Fogorvosi rendelő előtti) buszöböl kialakításához 

szükséges szegélyépítési munkálatok kivitelezéséről 
5. Fecskeházi bérlőkijelölés 
6. Javaslat közútkezelői hozzájárulás megadására 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 

1./ Javaslat a Súri – Bakonyalja erdőtervezési körzetre vonatkozó tervezési 
folyamatban való részvételre  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket az Erdészeti Igazgatóság 
tájékoztatásáról, melyet a képviselők is megkaptak. Az önkormányzat javaslatot tehet 
az erdőgazdálkodással kapcsolatban. Kérte a képviselők véleményét.                                                                                                   
 
Kaviczki Péter képviselő: Tudomása szerint a tájékoztató levelet minden 
erdőtulajdonos megkapta. Amennyiben nem jelentkezik be a tulajdonos szabad 
felhasználású erdővé és 1 Ha-nál nagyobb terült, akkor üzemtervű erdővé 
nyilvánítható. Nagyon komoly büntetés jár azoknak, akik nem e szerint rendezik. 
Ezen eljárás keretében csak a meglévő erdővel foglalkoznak, itt nem a jövőbeni 
erdősítésről van szó. Az önkormányzatnak jelenleg véleményezési feladata van. 
 
Turi Balázs polgármester: Dönteni kell, hogy rész kíván-e venni az önkormányzat az 
eljárásban. Javasolta a részvételt az erdőtervezés folyamatában, melyhez kérte 
Kaviczki Péter képviselő segítségét.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Véleménye szerint az önkormányzatnak van erdője, részt 
kell venni a tervezésben, de meg lehetne bízni egy szakirányítót, aki javaslatot tesz.  
 
Berze Attila képviselő: Mindenképpen fel kell mérni az önkormányzat erdő területét.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta, hogy vegyen részt az önkormányzat és fel kell 
mérni a területet. Ha valóban annyi erdő van, akkor meg kell bízni szakirányítót.    
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Súri – Bakonyalja erdőtervezési körzetre vonatkozó tervezési folyamatban való 
részvételt.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
185/2015. (VIII.18.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Önkormányzat Képviselő-testülete a Pest Megyei 
Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által a Súri-Bakonyalja erdőtervezési 
körzetre vonatkozóan végzendő körzeti erdőtervezés folyamatában részt 
kíván venni.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 

2./ Javaslat a vagyongazdálkodási terv elfogadására  
Előterjesztő. Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirendi ponttal 
kapcsolatos szóbeli kiegészítésre.  
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Fidrich Tamásné jegyző: Törvényi előírás az önkormányzat részére a közép-és 
hosszú távú vagyongazdálkodási terv elkészítése és annak elfogadása. A terv a 
képviselők részére megküldésre került.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat vagyongazdálkodási tervének elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

186/2015. (VIII.18.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9.§. (1) 
bekezdése alapján az önkormányzat vagyongazdálkodásának az 
Alaptörvényben, valamint a 7. § (2) bekezdésében meghatározott 
rendeltetése biztosításának céljából elfogadja Bakonycsernye 
község Önkormányzatának közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási tervét.  
A közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv a határozat 
mellékletét képezi. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 

3./ Javaslat a gyermekétkeztetés ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás 
eredményhirdetésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt az előterjesztés szóbeli 
kiegészítésére.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselőket a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásáról, s elkészült annak összegzése. Az eljárás során hiánypótlásra kellett 
felhívni két ajánlattevőt, melyet a megadott határidő lejártáig nem pótoltak. Így az 
összegzés alapján a közbeszerzési eljárásban a legkedvezőbb ajánlattevő az F3 BB 
GOOD TEAM INVEST KFT. lett.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: A közbeszerzési feltételeknek megfelel-e a benyújtott 
pályázat? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Igen, továbbá a szükséges nyilatkozatokat is becsatolta a 
pályázó.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Lehet-e azt tudni, hogy mi volt a hiánypótlás tárgya.   
 
