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Bakonycsernye Község Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

  
 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 

Készült: Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
december 17-én, 9.30 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Turi Balázs   polgármester 
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 6 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.  

 
 

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

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
256/2015. (XII.17.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 

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

 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett javaslatot. 
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1./ Csatlakozási javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi 
Fejlesztési Tanács működési területéhez 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
2./ Megállapodás Bakonycsernyei horgász tavak kezelésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
3./ Javaslat Gajamenti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
4./ Polák Bálint közvilágítás bővítés kérelme 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
5./ Polgármesteri beszámoló a társulásokban végzett tevékenységről  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
6./ Lakossági tájékoztató a környezet állapotáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
7./ Jegyzői beszámoló a közös hivatal működéséről 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
8./Önkormányzati képviselő tájékoztatója a választópolgárokkal való kapcsolattartási 
kötelezettségről, valamint képviselői tevékenységéről 
Előterjesztők: települési képviselők 
9./ Bizottsági elnöki beszámoló a KOMA adatbázisban történő szereplés vizsgálatáról 
Előterjesztő: Szarka István bizottsági elnök 
10./ Tájékoztató az önkormányzat költségvetési, költségvetés teljesítési és szakmai 
tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatok közzétételéről  
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
11./ Javaslat kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit meghatározó 
rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző  
12./ Javaslat kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló rendelet 
megalkotására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
13./ Javaslat az üzletek éjszakai nyitva tartásával kapcsolatos többletfeladatokhoz 
igazodó felügyeleti díjra vonatkozó rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
14./ Javaslat SZMSZ módosítására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
15./ Javaslat tűzvédelmi beszámoló megtárgyalására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
16./ Polgármesteri illetmény meghatározása 
Előterjesztő: Ackermann Zoltán alpolgármester 
17./ Tájékoztató kéményseprő-ipari közszolgáltatásról  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
 
A tárgyalandó napirendre egyéb módosító javaslat nem érkezett. A polgármester 
szavazásra bocsátotta annak elfogadását az elhangzottak szerint.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
257/2015. (XII.17.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 

napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Csatlakozási javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi 
Fejlesztési Tanács működési területéhez 
2./ Megállapodás Bakonycsernyei horgász tavak kezelésére 
3./ Javaslat Gajamenti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítására 
4./ Polák Bálint közvilágítás bővítés kérelme 
5./ Polgármesteri beszámoló a társulásokban végzett tevékenységről  
6./ Lakossági tájékoztató a környezet állapotáról 
7./ Jegyzői beszámoló a közös hivatal működéséről 
8./Önkormányzati képviselő tájékoztatója a választópolgárokkal való 
kapcsolattartási kötelezettségről, valamint képviselői tevékenységéről 
9./ Bizottsági elnöki beszámoló a KOMA adatbázisban történő szereplés 
vizsgálatáról 
10./ Tájékoztató az önkormányzat költségvetési, költségvetés teljesítési és 
szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatok 
közzétételéről  
11./ Javaslat kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit 
meghatározó rendelet megalkotására 
12./ Javaslat kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló rendelet 
megalkotására 
13./ Javaslat az üzletek éjszakai nyitva tartásával kapcsolatos 
többletfeladatokhoz igazodó felügyeleti díjra vonatkozó rendelet 
megalkotására 
14./ Javaslat SZMSZ módosítására  
15./ Javaslat tűzvédelmi beszámoló megtárgyalására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
16./ Polgármesteri illetmény meghatározása 
17./ Tájékoztató kéményseprő-ipari közszolgáltatásról  
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Csatlakozási javaslat a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi 
Fejlesztési Tanács működési területéhez 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy várhatóan a 
Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács működési 
területén kerékpárút kerül kiépítésre, melyhez amennyiben Bakonycsernye is csatlakozik, úgy a lehetőség nyílik a településen is a kerékpárút kiépítésére, mely 
Balinka településen is keresztülmenne. Jelen pillanatban önerő összegének 
szükségességéről nem tud nyilatkozni. Véleménye szerint a településen 
szükségesnek tartaná a kerékpárút kiépítését. Kérte a testület támogatását a 
csatlakozáshoz. 
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Varsányi Ferencné képviselő: Nagyon jónak tartja a kerékpárút kiépítését a 
településen, támogatja.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács működési 
területéhez való csatlakozás lehetőségét.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

