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Bakonycsernye Község Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

  
 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 

Készült: Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 
20-án, 14 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Turi Balázs   polgármester 
Ackermann Zoltán   alpolgármester 
Berze Attila   képviselő 
Kaviczki Péter 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 Szarka István 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 
207/2015. (X.20.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 

megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével szarka 
István képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 

 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett javaslatot. 
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1. Javaslat halgazdálkodási jog gyakorlásához kapcsolódó szerződésre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
2. Tájékoztató KEOP pályázat támogatási szerződésének megkötéséről és a 

munkák megkezdéséről  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
3. Tájékoztató a köztemető bővítésének lehetőségéről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
4. Tájékoztató bankszámla vezetési ajánlatokról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
5. Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
6. Javaslat az gyermekek vállalását segítő önkormányzati támogatásról szóló 

rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
7. Javaslat az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
8. Javaslat Szkok Tibor földvásárlási kérelmének megvásárlására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
9. Javaslat ATEV Zrt-vel.vel kötendő szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
10. Javaslat a Depónia Kft-vel megkötött megállapodás módosítására 

(hulladékgyűjtő zsákok)  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
11. Javaslat a Bakonycsernye 295/3 hrsz-ú, Rákóczi u. autóbuszöböl, 

megállóhelyi peron és gyalogjárda forgalomba helyezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
12. Javaslat a Bakonycsernye 0313/14 hrsz-ú ingatlan vásárlására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
13. Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat jogosultsági feltételének 

meghatározására 
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 
208/2015. (X.20.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 

napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
 
1. Javaslat halgazdálkodási jog gyakorlásához kapcsolódó szerződésre 
2. Tájékoztató KEOP pályázat támogatási szerződésének megkötéséről és a 

munkák megkezdéséről  
3. Tájékoztató a köztemető bővítésének lehetőségéről 
4. Tájékoztató bankszámla vezetési ajánlatokról 
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5. Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására 
6. Javaslat az gyermekek vállalását segítő önkormányzati támogatásról szóló 

rendelet módosítására 
7. Javaslat az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítására 
8. Javaslat Szkok Tibor földvásárlási kérelmének megvásárlására 
9. Javaslat ATEV Zrt-vel.vel kötendő szerződés megkötésére 
10. Javaslat a Depónia Kft-vel megkötött megállapodás módosítására 

(hulladékgyűjtő zsákok)  
11. Javaslat a Bakonycsernye 295/3 hrsz-ú, Rákóczi u. autóbuszöböl, 

megállóhelyi peron és gyalogjárda forgalomba helyezésére 
12. Javaslat a Bakonycsernye 0313/14 hrsz-ú ingatlan vásárlására 
13. Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat jogosultsági feltételének 