Fidrich Tamásné jegyző: Igen ez a kiadott anyagban is szerepel. 
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
gyermekétkeztetés ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményhirdetését. 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

187/2015. (VIII.18.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint 
„Közétkeztetési szolgáltatás megrendelése a Bakonycsernyei Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola (8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 37.) és a 
Bóbita Tagóvoda, Bölcsőde (8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 141.) számára „ 
tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) 
bekezdésének a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyerteseként az F3 BB GOOD TEAM 
INVEST Kft.-t (2724 Újlengyel, Kossuth Lajos u. 102.) határozza meg. 
Felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2015. augusztus 28. 
 

 
4./ Tájékoztató Rákóczi u. (Fogorvosi rendelő előtti) buszöböl kialakításához 
szükséges szegélyépítési munkálatok kivitelezéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: A Fogorvosi rendelő előtti buszöböl szegélyezési 
munkálatainak elvégzésével kapcsolatos írásbeli előterjesztést a képviselők 
megkapták. Korábban is szó volt arról, hogy a szegélyezés a tartalékkeretbe nem 
vonható bele. A munka elkészült, melynek teljesítés igazolása is megtörtént.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: A szápári úti buszmegállónál is a rács 
megsüllyedt, jelezni kellene a közútkezelő fele.  
 
Berze Attila képviselő: A kapubejáró előtt már most meg van süllyedve a járda.  
 
Turi Balázs polgármester: A hibák kijavítása a fővállalkozó feladata, azokat el kell 
végeznie, jelzés ment már a részére.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A földdel feltöltött kis öblökbe lehetne nagyobb terméskövet 
elhelyezni, mert már a Rákóczi úttal párhuzamos Bercsényi utcába történő 
bekanyarodás során oda húzódnak le a nagy teherautók.  
 
Turi Balázs polgármester: Gömbtuják ültetésében gondolkodott, nagyon sok autó 
parkolt a trafik előtti buszöbölbe, így az legalább megszűnik.  
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Varsányi Ferencné képviselő: A virágbolt előtti buszmegállónál is nagyon hullámos a 
buszöböl. 
 
Turi Balázs polgármester: Valóban van a településen 3-4 buszmegálló, ami rossz 
állapotban van, ezt jelezni kell a közútkezelő felé, hiszen ő a kezelője.   
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Rákóczi u. (Fogorvosi rendelő előtti) buszöböl kialakításához szükséges 
szegélyépítési munkálatok kivitelezését. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
188/2015. (VIII.18.) sz. Határozata 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Barnes Bau” Kft. 
(Székesfehérvár, Móri u. 90.) által a Rákóczi utcai fogorvosi rendelő előtti 
buszöböl szegélyezési munkálatainak elvégzését az alábbiak szerint hagyja 
jóvá: 
- elvágás a szegélezéshez 30 fm,  
- aszfalt és beton bontása 1,6 m3, 
- kiemelt szegély készítése betongerendával 35 fm. 
Összesen 278.100 Ft + 75.087 Ft áfa, azaz bruttó 353.187 Ft összegben. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
5./ Fecskeházi bérlőkijelölés 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Varga Valéria ügyintézőt a szóbeli kiegészítésre.  
 
Varga Valéria: Szkok János Bakonycsernye, Kossuth u. 46. szám alatti és Szkok 
Evelin Rebeka Bakonycsernye, Ifjúság u. 35. szám alatti lakosok kérelmet nyújtottak 
be bérlakás igénybevételére. A feltételeknek megfelelőnek, viszont jelenleg egy üres 
lakás van, melynek bérlője előzetes börtönbüntetését tölti, a részére kirendelt ügyvéd 
tájékoztatása szerint október 31-ig. Amennyiben nem, úgy a következő legkorábban 
megüresedett lakásba költözhetnének be.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta a bérlők kijelölését feltételesen a Fenyő u. 1. 
emelet 7. számú lakásra. A birtokba vétel időpontját a jelenlegi bérlővel szemben 
folytatandó eljárás után lezárását követően határozza meg.  
  
