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Bakonycsernye Község Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

  
 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 

Készült: Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
november 25-én, 9.30 órai kezdettel megtartott 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 Osgyán Gábor 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 
240/2015. (XI.25.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 

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

1./ Javaslat KEOP pályázattal kapcsolatos vállalkozói szerződés módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
2./ Javaslat köztisztviselői illetménykiegészítés rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 

 
3./ Javaslat helyi adórendeletek felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 

 
4./ Javaslat talajterhelési díj rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 

 
5./ Javaslat helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  

 
6./ Javaslat Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
7./ Javaslat Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre 
Előerjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
8./ Varsányi Ferencné ingatlan vásárlási kérelme 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
9./ 0218/1 hrsz-ú önkormányzati út karbantartásához történő hozzájárulás 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
10./ Javaslat külterületi utak karbantartásának betervezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
11./ Művelődési Ház téli időszaki nyitva tartásának meghatározása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
12./ Javaslat család- és gyermekjóléti szolgálati feladatok ellátásának átszervezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
13./ Fecskeházi bérlőkijelölés 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
14./ Egyéb ügyek  
 
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 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
241/2015. (XI.25.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 

napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat KEOP pályázattal kapcsolatos vállalkozói szerződés módosítására 
2./ Javaslat köztisztviselői illetménykiegészítés rendelet felülvizsgálatára 
3./ Javaslat helyi adórendeletek felülvizsgálatára 
4./ Javaslat talajterhelési díj rendelet felülvizsgálatára 
5./ Javaslat helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására 
6./ Javaslat Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálására 
7./ Javaslat Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre 
8./ Varsányi Ferencné ingatlan vásárlási kérelme 
9./ 0218/1 hrsz-ú önkormányzati út karbantartásához történő hozzájárulás 
10./ Javaslat külterületi utak karbantartásának betervezésére 
11./ Művelődési Ház téli időszaki nyitva tartásának meghatározása 
12./ Javaslat család- és gyermekjóléti szolgálati feladatok ellátásának 
átszervezésére 
13./ Fecskeházi bérlőkijelölés 
14./ Egyéb ügyek 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
 
1./ Javaslat KEOP pályázattal kapcsolatos vállalkozói szerződés módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket a KEOP beruházás vállalkozói 
szerződésének módosításának szükségességéről. Az eredeti teljesítési határidő 
november 25. volt, de a vállalkozó kérte a határidő meghosszabbítását december 15-
re. Véleménye szerint célszerű lenne december 10-ig módosítani a szerződést, 
ugyanis az elszámolás határideje december 15., melyet egy nap alatt nem lehet 
elvégezni.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Írásbeli szakvéleményt kért a közbeszerzési eljárást 
előkészítő és bonyolító cégtől, mint szakértőtől a szerződés módosítás 
vonatkozásában.    
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
KEOP pályázattal kapcsolatos vállalkozói szerződés módosítását. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
242/2015. (XI.25.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a DNA 

Development Kft-vel 2015. augusztus 11. napján kötött vállalkozói 
szerződésben szereplő végteljesítési határidőt 2015. december 10. 
napjában határozza meg. A szerződés többi rendelkezése 
változatlan formában marad.  
Felhatalmazza a polgármestert a módosított vállalkozó szerződés 
aláírására.    

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
2./ Javaslat köztisztviselői illetménykiegészítés rendelet felülvizsgálatára 
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: Törvényi előírás, hogy a rendeletet évente felül kell 
vizsgálni és ki kellett egészíteni, mely szerint a jegyzőre és aljegyzőre nem 
vonatkozhat a rendelet.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és az 
előterjesztés alapján javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.  
 
Szarka István képviselő: A középfokú és felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek is 
ugyanannyi az illetménykiegészítése? Nem lehetséges-e, hogy a felsőfokúaknak 
magasabb legyen? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Nem tiltja a törvény, viszont a besorolásuk szerinti 
szorzószám magasabb a felsőfokúaknál, így magasabb a bérük is.  
 
