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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én, 
9.00 órakor kezdődő 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  
 
Meghívottak:  
Bolereaczkiné Borsos Ildikó általános iskola igazgatója 
Gyuris Pálné   tagóvoda vezető 
Valásekné Kaszner Tímea könyvtáros 
Turjákné Szentesi Ilona művelődésszervező 
 
Turi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-
testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott  7 fő képviselő-testületi tagból 7 fő 
megjelent.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Szarka István képviselőt javasolta. A képviselők a javaslattal 
egyetértettek, és az alábbiak szerint határoztak.  
 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő  
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem  
 
      1/2015. (I.29.) sz. Határozat 

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

 
A polgármester  a meghívótól eltérően javaslatot  tett a tárgyalandó napirendre:  
 
1./ Beszámoló a Községi Könyvtár 2014. évi tevékenységéről 
2./ Beszámoló a Művelődési Ház 2014. évi tevékenységéről 
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3./ Tájékoztató a Móri Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő napköziotthonos 
óvoda 2014. évi működéséről 
4./ Tájékoztató a Bakonycsernyei Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
2014. évi tevékenységéről  
5./ Jegyzői beszámoló a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi 
tevékenységéről 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
6./ Javaslat a teljesítményértékelés célkitűzéseinek meghatározása  
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző  
7./ Javaslat bankszámla-hozzájárulás szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző   
8./ Javaslat az önkormányzat 2015-2019. évekre vonatkozó gazdasági programjának 
meghatározására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
9./ Javaslat a polgármester 2015. évi szabadságolási tervére  
10./ Javaslat vízbekötési engedély kiadására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
A képviselők a tárgyalandó napirendre tett javaslatot elfogadták az alábbi határozatot hozták:  
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő  
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem  
 

2/2015.(I.29.) sz. Határozat  
1./ Beszámoló a Községi Könyvtár 2014. évi tevékenységéről 
2./ Beszámoló a Művelődési Ház 2014. évi tevékenységéről 
3./ Tájékoztató a Móri Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő 
napköziotthonos óvoda 2014. évi működéséről 
4./ Tájékoztató a Bakonycsernyei Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 2014. évi tevékenységéről  
5./ Jegyzői beszámoló a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi 
tevékenységéről 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
6./ Javaslat a teljesítményértékelés célkitűzéseinek meghatározása  
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző  
7./ Javaslat bankszámla-hozzájárulás szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző   
8./ Javaslat az önkormányzat 2015-2019. évekre vonatkozó gazdasági programjának 
meghatározására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
9./ Javaslat a polgármester 2015. évi szabadságolási tervére  
10./ Javaslat vízbekötési engedély kiadására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
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A polgármester a napirendi pontok előtt tájékoztatást nyújtott a két ülés között történt 
fontosabb eseményekről:  
 
Turi Balázs polgármester: 

- Sikeres volt az önkormányzat védekezési munkákra benyújtott vis-maior pályázata, 
ezáltal 507.000,-Ft támogatáshoz jutott az önkormányzat, ami a szeptemberi 
védekezési munkák fedezetéül szolgált.  
A teljes összegből csak a néhány ezer forint, a tisztítószerek összege került 
elutasításra.  

- Jelenleg a közmunka program keretében 2 férfi, és 2 nő dolgozik. A közmunka 
irányító vezetésével megkezdődött a velegi út árkainak cserjétlenítése. A vékony 
ágakat helyben eltüzelik, amelyik pedig olyan, hogy szociális tüzifának szétosztható, 
azt a Béketelepi klub udvarára szállítják.  

- A hivatal mögötti gyalogút murvával került leszórásra, Kovács Attila végezte a gépi 
munkát, a közmunkások pedig a murva elterítését végezték.  

 
1./ Beszámoló a Községi Könyvtár 2014. évi tevékenységéről 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy minden egyes 
érintettel beszélt, és arra kért őket, hogy a 2015. évre vonatkozó igényeiket, majd a 
költségvetés tárgyalásakor tegyék meg.  Felelőtlen dolognak tartaná, ha a költségvetési 
számok ismerete nélkül bármit is ígérni. A könyvtár számolóját megkapta. Mind a 
beszámolót, mind pedig az elvégzett munkát szépnek tartja.  Köszöntötte a Valásekné 
Kaszner Tímea könyvtárost, és megkérdezte, hogy van-e szóbeli kiegészítése a benyújtott 
anyaghoz.  
 
