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Bakonycsernye Község Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

  
 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 

Készült: Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
november 16-án, 8.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Turi Balázs   polgármester 
Ackermann Zoltán   alpolgármester 
Berze Attila   képviselő 
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 7 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.  

 
 

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

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
227/2015. (XI.16.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 

megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Berze Attila 
képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett javaslatot. 

 
1. Törvényességi felhívás megtárgyalása  
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
2. DNA Development Kft-vel kötött vállalkozói szerződés módosítása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
3. 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
4. Iskolai körzethatárok jóváhagyása 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
5. Horgász Egyesület kérelme 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
6. Polgármester részére laptop vásárlás engedélyezése 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
7. Barnes-Bau Kft. megbízása útfelújítási munkákra 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
8. Javaslat Bakonycsernye vízrendezésére (IV. ütem) 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
9. Kossuth utca vízelvezetési problémája 
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: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
228/2015. (XI.16.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 

napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1. Törvényességi felhívás megtárgyalása  
2. DNA Development Kft-vel kötött vállalkozói szerződés módosítása 
3. 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
4. Iskolai körzethatárok jóváhagyása 
5. Horgász Egyesület kérelme 
6. Polgármester részére laptop vásárlás engedélyezése 
7. Barnes-Bau Kft. megbízása útfelújítási munkákra 
8. Javaslat Bakonycsernye vízrendezésére (IV. ütem) 
9. Kossuth utca vízelvezetési problémája 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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1./ Törvényességi felhívás megtárgyalása  
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirendi pont szóbeli 
kiegészítésére. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Törvényességi felhívás érkezett, hogy a helyi adóval 
kapcsolatos rendeleteket felül kell vizsgálni, melyről az elmúlt héten megtartott 
jegyzői értekezleten tájékoztatást is tartottak. A törvényi változásokat kell átvezetni a 
rendeleteken, melyet a novemberi soros testületi ülésen, november 30-ig meg kell 
tárgyalni a testületnek.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
törvényességi felhívásról nyújtott tájékoztatót. 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

229/2015. (XI.16.) sz. Határozata Bakonycsernye Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei 
Kormányhivatal FEB/02/1357-1/2015. számú – az önkormányzat helyi 
iparűzési adóról 9/2004. (IV.15.) számú rendeletének, a magánszemélyek 
kommunális adójáról szóló 10/2004.(IV.15.) sz. rendeletének, valamint a 
környezetvédelmi alap létrehozásáról, valamint a talajterhelési díjról szóló 
27/2004. (VII.15.) sz. rendeletének, valamint a talajterhelési díjról szóló 
9/2012. (V.24.) önkormányzati rendeletének ellenőrzése során felmerült 
jogszabálysértő rendelkezésekkel szemben kiadott – törvényességi 
felhívásban foglaltakkal egyetért, az érintett rendeletek azonnali 
felülvizsgálatát rendeli el. 
 
Határidő: 2015. november 30. 
Felelős: rendelet tervezetek beterjesztéséért a jegyző 
 
 

2./ DNA Development Kft-vel kötött vállalkozói szerződés módosítása 
Előterjesztő. Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirendi ponttal 
kapcsolatos szóbeli kiegészítésre.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a szeptember 25-én 
megkötött támogatási szerződés nem tartalmazta az előleg igénylésének 
lehetőségét, csupán a 25 %-ot. Az elmúlt testületi döntés értelmében 
kezdeményezve lett az előleg 100 %-ban történő megigénylése, amely a mai napon 
megérkezett az önkormányzat számlájára. A vállalkozóval kötött fővállalkozói 
szerződés értelmében a vállalkozói díj szállítói finanszírozású. Mivel az előleg 
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megérkezett, úgy módosítani szükséges a vállalkozó szerződést. A szerződés 
módosítását a képviselők megkapták.  
 
Turi Balázs polgármester: Elmondta, hogy a mai napon a beruházás teljes összege 
megérkezett az önkormányzat számlájára. A projektmenedzser és a közbeszerzést 
bonyolító cég már nyújtott be számlákat, melyeket eddig teljesíteni nem tudtunk, de 
ezt követően már a határidős számlákat is lehet teljesíteni.   
 
Varsányi Ferencné képviselő: Miért változott meg a finanszírozás?  
 
Kaviczki Péter képviselő: Ez egy elég pozitív dolog, így ha jön egy számla, ki lehet 
fizetni és elvárható, hogy a teljesítés is megfelelő legyen.  
 