Berze Attila képviselő: Furcsának tartja, hogy az állam különbséget tesz a 
köztisztviselők és a közalkalmazottak között.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Pár évvel ezelőtt volt rá törekvés, hogy összevonják a 
közszférában dolgozók bérét, de nem lett végrehajtva. 
 
Turi Balázs polgármester: Igyekszik minőségi munkát végeztetni a dolgozókkal, de 
sajnos nem versenyképes a fizetés.   
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
köztisztviselői illetménykiegészítés rendelet felülvizsgálatát az előterjesztés szerint.  
 

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

19/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete  
a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

illetménykiegészítéséről   
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
 
3./ Javaslat helyi adórendeletek felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt a napirendi ponttal kapcsolatos szóbeli 
tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Törvényi előírás, hogy a helyi adórendeleteket – 
Bakonycsernye vonatkozásában a helyi iparűzési adó és a kommunális adó - egy 
rendeletben kell szabályozni. Ennek alapján készült el helyi adókról szóló rendelet 
előterjesztése, mely az adó mértékét és az adózók körét nem érinti.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja 
elfogadni a képviselő-testületnek.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Gondolom, van országos szabályozás, ami alapján 
elkészült a helyi rendelet.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a helyi 
adókról szóló rendelet előterjesztését.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete  
a helyi adókról  

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
4./ Javaslat talajterhelési díj rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt az előterjesztés szóbeli kiegészítésére.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Szintén rendeletek felülvizsgálata következtében jelzett a 
Kormányhivatal, hogy nem tartalmazhat olyan rendelkezést a helyi rendelet, amelyet 
magasabb szintű jogszabály már tartalmaz.  
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Turi Balázs polgármester: Nagygyón külterület, nincs leszabályozva, jelenleg az ott 
élők nem fizetnek semmit, pedig joggal el lehetne várni tőlük is a díjfizetést.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság tárgyalta a rendelet felülvizsgálatát és 
javasolja az előterjesztés elfogadását a képviselő-testületnek.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Külterületre mi vonatkozik ebből a szempontból? 
 
Turi Balázs polgármester: Kérte, hogy e kérdés válaszáról a következő testületi 
ülésen tájékoztathassa a testületet.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
talajterhelési díjról és környezetvédelmi alapról szóló rendelet felülvizsgálatát az 
előterjesztés szerint. 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete  
a talajterhelési díjról és környezetvédelmi alapról  

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
5./ Javaslat helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Az elkészített előterjesztést megkapták a képviselők, 
melyet a pénzügyi bizottság is megtárgyalt.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A rendelet módosítás a lakásfenntartási célú települési 
támogatás jövedelemhatárának emelkedése miatt vált szükségessé.  
 
Berze Attila elnök: A bizottság az előterjesztés alapján javasolja elfogadásra a 
rendelet tervezetet.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a helyi 
szociális ellátásokról szóló rendelet módosítását az előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete  
a helyi szociális ellátásokról  

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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6./ Javaslat Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: A képviselő-testület korábbi ülésen döntött arról, hogy 
csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez, továbbá meghatározta a támogatásban részesíthetők egy főre 
jutó jövedelemhatárát. Az „A” típusú pályázatot 6 fő nyújtotta be, melyből 3 pályázat 
felel meg a kiírásnak. „B” típusú pályázat nem érkezett. Javasolta a 3 fő részére 5000 
Ft összegű támogatás megítélését.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság javaslata 3 fő támogatása 5000 Ft 
összegben.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Botos Kristóf pályázó pályázatának elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

243/2015. (XI.25.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázatának elbírálása 
során Botos Kristóf Bakonycsernye, Táncsics u. 7/b. szám alatti pályázót 
5.000 Ft/hó összegű támogatásban részesíti. 
  
Felelős: polgármester 
Határidő: 2015. december 7.  

 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Valásek Soma pályázó pályázatának 
elfogadását.  

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

244/2015. (XI.25.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázatának elbírálása 
során Valásek Soma Bakonycsernye, Táncsics u. 29. szám alatti pályázót 
5.000 Ft/hó összegű támogatásban részesíti. 
  