Valásekné Kaszner Tímea könyvtáros: Úgy gondolja, hogy mindent leírt, amiről szerette 
volna a képviselő-testületet tájékoztatni, de szívesen válaszol a felmerülő kérdésekre.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Nagyon szépnek tartja a beszámolót, és sokat emelkedett a 
látogatottság.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Lehet-e tudni, hogy ez mekkora emelkedést jelent?  
 
Valásekné Kaszner Tímea könyvtáros: A visszajáró, és az állandó látogatókkal együtt ez kb. 
ezer.  
 
Szarka István képviselő: Mi az a KSZR?  
 
Valásekné Kaszner Tímea könyvtáros: Könyvtárellátó Szervezet.  
 
Turi Balázs polgármester: A KSZR-es autó kihozza, de hogyan kerülnek vissza a könyvek?  
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Valásekné Kaszner Tímea könyvtáros: Általában a fiával, mivel az a Megyei Könyvtárhoz 
közeli iskolában tanul, de volt úgy, hogy saját maga vitte vissza.  
 
Turi Balázs polgármester: Ezt a kérdést még át kell gondolni, a költségvetés tervezése során 
erre oda kell figyelni, ez a tétel jelenjen meg. Nem várható el, hogy a család maga 
gondoskodjon a könyvek visszajuttatásáról.  
Kiemeli a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtárral kötött szerződést, mely nagyon jó, és 
hasznos dolognak bizonyult.  
Jutott belőle kisebb fejlesztésre, és programok szervezésére is.  Ez egy gyümölcsöző 
kapcsolat, mindenképpen továbbra is fenn kell tartani.  
Megemlíti, hogy a régi könyvtár épületének sorsáról is a következő testületi ülésen beszélni 
kell, jelenleg víztelenítve van. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Megkérdezi, hogy ezzel a KSZR-es könyvtárközi kölcsönzéssel 
milyen gyakran él.  
 
Valásekné Kaszner Tímea könyvtáros:  Két-három havonta. Nagyon meg kell gondolni, hogy 
csak olyan személynek legyen kiadva aki határidőre visszahozza, mivel késlekedni nem lehet, 
és vigyáz is az állagára, mivel ezek kölcsön könyvek, fontos azok óvása. Azt is elmondta, 
hogy ehhez a rendszerhez közel 60 könyvtár csatlakozott.  
 
Turi Balázs polgármester: Ez a csatlakozás jó és megfelelő döntés volt.  
 
Berze Attila képviselő: Dicséret illeti a beszámolót, korábban közel sem ilyen könyvtári 
beszámolók voltak.  
 
További kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra bocsátotta a Községi 
Könyvtár 2014. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadását.  
 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő  
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem  
 
 

3/2015.(I.29.) sz. Határozat  
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Könyvtár 
2014. évben munkájáról szóló beszámolót megismerte, és a benyújtott írásos 
tartalommal elfogadja azt.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
2./ Beszámoló a Művelődési Ház 2014. évi tevékenységéről 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Turi Balázs polgármester: Köszöntötte Turjákné Szentesi Ilona művelődésszervezőt. Felkérte, 
hogy amennyiben van, tegye meg szóbeli kiegészítését.  
 
Turjákné Szentesi Ilona művelődésszervező: A tavalyi évben megtörtént a Művelődési Ház 
felújítása. A felújítást követően megindult az élet a Művelődési Házban. Elmondható, hogy a 
felújítás ellenére a rendezvények többségét sikerült megvalósítani.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Milyen tanfolyamok voltak?  
 
Turjákné Szentesi Ilona művelődésszervező: A felújítás miatt tanfolyam nem volt.  
 
Berze Attila képviselő: A felújítást követően a Művelődési Házban érezhetően melegebb idő 
van.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Jelezte, hogy az egyik ajtó alsó részén rés van.  
 
Turi Balázs: polgármester: Már jelezte a művelődésszervező is. Átlagos esetben ilyenkor 
megy a karbantartó és megcsinálja, de most más a helyzet.  
Mivel még él a garancia,  így jönni fog a vállalkozó és elvégzi a szükséges munkát. Vannak 
még apróbb garanciális dolgok, amit még szintén végig kell csinálni. Megemlíti a kinti 
világítás hibáját.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A rendszerességgel tartott programok mikor vannak? 
 
Turjákné Szentesi Ilona művelődésszervező: Általában nyitvatartási időben.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Vándor színház előadásokat nem lehetne tartani, vagy annak van 
valami anyagi vonzata?  
 