meghatározására 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
 
1./ Javaslat halgazdálkodási jog gyakorlásához kapcsolódó szerződésre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: Köszöntötte Sztrída Józsefet a Horgász Egyesület elnökét 
és felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirendi ponttal kapcsolatos szóbeli 
kiegészítésre.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Részletes tájékoztatást nyújtott a 2013. évben hatályba lépő 
halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvényben foglaltakról. Elmondta, hogy 
a rendelkezésére álló iratok alapján a képviselő-testület 1992-ben testületi 
határozattal átadta az akkori halászati, a 2013.évi törvény megfogalmazása szerinti 
halgazdálkodási jogot. Szintén a rendelkezésére álló Földművelésügyi Minisztérium 
Fejér Megyei Halászati Hatósága részére benyújtott nyilvántartási lap adatai alapján 
állapítható meg, hogy annak idején a tulajdonos önkormányzat a hatóság felé a 
Horgász Egyesületet jelentette be a halászai jog jogosultjának. 2015.09.24. állapot 
szerinti tulajdoni lapokon a tavak tulajdonosa az önkormányzat, haszonbérleti 
szerződés nem került bejegyzésre. Visszatekintve a halászati jog átadásán kívül a 
horgász tavak rendezésére, kezelésére vonatkozó szerződést nem talált, kivéve a 
1998-ban majd 2006-ban köttetett „vételi jogot alapító” szerződéseket, melyek 
viszont kizárólag a vételi jog biztosításáról szóltak, nem pedig a tavak és a hozzá 
tartozó gátak kezeléséről. Természetesen a halászati jog átadását követően az 
egyesület „rendezte” a tavakat és azok kiszolgáló létesítményeit. Mint, ahogy az 
előterjesztésben is szerepel, a halgazdálkodási törvény szerint, ha a törvény 
másképp nem rendelkezik, a Magyar Államot illetteti meg a halgazdálkodási jog 
(22.§). Az önkormányzatot illeti meg a halgazdálkodási jog, ha az ingatlan, amelyen a 
halgazdálkodási vízterület fekszik, a folyó mentett oldalán helyezkedik el és az 
önkormányzat többségi tulajdonában áll (23.§). Az államot megilleti halgazdálkodási 
jog átengedhető. (24.§) A halgazdálkodási vízterület fekvése szerinti ingatlan 1/1 
tulajdoni hányadú tulajdonosa igényelheti a halgazdálkodási jog haszonbérleti jogát. 
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(26.§) Viszont a törvény átmeneti rendelkezéseiben szerepel, hogy a törvény 
hatályba lépésével, akinél a halászati jog volt az válik a halgazdálkodási jog 
jogosultjává, és akinél 2013. augusztus 31-én nem haszonbérleti jogviszony alapján 
volt jogosult a halászatra jogosultat megillető jogok gyakorlására azt, a hatályba 
lépést követő 15 évig megilleti. (74.§) Mivel a tulajdoni lapon nem szerepel a 
haszonbérleti jog bejegyzése, így vélelmezhető, hogy nem haszonbérleti szerződés 
útján került az egyesülethez a halászati jog, hanem a 29/1992.(III.29.) számú testületi 
határozattal. Ebből kifolyólag az előterjesztés szerinti szerződés tervezetben nem a 
halgazdálkodási jog átadásáról szükséges rendelkezni, mivel azt a törvény lerendezi, 
hanem a tavak fenntartása, üzemeltetése, működtetése, azaz az önkormányzatot 
terhelő Mötv. szerinti vízgazdálkodási, vízkárelhárítási feladatok, mint közfeladatok 
ellátásáról. Természetesen ez csak egy tervezet, amely módosítható, kiegészíthető, 
amelyre javaslat is született például a tó mellett húzódó önkormányzati út 
használatával kapcsolatban, hogy annak a gazdák zavartalan közlekedését az 
egyesület biztosítsa.   Erről tulajdonképpen nem kellene rendelkezni a szerződésben, 
hiszen az utat nem adná át az önkormányzat, nem is adhatja át, mivel az út 
forgalomképtelen vagyontárgy. Felvetődött a 11. pont átfogalmazása, valamint a 
kötelezettségek tekintetében a 2. pont kiegészülne azzal, hogy veszély esetén az 
egyesület nem csak haladéktalanul értesti a tulajdonost, hanem az értesítéssel 
egyidejűleg azonnal megkezdi a veszély elhárítását és a munkák folyamatáról a 
veszély állapot alakulásáról köteles folyamatosan tájékoztatni a tulajdonost.  
 
Turi Balázs polgármester: A szerződés tervezet már úgy készült el, hogy előzetesen 
egyeztetésre került a Horgász Egyesület elnökével. Megkérdezte az Elnök Urat van-
e szóbeli kiegészítése? 
 