Felelős: polgármester 
Határidő: 2015. december 7.  

 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Kadlecsik Nóra pályázó pályázatának 
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 
245/2015. (XI.25.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázatának elbírálása 
során Kadlecsik Nóra Bakonycsernye, Rákóczi u. 32. szám alatti pályázót 
5.000 Ft/hó összegű támogatásban részesíti. 
  
Felelős: polgármester 
Határidő: 2015. december 7.  

 
 
7./ Javaslat Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre 
Előerjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Az idei évben is lehetőség van az Arany János 
Tehetséggondozó Programban való részvételre. Az általános iskola egy tanuló 
részvételét javasolja. Néhány évvel ezelőtt az önkormányzat anyagi támogatást is 
nyújtott a tanulók részére, de az idei évben az elvi támogatást javasolja a képviselő-
testületnek.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság megtárgyalta a programban való részvételt 
és javasolja a tanuló elvi támogatását a képviselő-testületnek.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Jutasi 
Szalome Szandra Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének 
elvi támogatását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

246/2015. (XI.25.) sz. Határozata Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja 
pályázatát a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó 
Programjában való részvételre.  
Támogatja, hogy Jutasi Szalome Szandra (szül: Mór, 2001.08.04. an: 
Demeter Erika) nyolcadik évfolyamos tanuló Bakonycsernye település 
képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetű tanulók Arany János 
Tehetséggondozó Programjában.  
Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud 
nyújtani számára.  
Felkéri a polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó 
Programba történő jelentkezéséhez készült pályázatát a határozattal együtt 
határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje 
meg.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2015. december 10. 
 



 
9 
 

8./ Varsányi Ferencné ingatlan vásárlási kérelme 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket Varsányi Ferencné kérelméről. 
Amennyiben nem kívánja értékesíteni a testület, úgy haszonbérbe szeretné venni. A 
bizottság tárgyalta a kérelmet.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság javasolja az ingatlanok értékesítését a 
testületnek, mivel kis területekről van szó.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Hol vannak ezek a területek? 
 
Varsányi Ferencné képviselő: A Súri úton, a dolozsdi keskenyeken helyezkednek el.  
 
Turi Balázs polgármester: Alapesetben kimondta a testület, hogy földet nem kíván 
eladni, de mivel nagyon kis területekről van szó, ezért javasolja az értékesítést. 
Amennyiben az értékesítés mellett dönt a testület, abban az esetben a kérelmezőnek 
vételi ajánlatot kell tenni.  
 
Berze Attila képviselő: Ki használja most a területet? 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Használat nincs bejelentve, jelenleg több rokon nevén 
van az ingatlan, melyet szeretne megvásárolni teljes egészben. Igaz külföldi 
tulajdonosa is van, mely esetben nem lesz egyszerű a tulajdon megszerzése.   
 
Kaviczki Péter képviselő: Bérbe vétel esetében meg kell keresni levélben a 
tulajdonost, ha nem jelentkezik, nem elérhető hivatalos úton, akkor lehet használni. 
Eladásnál elbirtoklás történik, akkor, ha nem lehet felkutatni a tulajdonos, vagy nem 
lehet hagyatékot lefolytatni. Mivel ha külföldön hal meg és ott nem jelezték, hogy 
Magyarországon van tulajdonrészére, akkor nem kerül be a hagyatékba.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Abban az esetben, ha egy ingatlan parlagon van 
hagyva, nem művelik, nem mondhatja az állam, hogy elbirtokolja? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Nem, megszűnt.  
 
Szarka István képviselő: Általában az a véleménye, hogy ne adjon el az 
önkormányzat földet, de mivel kicsi területekről van szó, támogatja a polgármester és 
a bizottság javaslatát.   
 
Kaviczki Péter képviselő: Véleménye szerint is el kell adni, mivel nagyon kicsi a 
terület.  
 