Turjákné Szentesi Ilona művelődésszervező: A Művelődési Házban tartott programok 
ingyenesek, nem meri felvállalni azokat a programokat, ahol fizetni kell a részvételért, mert 
nem biztos, hogy lesz annyi bevétel, mint amennyit fizetni kellene az előadásért.  Volt rá 
példa, hogy az iskolával közös kooperációban volt vándorcirkusz előadás.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Nem hiszi, hogy mikor az óvódásokat, iskolásokat elviszik a 
városba különböző programokra az olcsóbb lenne a szülőnek, mint ha helyben lenne rá 
lehetőség.  
 
Turjákné Szentesi Ilona művelődésszervező: Úgy gondolja, hogy nem lehet bevállalni, mint 
mondta a programok helyben ingyenesek, belső csoportokkal van a műsor.  
 
Boleraczkiné Borsos Ildikó igazgató: Iskolakezdéskor több színház is kínál a településen 
megtartható előadásokat. Az iskola szívesen vállalná a szervezést, ha az önkormányzat a 
helyet biztosítaná.  
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Fidrich Tamásné jegyző: A felújítás kapcsán nagyon szépen megújult az udvar is. Oda is 
lehetne programokat szervezni. Használják pl. a nyugdíjasok?  
 
Turjákné Szentesi Ilona művelődésszervező: Ott lett megtartva a „ lecsófesztivál”, de 
játszóházra is jó, biztos, hogy ki lesz használva.  
 
További kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra bocsátotta a Művelődési 
Ház 2014. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadását.  
 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő  
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem  
 
 

4/2015.(I.29.) sz. Határozat  
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház  
2014. évben munkájáról szóló beszámolót megismerte, és a benyújtott írásos 
tartalommal elfogadja azt.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
3./ Tájékoztató a Móri Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő napköziotthonos 
óvoda 2014. évi működéséről 
 
Turi Balázs polgármester: Köszöntötte Gyuris Pálné tagóvoda vezetőt. Tájékoztatta a 
képviselő-testület tagjait, hogy ez nem beszámoló, csak egy tájékoztató, hiszen nem az 
önkormányzat a fenntartó.  
 
Gyuris Pálné tagóvoda vezető: Köszöni a lehetőséget, ő a tájékoztatóját 2013/2014-es 
tanévről készítette. Próbálta a szerkezeti változásokat ismertetni, de az intézményben az 
elsődleges cél a nevelői munka. Egy-két gondolat erejéig a jövő évi terveket is érintette, 
reméli elegendő adattal szolgált.  
 
Berze Attila képviselő: Mindenre kiterjedőnek ítéli a tájékoztatót.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: A számokból úgy tűnik, hogy a gyereklétszám nem igazán 
változott.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Lényegesnek tartja azt a fajta nevelést, hogy a gyerekek kötődjenek 
a településükhöz, hiszen ez munka már az óvodában kell hogy elkezdődjön. Fontos, hogy a 
gyerekek mennyire fognak ragaszkodni ehhez a tájhoz, a faluhoz.  Sajnos a fiatalok nagy 
része elmegy a városba, vagy külföldre dolgozni.  A falusiasabb jegyeket bele kell vinni az 
oktatásba, és örült, hogy ezt látta a beszámolóban.  
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Gyuris Pálné tagóvoda vezető: Szabad intézmény választás van, de  nem olyan nagymértékű 
az,  akit az óvodából más településre visznek. Vannak viszont akik betelepülnek. Évek óta ez 
a létszám, nincs olyan nagy elvándorlás.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Nagyon szép, tartalmas és részletes a beszámoló.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Elmondta, ha valamilyen oknál fogva el kellett mennie az óvodába, 
ott mindig kellemes, meghitt hangulat uralkodott, amit köszön.  
 
Turi Balázs polgármester: Az idei év feladata lesz, hogy megvizsgálja a képviselő-testület 
annak lehetőségét, hogy önkormányzati fenntartásúvá váljon az intézmény.   
 
A tájékoztatóval kapcsolatban nem hangzott el több kérdés, ezért szavazásra bocsátotta annak 
elfogadását.  
 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő  
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem  
 

5/2015.(I.29.) sz. Határozat  
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zengő Óvoda 
Bóbita Tagóvoda Bölcsőde 2013/14. tanévi munkájáról szóló tájékoztatót 
tudomásul vette.  
A tájékozató teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
4./ Tájékoztató a Bakonycsernyei Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
2014. évi tevékenységéről  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Köszöntötte  Boleraczkiné Borsos Ildikó igazgató asszonyt. A 
tájékoztatót a képviselők megkapták, kérte amennyiben szeretné tegye meg szóbeli 
kiegészítését.  
 