Sztrída József elnök: Az elkészült szerződés az egyesület részéről elfogadható, így 
szóbeli kiegészítése nincs, de szívesen válaszol a képviselők kérdéseire.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság a napirendi pontot megtárgyalta és az 
előterjesztés szerint javasolja elfogadni a szerződés tervezetet.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A napirendi ponttal kapcsolatban szeretné következetesen 
meghozni a döntést. A földterület az önkormányzat tulajdona, mely vagyonjellegű 
jog. Pár hónappal ezelőtt a testület döntött, hogy milyen áron adja bérbe a 
földterületeit. Jelentősen piaci árat határozott meg. Ebben az esetben pedig 15 Ha 
területről van szó, úgyhogy nem támogatja az ingyenes bérbeadást, hanem a 
következetességet. A szerződés szerint ingyen adná bérbe az önkormányzat, ez 
nem korrekt, mert akkor a többi bérlőtől sem kérjen a testület bérleti díjat. Ezért nem 
javasolja, ebben az esetben azt az összeget kellene kérni, mint a többi bérlőtől. 
Továbbá azt sem támogatja, hogy 15 évre adja ki a tavakat az önkormányzat, 
véleménye szerint 5 évre kellene, utána pedig újra lehet tárgyalni és új szerződést 
kötni. Ugyanis ez a testület 5 évre lett választva, így ne döntsön 15 évre előre.   
 
Varsányi Ferencné képviselő: Lehet, hogy tényleg nem kellene ilyen hosszú távra, 15 
évre szerződést kötni. 
 
Szarka István képviselő: A jog 13 év múlva fog lejárni? Kimondhatja az 
önkormányzat azt, hogy holnaptól menyi összeget fog kérni az egyesülettől? 
Támogatja azt, hogy mindenki egyformán fizessen, de az a köz javát szolgálja.  
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Turi Balázs polgármester: Annak idején a Sport egyesületnek is át lett adva ingyenes 
használatra az épület és a sportpálya területe. A horgásztó területét minden 
bakonycsernyei használhatja. Ha nem horgászik, akkor is kimehet sétálni, 
szabadidejét eltölteni.  Míg a bérbeadott földekre senki sem mehet be, a bérbevevőn 
kívül. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A törvény hatályba lépett, a végrehajtó rendelkezés még 
nem. Az 1992-ben meghozott testületi határozat alapján az önkormányzat 
ingyenesen adta át a halászatot határozatlan időre. Ezt szünteti meg a törvény azzal, 
hogy akinél a törvény hatályba lépésekor volt a jog, lemaximálta 15 évre, amelyből 
már 2 letelt.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Arra gondolt, hogy a futamidő ne 13 év legyen, hanem 
kevesebb.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A használatra vonatkozóan bármi lehet a futamidő, de 
célszerű, ha nem haladja meg halgazdálkodási jog futamidejét, azaz 2028-at. Ha 
ettől kevesebb, az akkor is csak a használatra vonatkozhatna, nem a 
halgazdálkodásra, ha a képviselő-testület a 74.§-ból indul ki. 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Abban az esetben tudja támogatni Kaviczki Péter 
képviselő felvetését, ha a többi haszonbérlő is visszaforgatja a földből származó 
bevételét az önkormányzati tulajdonba.  
 
Osgyán Gábor képviselő megérkezett az ülésterembe, így a képviselők száma 7 főre 
emelkedett.  
 
Berze Attila képviselő: Véleménye szerint ne kérjen bérleti díjat az önkormányzat, 
ugyanis nem magánszemélynek adja ki a területet. Abban igaza lehet Kaviczki Péter 
képviselőnek, hogy 13 évre nem biztos, hogy kellene szerződést kötni, bár 13 évet 
sem tartja túl hosszú időnek. Nem gondolná, hogy a következő testület a halászati 
joggal kívánna élni.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A tónak legyen közfeladat jellege, például nagy esőzés 
esetén felfoghatná a vizet, mintegy pufferként. A szerződés tervezet úgy van 
megírva, hogy 13 évig fel sem lehet mondani. Ha úgy látja az önkormányzat, hogy 
teher a számára, el is lehet bontani.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az önkormányzat felmondhatja a szerződést, mely több 
pontban is szerepel a tervezetben, például nem megfelelő eljárás kapcsán is fel lehet 
mondani.    
 