Varsányi Ferencé képviselő bejelentette érintettségét a napirendi ponttal 
kapcsolatban, így a szavazásban nem vett részt.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Varsányi Ferencné szavazásból történő kizárását.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

247/2015. (XI.25.) sz. Határozata Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete Varsányi Ferencné 
képviselőt az ingatlan értékesítésre vonatkozó napirendi pont 
döntéshozatalából kizárja.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A polgármester szavazásra bocsátott a 2030 hrsz-ú és a 2031 hrsz-ú önkormányzati 
ingatlanok értékesítését. 
 

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

Varsányi Ferencné képviselő nem szavazott 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
248/2015. (XI.25.) sz. Határozata Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy értékesíti a 2030 hrsz-ú, erdő művelési ágú, 838 m2 nagyságú 1/6-od 
részben tulajdonát képező, valamint a 2031 hrsz-ú szántó művelési ágú, 2748 
m2 nagyságú 1/6-od részben tulajdonát képező ingatlanokat.  
A végső döntést az ingatlanokra érkezendő vételi ajánlatok függvényében 
teszi meg.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
9./ 0218/1 hrsz-ú önkormányzati út karbantartásához történő hozzájárulás 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Kaviczki Péter 
kérelméről, mely szerint a tulajdonában és használatában álló földterületek mellett 
húzódó önkormányzati utat szeretné helyreállítani tömörítéssel és kaviccsal való 
lefedéssel. Ehhez kérte a testület engedélyét.  
 
Berza Attila képviselő: A levélből az derül ki, hogy engedélyt kér az önkormányzati út 
helyreállítására.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Kinek van ott még területe? Milyen távolságra van az 
iszapfolyótól? 
 
Kaviczki Péter képviselő: Másnak nincs ott területe, csak nekik. Térképészetileg ki 
van méretve. Iszapfolyó fölött van, az út pedig nem kerül lezárásra.  
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Kaviczki Péter képviselő bejelentette érintettségét a napirendi ponttal kapcsolatban, 
így a szavazásban nem vett részt.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Kaviczkli Péter szavazásból történő kizárását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

249/2015. (XI.25.) sz. Határozata Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete Kaviczki Péter 
képviselőt az útkarbantartásra vonatkozó napirendi pont döntéshozatalából 
kizárja.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Bakonycsernye, külterület 0218/1 hrsz-ú út 
helyreállításának engedélyezését.   
 

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

Kaviczki Péter képviselő nem szavazott 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
250/2015. (XI.25.) sz. Határozata Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy 

a tulajdonát képező Bakonycsernye, külterület 0218/1 hrsz-ú kivett út 
megjelölésű ingatlan helyreállítását, tömörítését és kaviccsal történő lefedését.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

  
 
 

10./ Javaslat külterületi utak karbantartásának betervezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy 2016. évben lehetőség 
lesz a külterületi utak karbantartására pályázat benyújtására önerő biztosításával. 
Javasolta, hogy a költségvetés tervezése során kerüljön beépítésre a saját erő 
összege. Erről kérte a testület döntését.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
külterületi utak karbantartására vonatkozó önerő betervezését. 
  

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
251/2015. (XI.25.) sz. Határozata Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy a 2016. évi költségvetése tervezésekor összeget különít el a külterületi 
utak karbantartására, amely az esetlegesen megnyíló pályázati lehetőségek 
saját erejét képezné. Amennyiben nem nyílik lehetőség pályázatra, vagy az 
nem részesül pozitív elbírálásban, úgy ezen elkülönített összeg az utak 
karbantartására fordítandó.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. évi költségvetés tervezése 

 
 
 
11./ Művelődési Ház téli időszaki nyitva tartásának meghatározása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a korábbi évekhez 
hasonlóan a művelődési ház az idei évben is december végén és január elején zárva 
tartana, december 22-től január 10-ig.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Ezzel egy időben a könyvtár is zárva tartana? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, a fűtés miatt célszerű egy időben zárva tartani.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Amennyiben a dolgozóknak is van szabadságuk.  
 