Boleraczkiné Borsos Ildikó igazgató: Megköszöni a tájékoztatási lehetőséget. Úgy gondolja, 
hogy az iskolának egy pulzáló pontnak kell lenni a falu életében. Évek óta működik a „Vesd 
bele magad” program, ami nagy sikert aratott a gyerekek körében, élvezik  ezt a vidékies 
munkát.  
Nagyon jó kapcsolatról számolt be a polgárőrséggel kapcsolatban, ahol közösen gyűjtötték a 
szemetet.  
A gyerekek maguk, vagy a szülőkkel együtt, szép számban vettek részt az Evangélikus 
Egyház családi napján.  
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Örömmel számolt be arról is, hogy a község történetét felölelő  3-4 órás projekt van az 
iskolában, ezzel is próbálják idekötni a településhez őket. Kiemelte, hogy jó a kapcsolat az 
óvodával.  
Örül a könyvtárban végbement minőségi változásnak, ezáltal kulturális élményekkel 
gazdagoknak a gyerekek.  
Az önkormányzat által fizetett 18 millió forint hatalmas összeg, viszont annak sorsára nincs 
rálátása.  
Folyamatos átmenet van, reméli, hogy a 2015-ös év egy másfajta és jobb év lesz.  
 
Turi Balázs polgármester: A szakmai munkával kapcsolatosan mint szülő van tapasztalata. 
Ezt az igazgató asszony is kiemelte, hogy a matematika oktatást nem sikerült 100 %-osan 
megoldaniuk. Ez meglátszott a megírt matematika felvételiken is. Nincs állandó tanár, ez 
nagyon nem volt jó. Az  238 fős gyereklétszám nagyon kevés, ezt elkeserítőnek tartja, ez 
közel száz fővel kevesebb mint 2006-ban.  
 
Boleraczkiné Borsos Ildikó igazgató: Egyetért a polgármester által elmondottakkal.  
 
Turi Balázs polgármester: Tegnap Kincsesbányán részt vett egy iskola felújítási programon. 
Annak ellenére, hogy nem az önkormányzat az iskola fenntartója, azon lesz, hogy 
megtörténjen az iskola épületének felújítása. Jelenleg is van benyújtott pályázat. Ha most nem 
lesz nyertes, akkor ismételten meg kell majd próbálni.  
Nagy öröm, hogy szintén pályázat keretében megtörténik az iskolai tornaterem tetőzetének 
cseréje.  
Az iskolára mindig lehetett számítani. Szükségesnek tartja, hogy megismerjék egymás 
problémáit. Örül a jó együttműködésnek, de látni kell a hiányosságokat is.  
 
Boleraczkiné Borsos Ildikó igazgató: Elmondja, hogy sajnos vannak 2014. novemberi 
számlák, amit a KLIK nem fizetett ki, reméli, hogy 2015-ben változni fog a helyzet, és  
előrelépés lesz, ami az iskolán is látszani fog.  
A tantestület létszáma 26 fő, a kötelező óraszámok magasan kerültek megállapításra. A 
matematika oktatás évek óta probléma, másfél éve van meghirdetve az állás, és nincs 
jelentkező.  
 
Szarka István képviselő: Felveti annak lehetőségét, hogy ha az önkormányzat tudna szolgálati 
lakást biztosítani, esetleg plusz juttatással lehetne idecsábítani. Látja a saját gyerekein, hogy 
egy komoly gimnáziumban így nagyon nehéz.  
 
Boleraczkiné Borsos Ildikó igazgató: Információja szerint két gyereket vittek el Mórra.   
Elmondja, hogy nagyon jó lenne, ha pszichológus is lenne az iskolában.  
 
Fidrich Tamásné jegyző:  Kéri az igazgató asszonyt, hogy tolmácsolja a szülőknek, és a 
felkészítő pedagógusoknak a köszönetet, az iskola tanulói által nyújtott szép-és színvonalas 
műsorokért.  
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Boleraczkiné Borsos Ildikó igazgató: Ezt mindig megteszi, de elmondja, hogy a gyerekek 
mennyire szívesen csinálják, az ő  számukra is egy élmény.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Megköszöni a tartalmas és részletes beszámolót, sokat 
megtudott belőle. Az egész napos iskolával kapcsolatban kérdez.  
 
Boleraczkiné Borsos Ildikó igazgató: Az elmúlt tanévben egy osztály jött be az elsőbe, ebben 
az esetben nem volt kötelező az egész napos iskola létrehozása.  
A megkérdezett szülők részéről óriási ellenállást lehetett tapasztalni, az egész napos iskola 
ellen. Amennyiben szükségessé válik, megpróbálják a legjobb és a leghumánusabb megoldást 
megtalálni.  
 