Varsányi Ferencné képviselő: Bizottsági ülésen is szóba került, hogy kérjen e az 
önkormányzat bérleti díjat vagy sem. Végül úgy döntött a bizottság, hogy nem 
javasolja a bérleti díj fizetését.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A szerződés tervezet hivatkozik a Ptk-ra, ami szerint 
viszont 6 hónap a felmondási idő. 
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Fidrich Tamásné jegyző: A felmondás része természetesen kiegészíthető a „rendes 
felmondás” lehetőségével. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Vízszinttel kapcsolatban a közfeladatot sorolja 
elsődlegesen. A szerződés tervezetben elég kevés dolgot talált az önkormányzat 
részéről, a konkrétumokat jobban át kellene gondolni.  
 
Turi Balázs polgármester: Kérte Kaviczki Péter képviselőt, hogy mondja meg, milyen 
konkrétumokat javasol, hogy szerepeljen a szerződésben.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Például mi van akkor, ha káresemény történik, ki fogja 
fizetni a költségeket, ezt egyértelműen le kellene írni. Nagy része arról szól a 
szerződésnek, hogy a Horgász Egyesület hogyan védi meg magát.   
 
Turi Balázs polgármester: A szerződést Bakonycsernye Jegyzője készítette, aki 
maximálisan az önkormányzat érdekeit képviseli, ráadásul leegyeztette az 
önkormányzat ügyvédével.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Például a gátak megsérülése esetén kinek a feladata 
annak helyreállítása?   
 
Fidrich Tamásné jegyző: Amennyiben átadja az önkormányzat használatra, úgy a 
Horgász Egyesületé a feladat.  
 
Sztrída József elnök: Eddig is az egyesület végezte ezt a feladatot.  
 
Turi Balázs polgármester: Ha valami ott történt volna eddig, akkor az önkormányzat 
felelőssége lett volna. Szeretné, ha minél több bakonycsernyei ember tudná 
használni a tavat, nemcsak horgászatra, hanem szabadidő eltöltésre is, ahogy eddig 
is tette. Kérte, hogy a szerződés alapjaitól döntsön a testület. Dönteni kell arról, hogy 
a szerződés hány évre legyen megkötve, arról, hogy a külterületi utak állapotának 
javítására, minden évben bizonyos összeget határoljon el az önkormányzat. 
Természetesen a tó melletti utat az egyesület rendezze. Határozza meg a testület azt 
is, hogy ingyenesen adja bérbe vagy nem, majd a következő testületi ülésen 
tárgyalja a módosított szerződés tervezetet.  
 
Szarka István képviselő: Úgy érzi, még egyszer tárgyalni kell egy átdolgozott 
szerződés tervezetet. Ki kell mondani azt, hogy a vagyoni jog fejében az 
önkormányzat elvárja az egyesülettől az utak karbantartását.    
 
Fidrich Tamásné jegyző: A következő testületi ülésre előkészített szerződés 
tervezetbe szerepelne a Ptk. szerinti rendes felmondás az úthasználattal 
kapcsolatban, annak szabad használata, viszont az Egyesület kötelezettsége annak 
karbantartása, az önkormányzat védelmében a vízgazdálkodásból eredő 
károkozásért való felelősség konkrét meghatározása.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Javasolja még, hogy 5 évre legyen kiadva, továbbá ne 
legyen ingyenes a használat. 
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Turi Balázs polgármester: Amennyiben fizetnie kell az egyesületnek, akkor a kötelező 
feladatot hogyan látja el? 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester külön-külön szavazásra 
bocsátotta az elhangzott módosító javaslatokat az alábbiak szerint azzal, hogy a 
szerződés tervezet ezen elfogadott módosításokkal egybeszerkesztve ismételten a 
testület elé kerül a végső elfogadásra. 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a tavak működtetése során esetlegesen 
fellépő károkozás viselésének kérdését. 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