Turi Balázs polgármester: Igen, mindkét munkavállaló rendelkezik a szükséges 
szabadsággal. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
művelődési ház zárva tartásának időpontját.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

252/2015. (XI.25.) sz. Határozata Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a 2015. december 22. és 2016. január 10. közötti időpontban a 
Művelődési Ház és Könyvtár zárva tart.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. január 10. 
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12./ Javaslat család- és gyermekjóléti szolgálati feladatok ellátásának 
átszervezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirendi pont szóbeli 
kiegészítésére.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A szociális törvény és a gyermekvédelmi törvény január 1-
től hatályba lépő módosítása előírja, hogy a családsegítés és gyermekjóléti 
szolgáltatás a jövőben család- és gyermekjóléti szolgálatként működtethető a közös 
önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat által, tehát a 
települési önkormányzat kötelező feladatává vált.  Mindhárom képviselő-testületnek 
november 30-ig dönteni kell a feladatellátás új rendelkezéseknek megfelelő 
biztosításáról, mely alapján kérelmezni kell a szolgáltatói nyilvántartásba vételt is, 
annak érdekében, hogy 2016. január hónapról normatíva igénylésre legyen jogosult 
az önkormányzat. Tehát január 1-től a Társulás keretében ezen feladatellátás 
megszűnik, a házi segítségnyújtás, étkeztetés változatlanul marad a társulás feladat 
ellátási körében. A társulás által foglalkoztatott két fő családgondozó pedig 
közalkalmazotti jogutódlással átkerül az önkormányzat alkalmazásába.                                                                                              
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Akkor ezután a normatívát is az önkormányzat 
igényli? 
 
Berze Attila képviselő: Az intézményesített része hogyan működne? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Intézményként is működhetne, ahhoz intézményvezetőt kell 
alkalmazni, de egyik családgondozónak sincs ilyen irányú végzettsége. Továbbá 
külön költségvetési szerv lenne.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta, hogy az előterjesztés szerinti elfogadást.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
család és gyermekjóléti szolgálati feladatokra vonatkozó döntések meghozatalát az 
előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

253/2015. (XI.25.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az 
egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 
2015. évi CXXXIII. törvény végrehajtásával kapcsolatos intézkedésekre 
vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntéseket hozza: 

I. 1. Bakonycsernye Község Önkormányzata Képviselőtestülete a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. – Sztv. – 136. § (9) 
bekezdésében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. tv. – Gyvt. – 174. § (5) bekezdésében foglalt felülvizsgálati 
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kötelezettségének eleget téve megállapítja, hogy: 
 

 az Sztv. 64. § (5) bekezdése és a Gyvt. 40. § (1) bekezdése szerint a 
családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás egy szolgáltató – a család- és 
gyermekjóléti szolgálat – keretében működtethető, 

 az Sztv. 86. § (1) bekezdése a) pontja és a Gyvt. 94. § (2a) bekezdése szerint 
a család- és gyermekjóléti szolgálat feladat ellátását az a települési 
önkormányzat köteles biztosítani, mely polgármesteri hivatalt működtet, vagy a 
közös önkormányzati hivatal székhely települése, 

 
mely jogszabályi rendelkezések alapján a család- és gyermekjóléti szolgálat 
biztosítása 2016. január 1-napjától kezdődően Bakonycsernye Község 
Önkormányzata kötelező feladata.  

 
2. A Gajamenti Önkormányzati Társulás tagjai azonosak a Bakonycsernyei Közös 

Önkormányzati Hivatalt fenntartó települési Önkormányzatokkal, ezáltal az 1. 
pontban foglalt feladat-ellátás a Társulás keretében nem biztosítható.  

 
II.  

Bakonycsernye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az I. pontban foglaltakra 
tekintettel dönt arról, hogy 2016. január 1-napjától kezdődően az Sztv. 64. §-ában 
meghatározott családsegítés és a Gyvt. 39. § - 40. §-ában gyermekjóléti szolgáltatás 
feladatot a család- és gyermekjóléti szolgálat keretében a Gyvt. 40. § (1a) bekezdés 
c) pontja szerinti jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő 
személyek foglalkoztatásával működteti.  