Berze Attila képviselő: Amennyiben van üres lakás, úgy támogatja a kérelmet. 
 
Varga Valéria: Július 31-vel üresedik meg egy lakás.  
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Osgyán Gábor képviselő: Amennyiben a bérlőnek ki kell költöznie, úgy az általa 
lakott lakás festését ki fogja elvégezni? 
 
Turi Balázs polgármester: Az önkormányzat fogja elvégezni, viszont rá lehet terhelni 
a költségeket.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Szkok János és Szkok Evelin Rebeka bérlőként történő kijelölését a Fecskeházba. 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

189/2015. (VIII.18.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló 
Fiatalok Garzonházába (Fecskeház) Szkok János 8056 Bakonycsernye, 
Kossuth u. 46. és Szkok Evelin Rebeka 8056 Bakonycsernye, Ifjúság u. 35. 
szám alatti lakosokat 5 éves időtartamra bérlőnek kijelöli. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Szarka István képviselő megérkezett az ülésterembe, így a képviselők száma 7 főre 
emelkedett.  
 
Turi Balázs polgármester: A napirendi ponthoz kapcsolódva javasolta, hogy a 
Fecskeház házirendje kerüljön módosításra azzal a kiegészítéssel, hogy a lakásban 
dohányozni ne lehessen.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Fiatalok Garzonházára vonatkozó dohányzás megtiltását.   
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

190/2015. (VIII.18.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát 
képező Bakonycsernye, Fenyő u. 1. szám alatt lévő Fiatalok Garzonháza lakó 
és egyéb közös használatú helységeiben a dohányzást megtiltja.  
Felhívja a hivatal, hogy ezen kiegészítésről a lakókat azonnali hatállyal 
értesítse.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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6./ Javaslat közútkezelői hozzájárulás megadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Tujner Zoltán Deák F. u. 
17. szám alatti lakos kérelmet nyújtott be közútkezelő hozzájárulás megadásához, 
mely szerint a Bakonycsernye zártkert 3609 hrsz-ú ingatlanára villamos energia 
ellátást kíván vezetni. Javasolta az engedély megadását azzal a feltétellel, hogy az 
eredeti állapot kerüljön visszaállításra.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A házától vezetné felfele a telekre vagy a szőlőhegyi 
villanyoszlopról vezetné lefele az áramot? 
 
Turi Balázs polgármester: A villanyoszlopról vezetné az áramot, mivel ez földutat 
érint, ezért javasolja az engedélyt, de amennyiben aszfaltos út lenne, abban az 
esetben légkábeles elvezetést javasolna.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
közútkezelői hozzájárulás megadását.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
191/2015. (VIII.18.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete közútkezelői hozzájárulást ad a 
2015. június 22.-én érkezett 1284/2015. számú kérelem, valamint az ahhoz csatolt – 
GÁTIBA ENERGIE Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Csillag utca 13.) által készített – kiviteli 
tervdokumentáció helyszínrajz alapján, – mint Bakonycsernye község helyi közútjainak 
kezelője – A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján – a 
közút nem közlekedési célú igénybevételéhez a következő feltételekkel: 

 
I. A létesítménnyel kapcsolatos alapadatok 

 
A létesítmény megnevezése: Bakonycsernye, Deák u. 17. sz. ingatlan 0,4 kV-os villamos 
energia ellátása 

 
A létesítménnyel érintett közutak neve, helyrajzi száma: Bakonycsernye, Deák u. 17. szám 
alatti ingatlan és a Bakonycsernye, zártkert 3608 hrsz.-ú kivett közút 

 
A kérelmező - megbízó neve: Tujner Zoltán 

   címe: 8056 Bakonycsernye, Deák F. u. 20. 
 

II. A kivitelezésre vonatkozó előírások 
A létesítmény megvalósítása a GÁTIBA ENERGIE Kft. által készített tervdokumentációban, 
helyszínrajzban foglaltak szerint történhet. 