258/2015. (XII.17.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi, 
hogy a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 
működési területe terjedjen ki Bakonycsernye településre.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos 
ügyintézésre, csatlakozással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére és 
aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
2./ Megállapodás Bakonycsernyei horgász tavak kezelésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Köszöntötte a Horgász Egyesület Elnökét. Korábbi ülésen 
már tárgyalta a testület a megállapodás tervezetét. Több pontban egyeztetés történt 
az egyesület elnökével, a vezetőséggel és külön Kaviczki Péter képviselővel is. Mivel 
a szerződés hosszú távra köttetik meg, így fontos, hogy többször kerüljön 
átbeszélésre. Felkérte a jegyzőt a módosításokkal kapcsolatos tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Felsorolta az előző tervezet módosításait az egyeztetést 
követően, a lényeges változásokat és kiegészítéseket az egyesület részéről.  
 
Sztrída József elnök: A vezetőséggel részletese átbeszélésre került a megállapodás, 
egyetértenek a jelenlegi megállapodás tervezetével.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Amennyiben a megbeszéltek szerepelnek a 
megállapodásban, úgy részéről elfogadható.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernyei Horgász Tavak kezelésére kötendő megállapodást az előterjesztés 
szerint. 
 
    A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
259/2015. (XII.17.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát 

képező bakonycsernyei 
- 0215/3 hrsz-ú          1.003  m2  nagyságú, kivett töltés, 
- 0215/4 hrsz-ú  4 ha 2.294  m2  nagyságú, kivett tó, 
- 0215/5 hrsz-ú         1.656  m2  nagyságú, kivett töltés, 
- 0215/6 hrsz-ú 8 ha 5.314  m2  nagyságú  kivett tó, 
- 0215/8 hrsz-ú  2 ha 2.355  m2  nagyságú kivett tó területeire 

vonatkozóan megállapodást köt a Bakonycsernyei Horgász Egyesülettel, a 
határozat mellékletét képező tartalommal. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2015. december 31. 
 

 
Sztrida József elnök: Szeretné, hogy olyan lenne az önkormányzat részéről az 
együttműködés, hogy az egyesület dolgozni tudjon. A szerződéskötés ideje kérdéses 
volt, hogy 5 évre vagy 15 évre legyen-e kötve, de mindenképpen a hosszú távú 
megállapodás a megfelelő, hiszen 5 év alatt nem lehet a megfelelő akvakultúrát 
kialakítani. Köszöni, hogy 2028-ig lett megkötve a megállapodás.  
 
Turi Balázs polgármester: Számára egyértelmű, hogy a Horgász Egyesület hosszú 
éveken keresztül jól végezte a feladatát. A felelősség az önkormányzaté lett volna, 
így viszont a megállapodás megkötését követően az Egyesületé. E feladat nagy 
felelősséggel jár. Kérte, hogy a jó kapcsolat a továbbiakban is maradjon meg, 
valamint a bejelentési kötelezettség továbbra is fennáll az egyesület részéről.  A 
jelenlegi utat személygépkocsikon kívül használhatják e nagyobb járművek? 
 
Sztrida József elnök: Teherbírás megszabásával valószínűleg igen. Magassági 
korlát, sorompó kerül kihelyezésre mindkét oldalon. Elmondta, hogy a 2013-ban 
elfogadott halászati törvény megjelenése óta a környéken ez az első megállapodás, 
ami megköttetett. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Aránytalanul nagy teher megkerülni a horgászoknak a 
tavat? 
 
Sztrida József elnök. Véleménye szerint nem, de az emberek nem szívesen 
gyalogolnak. Az út elkészítései is azért indult el annak idején.  
 