 
A Képviselő-testület a Gajamenti Önkormányzati Társulás által foglalkoztatott 2015. 
december 31-napjáig családsegítés és gyermekjóléti szolgálati munkakört ellátó két 
fő közalkalmazott: Greznerics Melinda és Horváth Tünde Mária 2016. január 1-
napjától a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 24. § (3) 
bekezdésére figyelemmel az Mt. 36. § (1) bekezdése alapján munkáltatói 
jogutódlással történő továbbfoglalkoztatását biztosítja. 

 
III.  

1. A Képviselő-testület a Gajamenti Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodását a fenti döntéseknek megfelelően 2016. január 1-i hatállyal 
módosítani kívánja, melynek soron következő ülés elé terjesztésére felkéri a 
polgármestert.  

 
2. A Képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy a család- és 

gyermekjóléti szolgálat feladat-ellátás tekintetében az Sztv. 136. § (9) 
bekezdésében és a Gyvt. 174. § (5) bekezdésében foglaltaknak eleget téve 
Bakonycsernye Község Önkormányzata, mint 2016. január 1-napjától fenntartó 
képviseletében a szolgáltató nyilvántartásba az adatmódosítási kérelmet nyújtsa 
be s az önkormányzat képviseletében gondoskodjon az állami támogatás 
igényléséről.  

 
 Felelős:  1-2. pontok végrehajtására  



 
15 
 

 Turi Balázs polgármester 
    Határidő: 1. pont esetén: 2015. december 8. 

 2. pont esetén: 2015. november 30. 
 

IV.  
A Képviselő-testület felkéri a Gajamenti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
elnökét, hogy a Társulást érintően a szolgáltatói nyilvántartásba az adatmódosítás 
iránti kérelmet–, mint fenntartó változást – szintén nyújtsa be.  
 
 
13./ Fecskeházi bérlőkijelölés 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: Felkérte Varga Valéria ügyintézőt a szóbeli kiegészítésre.  
 
Varga Valéria: Koczka Viktória Bakonycsernye, Kuruc u. 20. szám alatti lakos 
kérelmet nyújtott be, hogy a lányával albérlőként szeretne beköltözni a Fecskeházba. 
A feltételeknek megfelel, valamint jelenleg üres lakás is van. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Tudomása szerint már korábban lakott a Fecskeházban. 
Volt-e vele bármilyen probléma? 
 
Varga Valéria: Igen, már korábban lakott a Fecskeházban, nem volt vele probléma.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolja a kérelmezővel a szerződés megkötését. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Koczka Viktória albérlőként történő kijelölését a Fecskeházba. 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

254/2015. (XI.25.) sz. Határozata Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló 
Fiatalok Garzonházába (Fecskeház) Koczka Viktória 8056 Bakonycsernye, 
Kuruc u. 20. szám alatti lakost 5 éves időtartamra bérlőnek kijelöli. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
14./ Egyéb ügyek 
 14/1. Brückl Júlia önkormányzati ingatlan vásárlási ügye 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a testület kinyilvánította 
szándékát, hogy értékesíteni kívánja a Deák F. utca 5. szám alatti ingatlant, melyet 
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Brückl Júlia szeretne megvásárolni. Mivel Brückl Júlia közben házasságot kötött, így 
a 168/2015.(VII.16.) határozat módosítása szükséges.  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Deák 
utcai szolgálati lakás értékesítésével kapcsolatos tájékoztató.   

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

255/2015. (XI.25.) sz. Határozata Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
168/2015.(VII.16.) számú határozatát az alábbiakkal egészíti ki: 
Az önkormányzat tulajdonát képező tárgyi ingatlan vevőjének Brück Júlia és 
Veress Gyula István vevőket határozza meg. A határozat további része 
változatlan marad. 

 Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

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

 
 
 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester                  jegyző 
 
 
 
    Osgyán Gábor    
    jkv. hitelesítő 
 
 
 