Turi Balázs polgármester: Az ellenőrzésre a műszaki ellenőr jogosult, ő kell, hogy 
képviselje az önkormányzatot. A kifizetésre a benyújtott részszámlák alapján kerül 
sor.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
DNA Development Kft-vel kötött vállalkozói szerződés módosítását. 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

230/2015. (XI.16.) sz. Határozata Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a DNA 
Development Kft-vel kötött vállalkozói szerződést a jegyzőkönyv 
mellékletét képező „szerződésmódosítás” alapján kívánja 
módosítani.  
Felhatalmazza a polgármestert a módosított vállalkozó szerződés 
módosítására.   

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

3./ 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt az előterjesztés szóbeli 
kiegészítésére.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A belső ellenőrzést minden évben el kell végezni, mely a 
jövő évben a szabályzatokra fog kiterjedni. Az ellenőrzést végző cég megküldte az 
ehhez szükséges tájékoztatást, melyet a képviselők is megkaptak.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervét.   
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Nagyveleg Község Önkormányzat képviselő-testületének 

231/2015.(XI.16.) sz. Határozata Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évre vonatkozó 
belső ellenőrzési tervét az alábbi tartalommal fogadja el: 
 

Sor-
szá
m 

Ellenőrzött 
szerv, 
szervezeti 
egység 

Az ellenőrzés célja, 
tárgya, ellenőrizendő 
időszak 

Azonosított 
kockázati 
tényezők (*) 

Az ellenőrzés 
típusa, 
módszerei (**) 

Az 
ellenőrzés 
tervezett 
ütemezése 
(***) 

Az 
ellenőrzés
re 
fordítandó 
kapacitás 
(ellenőri 
nap) (****) 

Bakonycserny
ei Közös 
Önkormányzat
i Hivatal 
(Bakonycserny
e Község 
Önkormányzat
a 
vonatkozásába
n) 

Közzét
ételi folyamatok 

Célja: annak 
megállapítása, hogy az 
önkormányzat 
mennyiben hajtotta 
végre az információs 
önrendelkezési jogról és 
az 
információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. 
törvényben foglaltakat a 
közérdekű adatokra 
vonatkozó közzétételi 
kötelezettség 
tekintetében 

 
Tárgya: „üvegzseb” 
törvény által előírt 
kötelezettségek 
betartása  

 
Időszak: 2015. év 

 
- A vonatkozó 
jogszabályok be 
nem tartásában rejlő 
kockázatok 

 
Típusa: 
Szabályszerűsé
gi ellenőrzés 

 
 

Módszerei: 
 

Nyilvántartások
, 
dokumentumok 
mintavételes 
ellenőrzése 
Interjúkészítés 

 

 
2016. június 

 
Jelentés: 
2016. július 
31. 

 
8 belső 
ellenőri 
nap 

 Felelős: jegyző 
Határidő: 2016. december 31.  
 

 
4./ Iskolai körzethatárok jóváhagyása 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt a napirendi pont szóbeli tájékoztatására.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az általános iskolai körzethatárok meghatározását minden 
évben jóvá kell hagyni a testületnek. A módosítást nem tartja indokoltnak, javasolja 
változatlan formában elfogadni a körzethatárokat.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Hallotta, hogy a KLIK meg fog szűnni, igaz-e? 
 
Turi Balázs polgármester: Tudomása szerint nem megszűnik, hanem átalakul. A 
jelenleg móri irodából a gazdálkodási feladatok átkerülnek a székesfehérvári KLIK-



 
6 
 

hez. Szóba került az iskola működtetésének visszavétele, de a számítások alapján 
jelenleg plusz költséget jelentene az önkormányzatnak.   
 
Berze Attila képviselő: Mi lenne a plusz költség? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Fűtés, világítás, takarító személyzet bére.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Hallotta, hogy van, aki azért vette vissza az iskola 
működtetését, mert a KLIK nem fordította az önkormányzat által befizetett összeget 
az iskolára.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az iskolai körzethatárok jóváhagyását.    

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

232/2015. (XI.16.) sz. Határozata Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelési, oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VII.31.) EMI rendelet 24.§ (1) bekezdésében kapott 
véleményezési jogával élve az alábbi álláspontot alakítja ki: 
A képviselő-testület nem javasolja az iskolai felvételi és működési 
körzethatárának módosítását. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2015. november 30. 
 
 

5./ Horgász Egyesület kérelme 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: A Horgász Egyesület levélben tájékoztatta a képviselő-
testületet, hogy szükséges a két tó közötti terület tisztítása. Ehhez bozótirtást kell 
végezni, melyhez kérik az önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulását.  
 