Varsányi Ferencé képviselő:  Mindösszesen öt  tanuló ment gimnáziumba továbbtanulni, ezt 
kevésnek tartja.  
 
Boleraczkiné Borsos Ildikó igazgató: Nem volt több olyan gyerek. A felvételikkel 
kapcsolatban elmondja, hogy a felvételiken ugyanazokat a pontokat írták a gyerekek mint 
általában. 
 
Szarka István képviselő: Egyik éven a karácsonyi iskolai műsor a templomban került 
megtartásra. A pedagógusok nagyon szép műsort adta a  gyerekeknek, amit példamutatónak 
tart.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A matamatika tanár kérdésére visszatérve megkérdezi, hogy a 
mostani tanári karból nem tudná-e elvégezni?  
 
Boleraczkiné Borsos Ildikó igazgató: A matematika szak elvégzése 6-8 félév, viszont utána a 
bére nulla forinttal emelkedne.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Nem csak a pénzügyi szempontokat kellene figyelembe venni, most 
nem, de később ennek lehetne hozadéka.  
 
Boleraczkiné Borsos Ildikó igazgató: Nagy eredménynek tartja a mostani  matektanár 
idehozatalát is.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A bér mindenhol ugyanaz?  
 
Boleraczkiné Borsos Ildikó igazgató: Igen.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Tankerületi szinten sem lehet megoldani?  
 
Boleraczniné Borsos Ildikó igazgató: Sajnos nem, hiszen a tankerület hirdeti az állást.  
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További kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el, ezért a 
polgármester szavazásra bocsátotta a Bakonycsernyei Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény munkájáról szóló tájékoztató elfogadását.  
 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő  
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem  
 
     6/2015. (I.29.) sz. Határozat  

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernyei 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2013/14-es tanévéről 
szóló tájékoztatót az előterjesztés szerint elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

5./ Jegyzői beszámoló a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi 
tevékenységéről 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az összegzésből kiderül, hogy egy életképes rendszert hozott össze 
a három önkormányzat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra bocsátotta a Bakonycsernyei Közös 
Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadását az 
előterjesztés szerint.  
 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő  
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem  
 
     7/2015. (I.29.) sz. Határozat  

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX.  törvény 81. § (3) f.) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján elkészített jegyzői tájékozatót a  - 
Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről – 
megismerte, annak tatalmát a határozat melléklete szerint elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal  

 
6./ Javaslat a teljesítményértékelés célkitűzéseinek meghatározása  
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Turi Balázs polgármester. Az anyagot mindenki megkapta, kérte a képviselőket, ha részükről 
kérdés észrevétel merült fel, az tegyék meg a jegyző asszony felé.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Fontosnak tartja, hogy a képviselő-testület részéről pontosan, és 
egyértelműen kerüljön meghatározásra, hogy melyek azok a kiemelt célok, melyet elvár a 
hivatalban dolgozó köztisztviselőktől.  
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a 2014. évi teljesítményértékelést elvégezte a hivatal 
köztisztviselői tekintetében, minden dolgozó 90 % fölött teljesített.  
 
További hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi 
ponthoz tartozó határozati javaslat elfogadását.  
 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő  
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem  

 
8/2015.(I.29.) sz. Határozata 

Bakonycsernye  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselői 
teljesítményértékelés alapját képező célkitűzéseket az alábbiak szerint határozza meg.  

 
Bakonycsernye/Balinka/Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 
teljesítményértékelésének alapját képező célkitűzéseket az alábbiak szerint határozza 
meg: 

 
1./ A lakosság elektronikus és egyéb tájékoztatási színvonalának emelése. 

 
2./ Továbbképzéseken való aktív részvétellel, az írott és szóbeli kommunikációs 
készségek fejlesztésével emelni a hivatali arculat színvonalát. 

 
3./ Közreműködés a képviselő-testületek munkatervéhez igazodva a testületi ülések 
napirendi pontja szerinti, valamint az egyéb testületi döntést igénylő ügyek megfelelő 
időben történő elkészítésében. 

 
4./ Szakszerű, jogszabályoknak megfelelő előterjesztésekkel a képviselő-testületi 
döntések szakmai megalapozásában való részvétel. 

 
5./ A fejlesztési célok megvalósításában segítő pályázat elkészítése, gondozása.  

 
6./ Kintlévőségek behajtására a szükséges intézkedések megtétele. 

  
7./ Államigazgatási és hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és jogszerűség 
biztosítása, eljárási határidők szigorú betartása.  