Turi Balázs polgármester: Ennél a napirendi pontnál terjeszti be az Egyesület utoljára 
elvégzett, de előre jelzett beruházását, melynek számláit az Elnök beterjesztette, s Ő 
maga meg is tekintette. Kérte ennek a beruházásnak a jóváhagyását a képviselő-
testület részéről, s egyben megköszönte az elnök részéről nyújtott tájékoztatást.   
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Horgász Egyesület elnökének 
tájékoztatását, valamint a horgász tavakon végzett beruházás jóváhagyását.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 1 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

260/2015. (XII.17.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Horgász 
Egyesület Elnökének az Egyesület tevékenységéről szóló tájékoztatását 
elfogadja, továbbá a tavakon végzett beruházás megvalósításával egyetért. 
Felhívja a polgármestert, hogy az erre vonatkozó megállapodást írja alá. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2015. december 31. 

 
 
3./ Javaslat Gajamenti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirendi ponttal 
kapcsolatos tájékoztatásra.  

 
Fidrich Tamásné jegyző: Előző testületi ülésen már szó volt róla, hogy törvényi 
változás miatt átalakul a szociális rendszer, ennek következtében a Társulási 
megállapodás módosítása szükséges. Az elkészült tervezetet, melyben szerepel, 
hogy a szociális alapszolgáltatási feladatok megvalósítására a Tanács 2 fő 
foglalkoztatására jogosult. Viszont mivel január 1-től a 2 fő családgondozó átkerül az 
önkormányzathoz, így jelenleg 1 fő marad a társulásnál alkalmazásban.  

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Gajamenti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az 
előterjesztés szerint.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
261/2015.(XII.17.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a 
Gajamenti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása V. számú 
módosítására vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntéseket 
hozza:  

I.  
Bakonycsernye Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Gajamenti 
Önkormányzat Társulás Társulási Megállapodását – továbbiakban: Megállapodás – 
2016. január 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja, mely a V. számú módosítás: 
1. A Megállapodás preambuluma kiegészül az alábbi 3. ponttal: 
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 „3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 
(továbbiakban: Sztv.) 86. § (1) bekezdés a) pontja szerint a települési 
Önkormányzat köteles biztosítani a családsegítést, ha polgármesteri hivatalt 
működtet, vagy a közös önkormányzati hivatal székhelye a településen van.  

  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
tv. (továbbiakban: Gyvt.) 94. § (2a) bekezdése, ugyanezen önkormányzatok 
terhére állapítja meg a gyermekjóléti szolgálat működtetésének 
kötelezettségét azzal, hogy a 40. § (1) bekezdése értelmében a 
gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató – család- és 
gyermekjóléti szolgálat keretében működtethető.  

  A fenti törvényi rendelkezésekből adódóan a család- és gyermekjóléti 
szolgálati feladat ellátása a fentiekben nevesített önkormányzatok kötelező 
feladata, melyre figyelemmel a társult Önkormányzatoknak a Társulási 
Megállapodást ezen feladatellátás tekintetében módosítaniuk szükséges. 
Ezen feladatellátás 2016. január 1-napjától Bakonycsernye Község 
Önkormányzatának a kötelező feladata.” 

2. A Megállapodás I./5., II./2. és II./3.  pontjaiban az „és gyermekjóléti szolgálati” 
mondatrészek hatályukat vesztik, továbbá a II. /2. pontban az „és gyermekjóléti 
alapellátási” mondatrész törlendő.  

3. A Megállapodás III./1.1. pontjában az „e)” pontra utalás törlendő, ugyanezen 
pontban a „64. §”-ra utalás, helyébe a „63. §” lép, továbbá a „családsegítés” 
feladat megnevezés hatályát veszti.  

4. A Társulási Megállapodás III./1.2. pontja hatályát veszti, az 1.3. pont számozása 
1.2. pontra módosul. 

5.  A Megállapodás III./2.2. és III/2.4. pontja hatályát veszti, a 2.3. pont számozása 
2.2. pontra, a 2.5. pont számozása 2.3. pontra módosul.  

  
6. A Megállapodás III./3. pontjában az „1.1. és az 1.2. pontokban” szövegrész 

hatályát veszti, helyébe a „I/1.1. pontban” szövegrész lép, az „által történő” 
mondatrész után a „jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak 
megfelelő személyek” mondatrész, valamint a „foglalkoztatás” szó helyébe 
„foglalkoztatása” mondatrész lép.  