209/2015. (X.20.) sz. Határozata Bakonycsernye Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és a 
Horgász Egyesület között kötendő szerződés tervezetet javasolja kiegészíteni 
azzal, hogy kerüljön lepontosításra a tavak működtetése során esetlegesen 
fellépő károkozás viselésének kérdése a tavakat kezelő egyesület 
tekintetében, továbbá a tervezet 11. pontja kerüljön felülvizsgálatra.     

 
A polgármester szavazásra bocsátotta a szerződés rendes felmondással történő 
kiegészítését.  

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 1 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

210/2015. (X.20.) sz. Határozata Bakonycsernye Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és a 
Horgász Egyesület között kötendő szerződés tervezetet javasolja kiegészíteni 
azzal, hogy tartalmazza a Ptk. szerinti rendes felmondás lehetőségét.   

 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a tó használat valamint a közfeladat ellátás 
ellenértékének meghatározását. 
  

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 1 igen, 6 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

211/2015. (X.20.) sz. Határozata Bakonycsernye Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és a 
Horgász Egyesület között kötendő szerződés tekintetében a tavak 
használatának ellenértéke az egyesület által végzett környezetvédelmi, 
természetvédelmi, vízgazdálkodási és vízkárelhárítási feladatok átvállalása.  

 
A polgármester szavazásra bocsátotta az egyesülettel kötendő szerződés határidejét 
a 13 évről 5 évre módosítani.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 3 igen, 4 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
212/2015. (X.20.) sz. Határozata Bakonycsernye Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és a 

Horgász Egyesület között kötendő szerződés tervezet határidejét nem 
javasolja 5 évre meghatározni.  
Felelős: polgármester 
Határidő: következő soros ülés 

 
 
 
2./ Tájékoztató KEOP pályázat támogatási szerződésének megkötéséről és a 
munkák megkezdéséről  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy október 6-án aláírásra 
került a KEOP pályázat támogatási szerződése, így a munkálatok már 
megkezdődhettek. Szükséges lenne dönteni arról, hogy az előleggel élni kíván-e az 
önkormányzat, valamint a határidő meghosszabbításáról, mely december 15. lenne. 
Elmondta, hogy az általános iskolánál történt helyszíni bejárásnál felmerült, hogy az 
állványozás során a vezetékezés útban lesz, így annak átszerelése szükséges. 
Előzetesen felmért összege 1 millió Ft körül lenne. Az E-ON-nal történt egyeztetést 
követően 200 eFt körüli összeg lenne, továbbá a munka elvégzéséhez 2 db kosaras 
autóra lenne szükség, melynek költségével számolni kell. E munka elvégzésére 
november 5-én kerülne sor, mely áramszünettel jár, amiről a lakosság már ki lett 
értesítve. Elmondta továbbá, hogy Klein Gábor helyi vállalkozót kereste meg 
ajánlattételre, hogy a munkák elvégzéséhez szükséges kosaras emelőt mennyiért 
biztosítaná.   
 
Kaviczki Péter képviselő: Véleménye szerint a kosaras autó munkáját szerződésbe le 
kell fektetni.   
 
Osgyán Gábor képviselő: Lehet-e azt tudni, hogy a kivitelezést melyik cég csinálja? 
 