Berze Attila képviselő: Javasolta az engedélyt a tisztításra.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Miért írt tájékoztatást az elnök Úr? 
 
Turi Balázs polgármester: Kérte az Egyesület elnökét, hogy mindenféle munkáról tájékoztassa a testületet.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Horgász Egyesület tájékoztatásét.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

233/2015. (XI.16.) sz. Határozata Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja 
a Horgász Egyesület részére, hogy a két horgásztó közötti még meglévő 
patak meder tisztítása során a patak part „velegi” oldalán, bozót és faritkítást 
végezzen. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
6./ Polgármester részére laptop vásárlás engedélyezése  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, a három éve vásárolt laptop 
tönkrement, így kérte a testület engedélyét egy új vásárlásához.  
 
Szarka István képviselő: Amennyiben tönkrement vásárolni kell újat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
laptop vásárlás engedélyezését.    

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

234/2015. (XI.16.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
munkája végzéséhez szükséges laptop megvásárlását engedélyezi bruttó 
250.000 Ft értékben a város és községgazdálkodás szakfeladatról.    
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7./ Barnes-Bau Kft. megbízása útfelújítási munkákra  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Barnes-Bau Kft. 
árajánlatot nyújtott be a település egyes részein elvégzendő útfelújítási munkákra. 
Kérte az árajánlat elfogadását.   
 
Varsányi Ferencné képviselő: A Dózsa Gy. utcában nem úgy volt tervezve, hogy a 
„K” szegély végig lesz elkészítve?  
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Turi Balázs polgármester: Nem, sőt hosszabb szakasz készült el, mint amennyi 
tervezve lett, amit a vállalkozó saját költségén kivitelezett.  
 
Szarka István képviselő: Megköszönte, hogy a vállalkozó 2 m3 kavicsot elterített az 
egyház előtti területen, ahol az útpadka le volt töredezve. Ha jól tudja, azt is a saját 
költsége terhére tette.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Lakosok jelezték, hogy a Rákóczi utca elején található 
buszmegállóval szembeni partoldalt miért ott élőknek kell nyírni? 
 
Turi Balázs polgármester: A támfal alatti terület nyírása az önkormányzat feladata.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
laptop vásárlás engedélyezését.    

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

235/2015. (XI.16.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Barnes-Bau Kft-
vel (8000 Székesfehérvár, Móri u. 90.) kötendő - a Bakonycsernye területén 
útfelújítási munkák elvégzésére – szerződést a határozat mellékletét képező 
tartalommal fogadja el.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
8./ Bakonycsernye vízrendezése IV. ütem  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy lehetőség lesz a 
település vízrendezésének folytatására. Javasolta az Akác utcától a Petőfi utca 
végéig, Bakonycsernye tábláig a vízrendezés elvégzését, melynek érdekében 
helyszíni bejárás is történt. Három cégtől kért be árajánlatot a munkák elvégzésére. 
Kérte a képviselők véleményét, javaslatait. Amennyiben esetleg nem lesz nyertes a 
pályázat, abban az esetben is lesz kész terv. Elmondta, hogy ami megoldatlan 
probléma még, az Ifjúság utca és Rózsa utca árkainak felújítása. Felsorolta az 
árajánlatokat: 

- VIZITERV ALBA KFT. 2.400.000 Ft + Áfa 
- M.I 98 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 2.850.000 Ft+ Áfa 
- AQUATERV 2000 Mérnöki Iroda Kft. 3.120.000 Ft + Áfa  

 
Szarka István képviselő. A Deák utcát nem lehetne rendbe tenni.  
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Turi Balázs polgármester: Úgy gondolja, hogy nagy része készen van, esetleg a 
Deák utca végén lehetne megoldást találni. Indokoltabbnak tartja az Ifjúság utca és 
Rózsa utca rendbetételét.    
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az Ifjúság utcában évek óta probléma a vízelvezetés, mivel 
nincsenek az árkok beszintezve, pont azoknál áll meg a víz, akik kitakarítják.  
  
Turi Balázs polgármester: Országos keretbe javasolja a Rózsa és Ifjúság utca 
elvégzését, továbbá a megyei keretbe javasolja az Akác utca elejétől a Petőfi utcán 
át a Bakonycsernyei tábláig történő felújítást.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Egyetértett az Ifjúság utca vízrendezésével, javasolta, hogy 
addig az aszfaltozás sem legyen elvégezve, mert lehet, hogy a pangó víz miatt megy 
tönkre az út. Javasolta továbbá, hogy a Rózsa utcai kanyarnál induljon el az 
esetleges kisajátítás, hogy ott is rendesen meg lehessen oldani a vízelvezetést.  
A Petőfi utcai buszmegállónál fedett árkokat kellene kialakítani, mely 
forgalombiztonsági szempontból is jobb lenne. Javasolta, hogy plusz költségek 
fedezésére is legyen lehetőség. 
 