 
1. Műszaki előírások 
A munkálatokhoz – amennyiben szükséges – a közúti jelzőtáblákat a KRESZ-ben 
meghatározott módon és távolságra ki kell helyezni. A közművek tulajdonosaival a kábel 
nyomvonalát egyeztetni kell. A munkavégzés során a közműszolgáltatók előírásait be kell 
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tartani. A kábelt a nyomvonal teljes hosszában, a leágazó oszloptól a fogyasztásmérő helyig 
0,7 m mély földárokba kell fektetni, illetve a mérőhely előtti kapubejárónál 63 mm átmérőjű 
KGE védcsőben kell vezetni. Amennyiben a talajszerkezet lehetővé teszi, az utak, járdák 
alatt fúrásos technológiát kell alkalmazni. A földárok visszatemetése a tervek alapján kézi 
erővel, réteges döngöléssel történik, 30 cm tömörített földvisszatöltést követően a 
szabványos „vigyázz erősáramú kábel” szövegű sárga színű kábeljelző szalagot alkalmazva. 
Az elkészült kábelhálózatról geodéziai bemérést kell készíteni. Az ingatlan villamos energia 
ellátásához szükséges 0,4 kV-os csatlakozó földkábel elhelyezése az érvényes 
szabványoknak és rendeleteknek, hatályos jogszabályoknak megfelelően kell, hogy 
elkészüljön. 
 
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. Út menti területek, zöldfelületek helyreállítása 
A munkával érintett területeken tereprendezést kell végezni, a sérült növényzetet vissza kell 
pótolni. 
 
Az igénybevétel eredményeként a közút területén elhelyezett építmény, létesítmény 
tulajdonosának és üzemeltetőjének neve, címe:  

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 9027 Győr, Kandó K. u. 11-13. 
 
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. 
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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 (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 

 
 
 

Egyéb bejelentések:  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket az augusztus hónapban kivett 
és tervezett szabadságáról. Kérte annak jóváhagyását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
szabadságának jóváhagyását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

192/2015. (VIII.18.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármester 2015. augusztus havi szabadság igénybevételének 
jóváhagyását az alábbiak szerint fogadja el: 

  2015. augusztus 3-12.  9 nap 
  2015. augusztus 19.  1 nap 
   

Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal  

 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a benyújtott KEOP 
pályázatra hiánypótlási felhívás érkezett, mely benyújtásra került.  
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Tájékoztatta a képviselőket, hogy amennyiben a lakosság részéről kérdésként 
merülne fel, a településen elhelyezett térfigyelő kamerák felvételét csak rendőrségi 
megkeresés útján lehet megtekinteni.  
 
Mivel felvetődött a Sportbüfé üzemeltető váltásának a híre, így szeretné tájékoztatni 
a testületet, hogy megbeszélést folytatott a sport egyesület elnökével, aki kijelentette, 
hogy változás nem történt a büfé működtetésében, csupán az alkalmazott felszolgáló 
személye változott meg.  
 
Turi Balázs polgármester: A jövő hét végén az erdélyi testvértelepülésen falunap 
kerül megrendezésre, ahova meghívásra került az önkormányzat részéről egy 
delegáció. A korábbiakban a képviselőkkel már egyeztetett az utazással 
kapcsolatban. Kérte ennek véglegesítését.  
 
 
Berze Attila képviselő: Depóniás szemeteszsákot miért nem lehet már a hivatalban 
vásárolni?  Mikor kezdődik a partfalépítés a Deák utcában? 
 
Turi Balázs polgármester: A partfalépítéshez a munkaterület átadása megtörtént, a 
munka jövő héten megkezdődik.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A Depónia olyan magasra emelte a zsákok árát, hogy az 
nem egyezett az önkormányzat döntésével, így azóta nem hoznak zsákokat.   
 
Turi Balázs polgármester: Kérni kell egy újabb árajánlatot a Depóniától, majd ezt 
tárgyalja meg a testület.  
 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester a képviselő-testület 
ülését bezárta.  
 

 
 
 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester                  jegyző 
 
 
 
    Varsányi Ferencné  
    jkv. hitelesítő 