7.  A Megállapodás III./4. pontban a „III/2.5.” pontra utalás helyébe a „III/2.3.” pontra 
utalás lép.  

8.  A Megállapodás IV./4. pontjában „a Gyvt. s” szövegrész törlendő. 
9. A Megállapodás V./18.2. pontjában a „és a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.)” mondatrész 
hatályát veszti.  

10.  A Megállapodás V./19. pontjában az „és 1.2.”, továbbá az „továbbá a 
gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátások, azok igénybevétele 
és a fizetendő térítési díjaknak s a Gyvt. szerinti gondozási díjnak” szövegezés 
hatályát veszti. Ugyanezen pontban a „felülvizsgálatára” szó után „az Sztv. 92. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján” mondatrész lép.  

11. A Megállapodás VII./1.1. és VII./3. pontjaiban az „és gyermekjóléti szolgálati” 
szövegrészek, továbbá a VII/1.2. pontban az „1.2.” utalás törlendők.  

12.  A Megállapodás VII/1.3. pontjában a „III/1.3.” pont utalás helyébe „III/1.2.” utalás 
lép.  

13. A Megállapodás VIII./6. pontban az „és gyermekjóléti szolgáltatási” szövegrész 
elhagyásra kerül, továbbá a „3” fő foglalkoztatásra jogosult személy helyébe „2” 
fő lép. 
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14. A Megállapodás IX./3. pontjában az „és gyermekjóléti alapszolgáltatási” 
szövegrész hatályát veszti, a „továbbá” szó után a szövegezés kiegészül „az 
esetlegesen nyújtandó” szövegrésszel. 

15. A Megállapodás IX./5.1. és IX./5.2. pontok hatályukat vesztik, az „5.3.” és „5.4.” 
pont sorszámozása „5.1.” és „5.2.” pontra módosul.  

16.  A Megállapodás IX./11.1. „104042 Gyermekjóléti szolgáltatás” és IX./11.4. 
„Családsegítés” pont hatályát veszti, ezáltal a sorszámozás „11.1. – 11.9.” -ről 
„11.1. – 11.7.”-ra módosul.  

17. A Megállapodás XI./1. pontjában a „III/1.3.” pontra való utalás hatályát veszti, 
helyébe a „III/1.2.” utalás lép.  

18. A Megállapodás XII./1. pontjában az „és gyermekjóléti szolgálati”, továbbá a 
XII./4. pontban az „és gyermekjóléti alapellátási” mondatrész hatályát veszti.  

 19. A Megállapodás XVI./4.1.2. pontjában az „ és gyermekjóléti szolgáltatási” 
mondatrész hatályát veszti.  

20. A Megállapodás XVIII. fejezete kiegészül az alábbi új 6. és 7. ponttal: 
 „6. A Társulási Megállapodás V. számú módosítása 2016. január 1-napján lép 

hatályba. 
 7. A Társulási Megállapodás V. számú módosítását: 

-  Bakonycsernye Község Önkormányzata Képviselőtestülete ……/2015. 
(XII…..) számú határozata 

-  Balinka Község Önkormányzata Képviselőtestülete ……/2015. (XII…..) 
számú határozata 

-  Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselőtestülete ……/2015. (XII…..) 
számú határozata 

számú határozatával fogadta el s foglalta a módosítással egységes 
szerkezetbe. 

 
21. A Megállapodás XVIII./6.-7. pontjai XVIII./8.-9. sorszám alatti új sorszámot 

nyernek.   
22. A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás egyéb pontjait módosítani nem 

kívánja, azok változatlanul kötelező érvényűek. 
 

II.  
Bakonycsernye Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Gajamenti 
Önkormányzati Társulás Megállapodását az I. pontban foglalt módosítással az 
előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint egységes szerkezetbe foglalja 
s felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.  

 
Felelős:  Turi Balázs 

 polgármester 
Határidő: döntést követő 8 nap. 

 
III. 