 
Felkéri Bakonycsernye község polgármesterét, hogy 2015.február 15-ig gondoskodjon 
a jegyzőre vonatkozó egyéni teljesítménykövetelmények meghatározásáról.  
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület által meghatározott kiemelt célok, 
valamint a módszertani ajánlás figyelembe vételével 2015.február 15. napjáig a 
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Bakonycsernyei Közös Önkormányzati  Hivatal köztisztviselőinek egyéni 
teljesítménykövetelményeit határozza meg. 

 
Felelős: jegyző tekintetében Bakonycsernye község polgármestere 
köztisztviselők tekintetében a jegyző 
Határidő: 2015. február 15. 

 
Berze Attila Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság elnöke: Tájékoztatta a képviselő-
testületet, hogy lehetősége van a képviselő-testületnek arra, hogy a polgármester munkájának 
értékelésére célfeladatokat határozzon meg, és azt azután  negyedévente értékelje.  
Ismertette a Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság javaslatát a célfeladat értékelésének 
alapját képező kiemelt célok tekintetében.  
 
Turi Balázs polgármester bejelentette érintettségét, és kérte a döntéshozatalból történő 
kizárását, és az ülés vezetését átadta Ackermann Zoltán alpolgármester részére.  
 
Ackermnann Zoltán alpolgármester szavazásra bocsátotta Turi Balázs polgármester 
döntéshozatalból történő kizárását a napirendi pont tárgyalása kapcsán.  
 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő  
A szavazás eredménye: 6 igen 0 nem 
Turi Balázs polgármester nem vett részt a szavazásban  
 
     9/2015. (I.29.) sz. Határozat  

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 
polgármestert, az értékelésének alapját képező kiemelt célok meghatározásával 
kapcsolatban a döntéshozatalból kizárja.  
 
Felelős. alpolgármester 
Határidő: azonnal  

 
A képviselők a javaslattal egyetértettek. 
 
Az alpolgármester szavazásra bocsátotta a polgármester munkájának célfeladatok 
meghatározása alapján történő mérését. 
 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő  
A szavazás eredménye: 6 igen 0 nem 
Turi Balázs polgármester nem vett részt a szavazásban  
 

10/2015. (I.29.) sz. Határozat  
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2015. évi 
célfeladat értékelésének alapját képező kiemelt célokat a következők szerint határozza 
meg:  
1./ Alapvető célkitűzés a testületi ülések, az aktuális napirendi pontok tervezeteinek, 
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a település érdekeit szem előtt tartva, történő célszerű előkészítése, az eldöntésre való 
kérdésekben a testületi tagok széles körű informálása a szükséges egyeztetések 
lefolytatása.  
2./ Az önkormányzati  képviselők tájékozódásának és felkészülésének, e tisztségükből 

adódó a feladataik ellátásának hatékony segítése.  
3./ A helyi önkormányzat működőképességének folyamatos fenntartása, a jóváhagyott 

költségvetés megfelelő hatékony pénzfelhasználás biztosítása.  
4./ Az önkormányzati vagyonnal való eredményes gazdálkodás megvalósítása  
5./ Különböző pályázati források felkutatása  
6./ Az önkormányzat éves költségvetésének tervszerinti végrehajtása, az évre 

előirányzott fejlesztések és felújítások tárgyévi megvalósítása, a gazdasági program és 
költségvetés tervezetének megalapozott és körültekintő előterjesztése.  
 
A képviselő-testület a polgármester munkáját a fent meghatározott célok 

figyelembevételével negyedévente értékeli.  
 
Felelős: alpolgármester   
Határidő: folyamatos  
 

Turi Balázs polgármester visszavette az ülés vezetését Ackermann Zoltán alpolgármestertől.  
 
7./ Javaslat bankszámla-hozzájárulás szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző   
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A bankszámlához kapcsolódóan a kormánytisztviselők részére 
legfeljebb havonta 1.000,-Ft bankszámla-hozzájárulás nyújtható. A köztisztviselők esetében 
ez a juttatás adható. Ennek megállapítását a képviselő-testületnek rendeleti formában kell 
szabályoznia.  
A köztisztviselők esetében a rendelet megalkotásával kapcsolatos kiadásokra a Közös 
Önkormányzati hivatal állami támogatása fedezetet nyújt.  
Egyéb munkavállalói tekintetben a fedezetet Bakonycsernye Község Önkormányzatának 
költségvetéséből kell biztosítania.  
A Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás előírja, 
hogy a hivatal tekintetében a szociális, jóléti és egyéb juttatások szabályozásáról szóló 
rendeletet Bakonycsernye Község Önkormányzata alkotja meg azzal, hogy előtte bekéri 
Balinka és Nagyveleg önkormányzatának véleményét határozati úton.  
A másik két település megtárgyalta, és a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők tekintetében egyetért.  
Amennyiben a finanszírozás nem tenné lehetővé, a rendelet bármikor visszavonható.  
 