Turi Balázs polgármester: Dönteni kell a testületnek arról, hogy mely szakaszokon 
legyen elvégezve a vízrendezés, valamint arról, hogy melyik árajánlatot fogadja el a 
testület.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
vízrendezés során elvégzendő útszakaszokat.   

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

236/2015. (XI.16.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a kiemelt beruházások keret közösségi közlekedés fejlesztése terhére 
javasolja a Rózsa és Ifjúság utca vízelevezetéssel egybekötött útfelújítását, 
továbbá a TOP keretbe javasolja az Akác utca elejétől a Petőfi utcán át a 
Bakonycsernyei tábláig történő vízelvezetés járda felújítással egybekötve. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő:  

 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
vízrendezés tervezésére beérkezett árajánlatok közül a legolcsóbb, VIZITERV ALBA 
Kft. ajánlatának elfogadását.   

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
237/2015. (XI.16.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi szándékát 

a korábbi években megkezdett vízrendezési fejlesztések továbbfolytatására. 
Így a IV. ütemű fejlesztés (Bakonycsernye Akác – Petőfi utca 
vonatkozásában) megtervezésére megbízza a VIZITERV ALBA KFT-t (8000 
Székesfehérvár, Tolnai u. 1. adószám: 12956111-2-07).  
Képviseli: Kolossváry Gáborné ügyvezető.  
A tervezési feladatokat az alábbiak szerint határozza meg: 

- geodéziai felmérés, tervezési alaptérkép készítése,  
- közműegyeztetések elvégzése,  
- vízjogi létesítési engedélyezési terv készítése, a megbízó által jóváhagyott 

műszaki tartalommal,  
- közműnyilatkozatok, kezelői hozzájárulások beszerzése,  
- kiviteli terv készítése tételes költségvetéssel, 
- pályázati műszaki adatszolgáltatás. 

A tervezési díj összegét 2.400.000 Ft + Áfa összegben határozza meg, amely 
magában foglalja a Földhivatali adatszolgáltatási valamint a közmű 
egyeztetési díjakat.  
A tervezési határidőt a megbízástól számított 10 hétben határozza meg. 
A terveket az alábbi példányszámban adják át megbízó részére:  

- 8+5 példány nyomtatott engedélyezési, 
- 6 példány kiviteli, 
- 1 példány digitális pdf állomány, 
- költségvetés szerkeszthető formátumban. 

Felelős tervező: Kolossváry Gáborné okl. vízépítő mérnök, vezető tervező 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

9./ Kossuth utca vízelvezetési problémája 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a Rákóczi úton a Hangya 
Music Pub fölötti terület, mely a Kossuth utcába húzódik fel, megsüllyedt, így a víz a 
Hangya bisztró területére folyik, mely károkat okoz. A tulajdonos is már többször 
jelezte a problémát. A munka elvégzésére két árajánlatot kért be. Az egyik árajánlat 
szerint a folyóka megépítése 368.462 Ft összeg, a másik árajánlat szerint a folyóka 
és a kerítés közötti szakasz lebetonozása 513.086 Ft összegbe kerülne. A hivatal 
pénzügyi osztálya szerint az idei évben nem lehet vállalni ezt a magas költséget. Két 
variáció lehetséges, az egyik, hogy az önkormányzat bevállalja e költséget az idei 
évben más feladat terhére, a másik pedig, hogy a jövő évi költségvetésében 
betervezi az önkormányzat e feladatot. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Szarka István képviselő: Véleménye szerint előre nem kellene költeni a pénzt, főleg 
úgy, hogy nem lehet bebizonyítani, hogy az önkormányzat feladata lenne. 
Mindenképpen megvárná a jövő évi költségvetés alakulását. Amennyiben belefér, 
akkor el lehet végezni.  
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Varsányi Ferencné képviselő: Egyetértett Szarka István képviselő véleményével. 
Viszont arra is kell gondolni, hogy vannak a föld alatt üregek, így még több probléma 
keletkezhet, akkor viszont többe is fog kerülni.  
 
Berze Attila képviselő: Járt a helyszínen, a lyukakat nem látta. Amikor még nem lett 
lebetonozva, az aszfalton elfolyt a víz. Egyelőre nem költene e feladatra, nem látja 
most a veszélyt.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Helyszíni bejárás volt, ha úgy gondolják, akik kinn voltak, 
hogy el kell végezni, akkor idén legyen.  
 