 A Képviselőtestület felkéri Turi Balázs Polgármestert, mint a Társulási Tanács 
elnökét hogy a Gajamenti Önkormányzati Társulás egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodását a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága, 
részére 8 napon belül küldje meg.  
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Felelős:  Turi Balázs 
  polgármester 
Határidő: döntést követő 8 nap 
 
 
4./ Polák Bálint közvilágítás bővítés kérelme 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: A kiadott előterjesztésnek megfelelően tájékoztatta a 
képviselőket Polák Bálint közvilágítás bővítésének kérelméről, melyben kérelmezték 
a lakóházuk fele a közvilágítás kiépítését. Megkereste az E-ON Áramszolgáltatót, aki 
két árajánlatot nyújtott be 3 illetve 5 lámpatest felszerelésére, melyeknek összege az 
előterjesztésben szerepel. A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot, így 
felkérte az elnököt a tájékoztatásra.  
 
Berze Attila elnök: A bizottság egyhangú javaslata, hogy az önkormányzat ne 
támogassa a lámpatestek kiépítését.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Javasolta, hogy a következő költségvetés tervezése során 
kerüljön betervezve 3 lámpatest kiépítése. 
 
Szarka István képviselő: Megkeresték hasonló problémával őt is a Nagygyón felé 
vezető úton lámpatestek elhelyezésének szükségességével.  
 
Berze Attila elnök: Bizottsági ülésen is elhangzott, hogy korábban, amíg nem épült 
meg az új ház, addig is laktak ott és akkor sem volt közvilágítás. Nem támogatja.  
 
Turi Balázs polgármester: Külterületen nem köteles az önkormányzat közvilágítást 
kiépíteni. Egyetért a bizottság véleményével, viszont, ha következő évben a 
költségvetésben lenne rá fedezet, akkor elvégezhető. Javasolta, hogy az idei évi 
költségvetésből már ne, de a jövő évi költségvetés tárgyalása során tervezze be a 
képviselő-testület.     
 
Kaviczki Péter képviselő: Korábbi tapasztalatból azt mondja, hogy az önkormányzat 
engedélyeket adott ki külterületeken építkezésre, így ezek a problémák most fognak 
jelentkezni.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A rendezési terv módosítása szükségessé válik, sőt 2017-
ben kötelező lesz, úgyhogy ennek pénzügyi fedezetét a költségvetésben tervezni kell 
majd.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Polák Bálint közvilágítási lámpatestek kiépítésére benyújtott kérelmét.  
 
 

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

 
 



 
10 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
262/2015.(XII.17.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy Polák Bálint közvilágítási lámpatestek kiépítésére benyújtott kérelemét a 
2015-ös költségvetési évben fedezet hiány miatt elutasítja. A 2016 évi 
költségvetés tervezése során a kérelmet újratárgyalja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5./ Polgármesteri beszámoló a társulásokban végzett tevékenységről  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatásul elmondta a képviselő-testületnek, hogy az 
önkormányzat a Gajamenti Önkormányzati Társulásban, a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Társulásban és a Kistérségi Társulásban vesz részt. A 
társulásokban az utóbbi időben nagy változás nem történt. A Kistérségi Társulásból 
egyre több önkormányzat hozza ki a feladatokat, Bakonycsernye már csak az orvosi 
ügyelettel tartozik a Kistérséghez. Az üléseken igyekszik aktívan részt venni és a 
település érdekeit képviselni. A Gajamenti Társulás nagyon jól működik, példaértékű.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: A kistérségben az orvosi ügyeleten kívül nincs is más 
feladat, amivel az önkormányzat oda tartozik? 
 
Turi Balázs polgármester: Nincs, csak az orvosi ügyelet, néhány település még az 
óvodai feladatellátással is oda tartozik.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
társulásokban végzett tevékenységről szóló beszámoló elfogadását.   

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

263/2015.(XII.17.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a társulásokban 
végzett tevékenységről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
6./ Lakossági tájékoztató a környezet állapotáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Kötelező feladat a település környezetének állapotáról 
készített részletes beszámoló, mely megküldésre került a képviselők részére. Kérte a 
tájékoztató elfogadását.    
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Szarka István képviselő: Érzékelhetően azt tudja mondani, hogy a parlagfű helyzetet 
jobb lett a településen.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A településen a csapadékvíz elvezetésben látja, hogy 
változtatni kell.   
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
környezet állapotáról szóló lakossági tájékoztatót az előterjesztés szerint.     