Turi Balázs polgármester: Amelyet a képviselő-testület a közbeszerzés során kijelölt, 
azaz a DNA Development Kft.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
támogatási szerződés módosításának kezdeményezését a tekintetben, hogy 100 % 
előleget tudjon igényelni az önkormányzat, illetve a befejezési határidő módosuljon.  
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
213/2015. (X.20.) sz. Határozata Bakonycsernye Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-215-5.7.0 

„Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” c. pályázat 
támogatási szerződésének módosítását kezdeményezi az alábbiak 
tekintetében: 
- a támogatás előlegének lehívását 25 % helyett 100 %-ban, 
- a támogatás felhasználásának és elszámolásának határidejét 2015. 

december 15-ig kéri engedélyeztetni.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal  

 
 
 
3./ Tájékoztató a köztemető bővítésének lehetőségéről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy szükséges lenne a 
köztemető bővítése, melynek érdekében helyszíni bejáráson vettek részt Kaviczki 
Péter és Berze Attila képviselőkkel. A bővítés érdekében a területet ki kellene 
tisztítani a fáktól, majd az ebből származó bevételből a ravatalozó előtti területet le 
lehetne térkövezni.  
  
Turi Balázs polgármester elhagyta az üléstermet, és az ülés vezetését átadta 
Ackermann Zoltán alpolgármesternek, így a képviselők száma 6 főre csökkent.  
 
 
 
4./ Tájékoztató bankszámla vezetési ajánlatokról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Ackermann Zoltán alpolgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy ajánlatot kért be 
a jelenleg számlavezető OTP Banktól valamint a K&H Banktól banki költségekre 
vonatkozóan. Az ajánlatokról készített előterjesztés a képviselők részére 
megküldésre került. Kérte a véleményeket.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az alpolgármester szavazásra bocsátotta a 
bankszámla vezetési ajánlatokról szóló előterjesztést.  

 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
214/2015. (X.20.) sz. Határozata Bakonycsernye Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 

számlavezető bankjának a továbbiakban is az OTP Bank Zrt-t határozza meg 
az ajánlatukban szereplő számlavezetési díjak elfogadásával.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

 
5./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Ackermann Zoltán alpolgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyző a napirendi 
ponttal kapcsolatos tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az elmúlt testületi ülésen a képviselő-testület kérte a 
szociális rendelet több pontjaira vonatkozóan a módosítás előkészítését, mely 
elkészült és a képviselők részére megküldésre került.  
 
Szarka István képviselő: Javasolta, hogy a rendeletben a lakásfenntartási célú 
települési támogatásnál a jövedelemhatár legyen megemelve a jelenlegi 250 %-ról 
legalább 280 %-ra.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az alpolgármester szavazásra bocsátotta a 
helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítását az előterjesztés szerint.    
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2015. (X.21.) önkormányzati rendelete  
a helyi szociális ellátásokról szóló  

5/2015. (III.26.) rendelet módosításáról  
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
Ackermann Zoltán alpolgármester szavazásra bocsátotta a lakásfenntartási célú 
települési támogatás szabályainak módosítását az elhangzottak szerint.  
  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
215/2015. (X.20.) sz. Határozata Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy a helyi szociális ellátásokról szóló rendeletét lakásfenntartási célú 
települési támogatás jövedelemhatárának megemelése céljából történő 
módosítását a hivatal készítse elő és terjessze a következő testületi ülésre.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: következő testületi ülés 
 
 

6./ Javaslat a gyermekek vállalását segítő önkormányzati támogatásról szóló 
rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Ackermann Zoltán alpolgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirendi 
ponttal kapcsolatos tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A rendelet módosítására a támogatás összegének emelése 
miatt volt szükség.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az alpolgármester szavazásra bocsátotta a 
gyermekek vállalását segítő önkormányzati támogatásról szóló rendelet módosítását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2015. (X.21.) önkormányzati rendelete  
a gyermekek vállalását segítő önkormányzati támogatásról szóló  

4/2011. (I.28.) rendelet módosításáról  
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
 

7./ Javaslat az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Ackermann Zoltán alpolgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirenddel 
kapcsolatos szóbeli kiegészítésre.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A módosításra azért lenne szükség, mivel a közútkezelői 
hozzájárulás kiadása korábban a polgármester hatáskörébe tartozott, azután a 
képviselő-testület hatáskörébe került, de a későbbiekben javasolta, hogy újra a 
polgármester hatáskörébe kerüljön vissza.  
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Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és javasolta az 
SZMSZ módosítását a képviselő-testületnek.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az alpolgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés 
szerint.  