Turi Balázs polgármester: A napirendet a Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság 
megtárgyalta. Felkérte a bizottság elnökét ismertesse a bizottság álláspontját.  
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Berze Attila képviselő: A bizottság támogatja a bankszámla-hozzájárulás nyújtását a rendelet-
tervezet szerint. Így az kiterjedne a köztisztviselőkön kívül a polgármesterre, Bakonycsernye 
Község Önkormányzatánál munkaviszonyban álló közalkalmazottakra, valamint a 
határozatlan idejű munka törvénykönyve alapján foglalkozatott munkavállalókra is.  
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester szavazásra bocsátotta a 
bankszámla-hozzájárulásról szóló rendelet megalkotását a rendelet – tervezet szerint.  
 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő  
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem  
 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének    
1/2015. (II.1.) sz. önkormányzati rendelete a 
bankszáma-hozzájárulásról 

 
   A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
8./ Javaslat az önkormányzat 2015-2019. évekre vonatkozó gazdasági programjának 
meghatározására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Jelenlegi gazdasági program alapjául az előző évi gazdasági 
program szolgált. Szinte évek óta hasonló a célokat határoz meg a képviselő-testület.  
Az elfogadott gazdasági program nem „kőbe vésett” azon bármikor lehet módosítani. 
Természetesen a megvalósítási sorrend nagyban függ a pályázati lehetőségektől. Látja a 
képviselő-testület a problémákat a faluban, de a gazdasági program nem „karbantartási napló” 
itt a célkitűzéseket kell meghatározni. Lépésről-lépésre kell fejleszteni, szépen fejlődtek az 
intézmények,  persze vannak elmaradások. Egyik legfontosabb településfejlesztési cél a járda 
hálózat fejlesztése. Ez egy kényes terület, véleménye szerint a fő út mellett lenne a 
legszükségesebb, itt nem csak esztétikai okok miatt, hanem a veszélyeztetettség miatt is. A 
célok között szerepel a járdák megépítése falu táblától, falu tábláig. Ezeket a járdákat 
komolyan, szakszerűen meg kellene terveztetni.  
Az iskola, a hivatal épületének energetikai fejlesztése. A temető bővítésére 1-2 éven belül 
megoldást kell találni.  
Pályázati lehetőség a csapadékvíz rendszer további építésére, de fontos lenne az Ifjúság és a 
Rózsa utca úthálózatának rendbetételére. Sajnos úgy néz ki, hogy a belterületi úthálózat 
felújítására EU forrás nem lesz. Településközpont kialakítása, egy igazi szép térrel, amit 
szintén terveztetni lenne szükséges. Faluház kialakítása, de itt is el kell mondani, hogy a 
Leader pályázati lehetőségek nagyon leszűkültek, sok mindenre nem lesz elég. Az 
egészségügyi alapellátás fejlesztése kapcsán korszerű egészségház kialakítása. 
Munkahelyteremtés-vállalkozás fejlesztés. Véleménye szerint ezen a téren nagyon –nagy a 
hiányosság.  
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Földek visszaszerzése, esetleges iparterület és új utcák kialakítására. Sajnos a Fenyő utcai 
telkek ára hiába nagyon kedvező, így sem kelendőek.  
Folytatva a felsorolást említi a Mikrokörzeti Szociális Társulás működési feltételeinek, 
bölcsőde fejlesztését.  Úgy értesült, hogy a bölcsöde teljes létszámban kihasznált, igény 
szerint lehetne ott is bővíteni. A horgásztó és a pincesor infrastrukturális fejlesztése, 
kerékpárút, faluház tájház kialakítása.  
A napirendet a Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság megtárgyalta. Felkérte a 
bizottság elnökét ismertesse a bizottság álláspontját.  
 
Berze Attila képviselő: A bizottság javasolja elfogadni, hiszen ez bármikor módosítható.  A 
bizottság részéről javaslat nem volt hozzá.  
 
Szarka István képviselő: Jó lenne, ha lenne egy kiadvány a településről.  A szlovákok is 
jelezték, nagyobb szervezeteket megkeresve kellene ez irányban közösen lépni.  
 
Turi Balázs polgármester: A településről szóló könyvek mind elfogytak, mindenképpen jó 
lenne, ha lenne valami kiadvány, támogatja az ötletet.  
 