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

264/2015.(XII.17.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ 
e) pontjában kapott feladatkörében eljárva a Bakonycsernye település 
környezeti állapotáról szóló tájékoztatót a határozat melléklete szerinti 
előterjesztés alapján elfogadja. 
Felhívja a jegyzőt, hogy ezen tájékoztatót tegye közzé az önkormányzat 
hivatalos honlapján, a hivatal hirdetőtábláján. 

 
Felelős: jegyző 
Határidő: haladéktalanul 

 
 
7./ Jegyzői beszámoló a közös hivatal működéséről 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Tri Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A közös önkormányzati hivatal működéséről szóló részletes 
beszámoló a jogszabályi változásnak megfelelően elkészült, mely megküldésre került 
a képviselők részére.  
 
Turi Balázs polgármester: Megköszönte Jegyző Asszony és a hivatal dolgozóinak 
munkáját. Javasolta a beszámoló elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
közös hivatal működéséről szóló jegyzői beszámolót.     

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
265/2015.(XII.17.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernyei 

Közös Önkormányzati Hivatal működéséről szóló jegyzői beszámolót a 
határozat melléklete szerint tartalommal elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos  
 

 
8./Önkormányzati képviselő tájékoztatója a választópolgárokkal való 
kapcsolattartási kötelezettségről, valamint képviselői tevékenységéről 
Előterjesztők: települési képviselők 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: A település képviselőinek minden évben tájékoztatást kell 
nyújtani a lakossággal való kapcsolattartásról, a képviselői tevékenységről. Ezt 
minden képviselő megtette. 

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Ackermann Zoltán alpolgármester képviselői beszámolóját.  

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

266/2015.(XII.17.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ackermann Zoltán 
képviselőnek a választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségről, 
valamint képviselői tevékenységéről készített tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos  

 
A polgármester szavazásra bocsátotta Berze Attila képviselő képviselői 
beszámolóját.  

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

267/2015.(XII.17.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete Berze Attila 
képviselőnek a választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségről, 
valamint képviselői tevékenységéről készített tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos  
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A polgármester szavazásra bocsátotta Kaviczki Péter képviselő képviselői 
beszámolóját.  

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

268/2015.(XII.17.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kaviczki Péter 
képviselőnek a választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségről, 
valamint képviselői tevékenységéről készített tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos  

 
A polgármester szavazásra bocsátotta Osgyán Gábor képviselő képviselői 
beszámolóját.  

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

269/2015.(XII.17.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete Osgyán Gábor 
képviselőnek a választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségről, 
valamint képviselői tevékenységéről készített tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos  

 
A polgármester szavazásra bocsátotta Szarka István képviselő képviselői 
beszámolóját.  

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

270/2015.(XII.17.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szarka István 
képviselőnek a választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségről, 
valamint képviselői tevékenységéről készített tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos  

 
A polgármester szavazásra bocsátotta Varsányi Ferencné képviselő képviselői 
beszámolóját.  

 A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
271/2015.(XII.17.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete Varsányi Ferencné 

képviselőnek a választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségről, 
valamint képviselői tevékenységéről készített tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos  
 

 
9./ Bizottsági elnöki beszámoló a KOMA adatbázisban történő szereplés 
vizsgálatáról 
Előterjesztő: Szarka István bizottsági elnök 
 
Szarka István bizottsági elnök: Tájékoztatta a testületet, hogy a bizottság a tegnapi 
nap folyamán ülésezett és megállapította külön-külön képviselőkként, hogy továbbra 
is szerepelnek a KOMA adatbázisban, így eljárást egyik képviselővel szemben sem 
kell indítani. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
bizottsági elnök beszámolóját. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
272/2015. (XII.17.) sz. Határozata Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a  

Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság 
beszámolóját a Köztartozásmentes Adatbázisban történő szereplésről, 
jóváhagyja.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
10./ Tájékoztató az önkormányzat költségvetési, költségvetés teljesítési és 
szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatok 
közzétételéről  
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  

 
Fidrich Tamásné jegyző: A tájékoztatóval kapcsolatos előterjesztés elkészült. A 
költségvetési számokat, beszámolókat, rendeleteket továbbra is közzé kell tenni a 
lakosság számára.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat költségvetési, költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének 
bemutatására, értékelésére vonatkozó adatok közzétételéről szóló előterjesztést.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
273/2015.(XII.17.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 

költségvetési, költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének 
bemutatására, értékelésére vonatkozó adatok közzétételéről szóló jegyzői 
tájékoztatót elfogadja.  