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2015. (X.21.) önkormányzati rendelete  
a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

23/2013. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról  
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
8./ Javaslat Szkok Tibor földvásárlási kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 Ackermann Zoltán alpolgármester: Tájékoztatta a képviselőket Szkok Tibor 
fölvásárlási kérelméről. Elmondta, hogy helyszíni bejárás történt, valamint a pénzügyi 
bizottság is tárgyalta a napirendi pontot. Felkérte a bizottság elnökét a tájékoztatásra.  
 
Berze Attila elnök: A bizottság tárgyalta a kérelmet, és javasolta, hogy meg kell 
próbálni a kérelmezővel egyeztetni a földcsere lehetőségéről.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Véleménye szerint a Súr fele lévő területet lehetne 
értékesíteni.  
 
Szarka István képviselő: Nem szabad értékesíteni, a földeket korábban sem lehetett 
volna eladni. A csere lehetőségét támogatni tudja, melynek ügyében tárgyalni kell a 
kérelmezővel.  
 
Berze Attila elnök: A folyópartos földrészletet el lehetne adni, a horgásztónál lévő 
területet viszont nem javasolta.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az alpolgármester szavazásra 
bocsátotta a 0296/6 hrsz-ú valamint a 0122/3 hrsz-ú ingatlanok cseréjét.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 1 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

216/2015. (X.20.) sz. Határozata Bakonycsernye Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Szkok 
Tibor földvásárlási kérelmét elutasítja, viszont tárgyalást kezdeményez 
földcsere ügyben.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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9./ Javaslat ATEV Zrt-vel.vel kötendő szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Ackermann Zoltán alpolgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirendi pont 
szóbeli kiegészítésére.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Korábbi ülésen döntött a testület arról, hogy az állati 
melléktermékek elszállítására és kezelésére vonatkozóan szerződést kíván kötni az 
ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt-vel. Az ennek érdekében elkészített szerződés 
tervezetet a képviselők megkapták.   
 
Kaviczki Péter képviselő: Minden nagytestű állatnak van azonosítója.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az alpolgármester szavazásra 
bocsátotta az ATEV Zrt-vel kötendő szerződés megkötését.    

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

217/2015. (X.20.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az állati 
melléktermékek elszállítására és kezelésére vonatkozóan szolgáltatási 
szerződést köt az ATEV Fehérjefeldolgozó Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal (1097 Budapest, Illatos út 23.).  
Felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatási szerződés megkötésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
10./ Javaslat a Depónia Kft-vel megkötött megállapodás módosítására 
(hulladékgyűjtő zsákok)  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Ackermann Zoltán alpolgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirendi pont 
szóbeli kiegészítésére.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A Depónia Kft-vel jelenleg érvényben lévő megállapodás 
módosítására a hulladékgyűjtő zsákok árváltozása miatt van szükség. A 
továbbiakban a zsákok bruttó 420 Ft/db áron kerülnének értesítésre a hivatalban.  
 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra 
bocsátotta a Depónia Kft-vel megkötött hulladékgyűjtő zsákok értékesítésére 
vonatkozó megállapodás módosítását az előterjesztés szerint.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