Ackemann Zoltán alpolgármester: Véleménye szerint elsősorban azt kell eldönteni, 
hogy meg akarja e csináltatni az önkormányzat. Ha igen, akkor azt gondolja, hogy 
idén legyen elvégezve.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Véleménye, hogy nem biztos, hogy nem lesz ott utána újra 
gödör. Ha egy járat keletkezik, utána már egyre nagyobbra mossa ki a víz. 
 
Berze Attila képviselő: Ha elvégzi az önkormányzat, célszerű lenne lebetonozni, ne 
legyen folyóka készítve.  
 
Turi Balázs polgármester: Telefonon tájékoztatást kért a tervezőtől, aki a folyóka 
elkészítését javasolta. A helyszíni betonozás soha nem lesz olyan tartós, mint a gyári 
folyóka.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Nem lehetne, hogy az érintett végezze el a feladatot? 
 
Szarka István képviselő: Meg kellene fontolni Varsányi Ferencné képviselő Asszony 
felvetését, hogy a tulajdonos betonozza le és az önkormányzat kifizeti.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Véleménye szerint ez nem kivitelezhető. 
 
Berze Attila képviselő: Tudomása szerint a tulajdonos is jelezte, hogy ő lebetonozná.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Javasolta, hogy kell beszélni a kérelmezővel, hogy az 
önkormányzat 100.000 Ft-ot tud a feladatra fordítani és jövőre sem lesz magasabb 
összeg. 
 
Turi Balázs polgármester: Sajnos szakmailag nem biztosított, hogy a probléma 
megoldódik.  
 
Szarka István képviselő: Hajlik a kevésbé szakmai megoldás felé, oldja meg a 
tulajdonos a betonozást. 
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta, hogy az önkormányzat engedélyezze a 
tulajdonosnak az út és a kerítés közötti szakasz lebetonozását előre egyeztetve a 
szomszédokkal maximum 100.000 Ft összegben, melyet a következő évi 
költségvetésben kötelezően be kell tervezni.  
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az elhangzott javaslatot 
 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

238/2015. (XI.16.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy Nádvári Zoltán Bakonycsernye, Arany J. u. 31. szám alatti lakos részére 
engedélyt ad, hogy Hangya Music Pub mögött húzódó Kossuth utcai 
útszakasz úttest és magántulajdonú út között húzódó területet a vízelvezetés 
biztosítása céljából lebetonozza, úgy, hogy azzal más ingatlanára a vizet ne 
vezesse rá. E feladat elvégzésére 100.000 Ft összeget biztosít a 2016. évi 
költségvetés terhére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Egyéb bejelentések:  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Van-e lehetőség a Rákóczi úton az iskolával szemben 
az árkok kitisztítására, valamint a Vágó-féle ház első része az önkormányzat 
tulajdona, ott is ki kellene tisztítani az árkot. A hivatal épületén a tető kibontását 
követően mi volt a tapasztalat? 
 
Turi Balázs polgármester: Készültek fényképek, a palát saját költségen elszállították. 
A szalufák 98 %-a olyan állapotú volt, hogy rá lehetett tenni a léceket. Kérte a 
vállalkozót, hogy a hátsó részen is készüljön el a szigetelés, így mindenhol 
tökéletesre le lesz szigetelve a hivatal épülete.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A vállalkozó előreláthatólag nem fogja tudni tartani a 
befejezési határidőt, így várható, hogy határidő módosítást fog kezdeményezni.  
 
Turi Balázs polgármester: Sokat nem tud halasztani, mivel december 15-ig kell 
elszámolni.  
  
 
A polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a tornateremből sérülésmentesen 
kibontott kopolit üvegeket és tetőablakokat célszerű lenne értékesíteni. Javasolta 
azok árát 400 Ft/ kopolit üveg és 20.000 Ft / ablak áron meghatározni.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

239/2015. (XI.16.) sz. Határozata Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola 
felújítása során kibontott használt kopolit üvegek és tető ablakok értékesítése 
mellett döntött. Azok eladási árát az alábbiak szerint határozza: 
kopolit üveg 400 Ft/db 
tető ablak régi típusú 5.000 Ft/db 
velux tetőablak 25.000 Ft/db 
Felkéri a polgármester az értékesítés lebonyolítására.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

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

 
 
 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester                  jegyző 
 
 
 
    Berze Attila   
    jkv. hitelesítő 