 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
 
 
11./ Javaslat kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit meghatározó 
rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt a napirendi ponttal kapcsolatos 
tájékoztatásra.  

 
Fidrich Tamásné jegyző: Az önkormányzatnak van készpénzkezelési szabályzata, 
ugyanez került bele a rendeletbe is. A rendeletre vonatkozó előterjesztés 
megküldésre került a képviselők részére.  

 
Turi Balázs polgármester: A rendelet tervezetet a pénzügyi és településüzemeltetési 
bizottság is megtárgyalta. Felkérte Berze Attila elnököt a tájékoztatásra. 
 
Berze Attila elnök: A napirendi pontot a bizottság tárgyalta és javasolja annak 
előterjesztés szerinti elfogadását.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit meghatározó rendelet 
megalkotását az előterjesztés szerint.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete  

a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól  
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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12./ Javaslat kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló rendelet 
megalkotására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Törvényi előírás, hogy a rendeletet minden településen meg 
kell alkotni.  
 
Turi Balázs polgármester: A rendelet tervezetet a pénzügyi és településüzemeltetési 
bizottság is megtárgyalta. Felkérte Berze Attila elnököt a tájékoztatásra. 
 
Berze Attila elnök: A napirendi pontot a bizottság tárgyalta és javasolja annak 
előterjesztés szerinti elfogadását.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló rendelet megalkotását az 
előterjesztés szerint. 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete  
a kedvtelésből tartott állatok tartása szabályainak meghatározásáról  

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
13./ Javaslat az üzletek éjszakai nyitva tartásával kapcsolatos 
többletfeladatokhoz igazodó felügyeleti díjra vonatkozó rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt a napirendi pont szóbeli tájékoztatására.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Szintén rendeletalkotási kötelezettség van arra 
vonatkozóan is, hogy az üzletek éjszakai nyitva tartása során, amennyiben a hivatal 
ellenőrzést tart, felügyeleti díjat lehetne megállapítani. Az előterjesztésben 
szereplőek szerint a képviselő-testület felügyeleti díjat nem állapít meg.  
 
Turi Balázs polgármester: A pénzügyi bizottság is tárgyalta a napirendi pontot. 
Felkérte Berze Attila elnököt a tájékoztatásra.  
 
Berze Attila elnök: A bizottság megtárgyalta e napirendi pontot is és javasolta, hogy 
Bakonycsernye településen felügyeleti díjat ne állapítson meg a testület, mely az 
előterjesztésben is szerepel.  
 
Turi Balázs polgármester: Egyetértett a bizottság javaslatával. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
üzletek éjszakai nyitva tartásával kapcsolatos többletfeladatokhoz igazodó felügyeleti 
díjra vonatkozó rendelet megalkotását az előterjesztés szerint.   

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete  
az üzletek éjszakai nyitva tartásával összefüggő többletfeladatokhoz 

kapcsolódó felügyeleti díj megállapításáról   
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
 
 
14./ Javaslat SZMSZ módosítására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli kiegészítésre.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Jogszabályi előírás, hogy a képviselő-testületnek 
szabályoznia kell az SZMSZ-ben azt, hogy amennyiben a képviselő rendszeresen 
nem vesz részt az üléseken, milyen szankciót kell alkalmazni.  
 
Turi Balázs polgármester: Véleménye szerint a testületi ülésekre járás a képviselők 
részéről jónak mondható. Egy év elteltével elmondható, hogy a képviselő-testület jól 
működik. Nem javasolja annak meghatározását.   
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat Szervezető és Működési Szabályzatának módosítását az előterjesztés 
szerint.  
 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete  
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

23/2013.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról   
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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15./ Javaslat tűzvédelmi beszámoló megtárgyalására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Mint minden évben az idén is megküldte éves 
beszámolóját a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a képviselő-testület 
részére elfogadásra. Javasolta a beszámoló elfogadását.  

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Fejér 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolójának elfogadását.   