Berze Attila képviselő. Akár, képek térképek.  
 
Szarka István képviselő: Állandó piac kialakítása.  
 
Berze Attila képviselő: Valami fedett rész kellene hozzá.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Pár évvel ezelőtt a focipálya környéke került szóba. Mindenképpen 
igényfelmérést kellene előtte végezni.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolja, hogy az állandó piac kerüljön bele a gazdasági 
programba.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A mezőgazdaság terén is lehetne gondolkodni, a szőlészeket-
borászokat összehozni. Növényborítottságot hogyan lehetne növelni, hogy a sarat a víz ne 
hozza le.  
 
Berze Attila képviselő: Amire lesz lehetősége a képviselő-testületnek úgyis meg lesz csinálva.  
További kérdés a gazdasági programmal kapcsolatban nem volt. A polgármester szavazásra 
bocsátotta Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015-2019 évekre 
vonatkozó gazdasági programjának elfogadását, kiegészítve az állandó piac kialakításának 
lehetőségével.  
 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő  
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem  
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     11/2015. (I.29.) sz. Határozat 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
2015-2019 évekre vonatkozó gazdasági programját megismerte, és annak 
tartalmát elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy az állandó piac kialakításának 
lehetősége kerüljön  bele az önkormányzat  gazdasági programjába. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: folyamatos   

 
9./ Javaslat a polgármester 2015. évi szabadságolási tervére  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A képviselő-testületnek minden év február 28-ig kell jóváhagyni a 
polgármester szabadságolási tervét.   Elkészítette szabadságának ütemezését, kérte a testületet 
annak jóváhagyására.  

A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem volt. A polgármester szavazásra bocsátotta 
2015. évi szabadságolási tervének elfogadását.  

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő  
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem  
 
     12/2015. (I.29.) sz. Határozat 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kormányzati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§-ban kapott 
felhatalmazás alapján Turi Balázs polgármester részére   járó 43 munkanap 
szabadság 25 nap alap, 14 nap pót,  16 év alatti gyermek után járó 2-2 nap 
további pótszabadság) 2015. évben történő  felhasználásának ütemezését az 
alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 
Szabadság felhasználásának tervezett időpontja: 

 
- május 7-8-án,   2 munkanap 
- május 11-én,   1 munkanap 
- június 29-július 10-ig  10 munkanap 
- augusztus 3- augusztus 10-ig 10 munkanap 
- december 23-án   1 munkanap 
- december 27-én   1 munkanap. 
- december 30-án   1 munkanap. 

 
A fennmaradó szabadságot a rendkívüli, előre nem tervezhető  akadályoztatása idején veszi 
igénybe, melyről a képviselő-testületet, mint munkáltatót  értesíti, s az határozati formában  
hozza meg engedélyét. 
 
Felelős: végrehajtásért a jegyző 
Határidő: 2016. január 31. 
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10./ Javaslat vízbekötési engedély kiadására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Cerveira-Fülöp Alíz kérelmet nyújtott be a képviselő-testülethez, 
hogy az önkormányzat tulajdonát képező 550/11 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon keresztül a  
vízbekötéshez szükséges földmunkákat elvégezhesse. Kérte a képviselő-testület véleményt.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Meg kell engedni, de az eredeti állapotot állítsák utána 
vissza.  
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek, és az alábbiak szerint határoztak.  
 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő  
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem  
 

 13/2015(I.29. ) sz. Határozat 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy  Cerveira-Fülöp Alíz (Bakonycsernye, Kuruc u. 9.)  a  tulajdonát képező 550/10 
hrsz-ú ingatlanához,  a Bakonycsernye Község Önkormányzat tulajdonát képező 
550/11 hrsz-ú ingatlanon keresztül  a vízbekötéshez szükséges földmunkát elvégezze, 
úgy hogy az ott élők közlekedését ne akadályozza.  
A munkák elvégzését követően, kérelmező köteles az önkormányzati ingatlanon  az 
eredeti állapot visszaállítására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
Turi Balázs polgármester: Kérte a testület segítségét abban, hogy segítsenek egy családnak 
abban, hogy a pályázaton nyert fürdőszoba felújítása megtörténhessen, mivel a pályázati 
összeg erre nem elég, viszont önerejük erre nincs.  
Huszonkét négyzetméter csempére lenne még szükség. A járólap már meg van.  
 
További kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester a képviselő-testület ülését bezárta.  
 
      K.m.f.  
 

 
Turi Balázs      Fidrich Tamásné  
polgármester          jegyző  
 
        Szarka István 
   jegyzőkönyv hitelesítő   