218/2015. (X.20.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Depónia 
Nonprofit Kft-vel (8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.) megkötött 
megállapodást a jegyzőkönyv melléklete szerint módosítja.  
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosításának megkötésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
11./ Javaslat a Bakonycsernye 295/3 hrsz-ú, Rákóczi u. autóbuszöböl, 
megállóhelyi peron és gyalogjárda forgalomba helyezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Ackermann Zoltán alpolgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli 
tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Rákóczi úton elkészült 
autóbuszöböl, megállóhelyi peron és gyalogjárda forgalomba helyezésének 
engedélyezéséhez szükséges az önkormányzatnak nyilatkoznia arról, hogy 
hozzájárul a forgalomba helyezéshez, továbbá, hogy az építmény az építési 
engedélyben foglaltak szerint valósult meg. Az ingatlan tulajdonosai a forgalomba 
helyezéshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot aláírták, valamint a helyszíni 
bejárás is megtörtént. Kérte a képviselők hozzájárulását.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernye 295/3 hrsz-ú, Rákóczi u. autóbuszöböl, megállóhelyi peron és 
gyalogjárda forgalomba helyezését. 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

219/2015. (X.20.) sz. Határozata Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a 
Bakonycsernye 295/3 hrsz-ú Rákóczi u. autóbuszöböl, megállóhelyi peron és 
gyalogjárda forgalomba helyezéséhez hozzájárul, továbbá nyilatkozik arról, 
hogy az építmény a szakhatósági hozzájárulásban megfelelően valósult meg.  

 Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal  
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12./ Javaslat a Bakonycsernye 0313/14 hrsz-ú ingatlan vásárlására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Ackermann Zoltán alpolgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Jónás Zsolt és 
Danka Mónika Bakonycsernye, Nagygyónpusztai lakosok kérelmet nyújtottak be az 
önkormányzat tulajdonát képező 0313/14 hrsz-ú ingatlan megvásárlására. A 
napirendi pontot a pénzügyi bizottság tárgyalta, felkérte a bizottság elnökét a 
tájékoztatásra.  
 
Berze Attila elnök: A bizottság javasolta az ingatlan értékesítését a képviselő-
testületnek.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az alpolgármester szavazásra bocsátotta a 
0313/14 hrsz-ú ingatlan értékesítését.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

220/2015. (X.20.) sz. Határozata Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy az 1/1 részben tulajdonát képező, Bakonycsernye, külterület 0313/14 
hrsz-ú Nagygyónpusztai ingatlant értékesíti 300.000 Ft eladási áron Jónás 
Szemira Vanessza Bakonycsernye, Nagygyónpusztai lakos részére.   
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés előkészíttetésére és 
annak képviselő-testület elé történő beterjesztésére.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
13./ Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat jogosultsági feltételének 
meghatározására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Ackermann Zoltán alpolgármester: Felkérte a jegyzőt a napirendi pont szóbeli 
kiegészítésére.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra benyújtott 
pályázatok elbírálása előtt szükséges meghatározni a jövedelemhatárt, melyre 
vonatkozó előterjesztés elkészült és megküldésre került a képviselők részére.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Javasolta, 57.000 Ft/fő jövedelemhatár megállapítását.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az alpolgármester szavazásra 
bocsátotta  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

221/2015. (X.20.) sz. Határozata Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pályázati kiírását az alábbiak 
szerint fogadja el: 
Támogatásban azok a felsőoktatásban résztvevő fiatalok részesíthetők, 
akiknél a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000Ft). 
A beérkező pályázatok elbírálásánál ezen feltételen túl figyelemmel kell lenni a 
rangsor felállításánál a pályázati kiírásban szereplő szempontokra.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: pályázatok benyújtására: november 9. 
   

  
Egyéb bejelentések:  
 
Kaviczki Péter képviselő: Továbbította Szvitek Barnabás Petőfi utcai lakos 
bejelentését, mely szerint a Gaja patak házuk mögött húzódó szakaszon nem került 
kitisztításra. Kéri az önkormányzat intézkedését. 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: A Gaja patak nem az önkormányzat kezelésében 
áll, így a tisztítás sem az ő feladata.  
 
 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az alpolgármester a képviselő-testület 
ülését bezárta.  
 

 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester                  jegyző 
     
 
Ackermann Zoltán       Szarka István  
 alpolgármester        képviselő 
 