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

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
274/2015. (XII.17.) sz. Határozata Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság éves beszámolóját elfogadja.  
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
16./ Polgármesteri illetmény meghatározása 
Előterjesztő: Ackermann Zoltán alpolgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt, tegye meg szóbeli kiegészítését a 
napirendi ponttal kapcsolatban. 

 
Fidrich Tamásné jegyző: A polgármester bérét a megválasztásakor, azaz az alakuló 
ülésen állapítja meg a képviselő-testület. 2014. előtt lehetősége volt a testületnek 
mérlegelési jogkörében, a törvényben leszabályozott tól-ig határon belül 
megállapítani. 2014-es választásokat követően a Mötv. 71.§-a alapján kellett 
megállapítani a polgármesterek bérét, amelynek alapja a helyettes államtitkári bér 
meghatározott %-a. Majd, miután jogszabályi változás következtében annak bérét a 
miniszter 30%-al eltéríthette, így a képviselő-testület is élt ezen lehetőséggel és a 
polgármester bérét ennek arányában megemelte. A Fejér Megyei Kormányhivatal 
jelzése alapján viszont a polgármester bérét a Mötv. 71.§-a alapján kell 
meghatározni, amely nem tartalmazza az eltérítés lehetőségét. Viszont a kis 
települések polgármesterinek bére várhatóan 30%-al megemelésre kerül. A 
jogszabály viszont még nem került elfogadásra, az még nem alkalmazható. 

 
Turi Balázs polgármester bejelentett érintettségét a napirendi ponttal kapcsolatban, s 
kérte a döntéshozatalból történő kizárását.  

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
275/2015.(XII.17.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 

polgármestert nem kizárja a polgármesteri illetményt meghatározó 
döntéshozatalból. 
  
Felelős: alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 

Turi Balázs polgármester szavazásra bocsátotta a polgármesteri bér 
meghatározásának tárgyalását a 2016. januári soros testületi ülésen tárgyalni.  

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

Turi Balázs nem szavazott. 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
276/2015.(XII.17.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 

polgármester illetményét felülvizsgálta és úgy határozott, hogy a 2016. január 
1-én hatályos jogszabályi környezetnek megfelelően, a januári soros testületi 
ülésen hozza meg döntését. 
  
Felelős: alpolgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
17./ Tájékoztató kéményseprő-ipari közszolgáltatásról  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt a napirendi ponttal kapcsolatos 
tájékoztatásra.   
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a kéményseprő 
szolgáltatásra vonatkozó jogszabályról, azaz az új törvény 2015. december 2-án 
elfogadásra került és december 12-én nagy részben hatályba lépett. Az új törvény 
lényege, hogy a Kormány által meghatározott szervezet fogja biztosítani ezt a 
közszolgáltatást. Azon önkormányzat, amely a 2012. évi jogszabály szerint 
közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik, az a szerződés lejártáig úgy biztosítja a 
szolgáltatást, aki viszont nem, abban az esetben 2016. július 1-től átkerül az ellátás a 
Kormány által meghatározott szervezethet. 

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
kéményseprő-ipari közszolgáltatás végzését.   

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Község Önkormányzat képviselő-testületének 
277/2015.(XII.17.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-

ipari közszolgáltatást 2016. július 1-től nem biztosítja, a közszolgáltatási 
szerződését felmondja és a kéményseprő-ipari tevékenységet a 2015. évi 
CCXI. törvény 2.§ (1) bekezdésében meghatározott – a Kormány által kijelölt – 
szervezet útján látja el.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. július 1.  

 
 
Egyéb bejelentések: 
 
Osgyán Gábor képviselő: A Petőfi utca végén lakók több alkalommal megkeresték a 
Gaja patak vízelvezetésével kapcsolatban. Szakember segítségét kellene kérni 
áteresz építésére vonatkozóan.  
 
Turi Balázs polgármester: Január közepére várható a helyszín megtekintése. A 
testület már döntött a jövő évre vonatkozóan a Petőfi utca vízelvezetésének 
elvégzéséről, melynek keretében e feladat is megoldható lesz.  
  
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester a képviselő-testület 
ülését bezárta.  
 

 
 
 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester                  jegyző 
 
 
 
    Varsányi Ferencné    
    jkv. hitelesítő 
 
 
 


