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Bakonycsernye Község Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

  
 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 

Készült: Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 
15-én, 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Turi Balázs   polgármester 
Ackermann Zoltán   alpolgármester 
Berze Attila   képviselő 
Kaviczki Péter képviselő 
Osgyán Gábor képviselő 
Szarka István  képviselő 
Varsányi Ferencné képviselő  
 

Tanácskozási joggal:  
Fidrich Tamásné  jegyző  
 

 
Turi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselő-testületi 
tagból 7 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.  

 
 

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

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2016. (I.15.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 

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

1. Javaslat 2016. évi munkaterv elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
2. Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal belső felújításával kapcsolatos 

döntés meghozatala 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
3. Javaslat Béketelepi Klub bérleti szerződésének meghosszabbítására 

Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
A tárgyalandó napirendre egyéb módosító javaslat nem érkezett. A polgármester 
szavazásra bocsátotta annak elfogadását az elhangzottak szerint.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2016. (I.15.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 

napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1. Javaslat 2016. évi munkaterv elfogadására 
2. Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal belső felújításával 

kapcsolatos döntés meghozatala 
3. Javaslat Béketelepi Klub bérleti szerződésének meghosszabbítására 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 

1./ Javaslat a 2016. évi munkaterv jóváhagyására  
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: A kiküldött előterjesztésnek megfelelően tájékoztatta a 
képviselőket a 2016. munkatervvel kapcsolatban. Kérte a képviselők véleményét.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 2016. 
évi munkaterv jóváhagyását 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 
3/2016. (I.15.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Önkormányzat Képviselő-testülete Bakonycsernye község 
Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évre vonatkozó munka és üléstervét megtárgyalva az alábbiak szerint fogadja el: 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2016. évi munka és ülésterve 

 
I. A munkaprogramból adódó feladatok: 
 1.) Költségvetések elkészítése, a település működtetésével kapcsolatos öntések meghozatala  

2.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése. 3.) Beszámolók, értékelések: 
a) a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásának értékelése  b) a Művelődési Ház és Községi Könyvtár működésének értékelése  
c) a Közös önkormányzati hivatal fenntartásával kapcsolatos beszámoló 4.) A jogszabályi kötelezettség alapján feladat a határidős jelentések, beszámolók megtárgyalása, különös tekintettel a féléves, háromnegyed-éves beszámolóra, a 
zárszámadásra és pénzmaradvány elszámolásra, valamint a következő év költségvetési koncepciójára.  
5.)A község közbiztonsági helyzetéről a körzeti megbízott évente tájékoztatja a képviselő-testületet.  II. 

A képviselő-testületi ülések állandó témái:  
1.) Napirend tárgyalása előtt témák: a) Tájékoztató az elmúlt ülést követő fontosabb eseményekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: polgármester  b) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről  
Előadó: polgármester  c) Tájékoztató a képviselő-testület és Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság feladat-és hatáskörét érinti új jogszabályokról  
Előadó: jegyző  2.)  
A bejelentések között, illetőleg a napirend után tárgyalandó témák:  - Felvilágosítás kérés (interpelláció) előzőleg írásban benyújtott előterjesztés alapján  - Különböző tájékoztatók és egyéb témák  
3.)  A képviselő-testületi ülések megtartására – esetleges rendkívüli eseményeket kivéve – a 
hónap utolsó csütörtök. Kezdő időpontja: reggel 9 óra.  
A nyilvános testületi üléseket - szükség szerint - zárt ülések követik. A zárt ülések keretében 
tárgyalja a képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 46. § (2) bekezdésében feltüntetett eseteket.  
4.) A képviselő-testület évente július 1-jétől augusztus 15-ig munkaterv szerinti ülést nem 
tart. Rendkívüli események, döntési kényszerek esetén rendkívüli ülés összehívására kerül sor. 
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III. 
Balinka, Bakonycsernye és Nagyveleg Önkormányzatainak  együttes ülései 

 A Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal és a Gajamenti Önkormányzati Társulás közös fenntartásából adódó döntéseket a tagi önkormányzatok együttes ülésen fogadhatják 
el. A polgármesterek az együttes ülés időpontját közösen tűzik ki. Amennyiben a képviselő-testületek nem összevont ülés keretében döntenek az érintett 
napirendi pontokról, úgy a jegyző köteles mind testület részére azonos tartalmú előterjesztést készíteni.  

IV. 
A munkaterv nyilvánossága 

A jegyző gondoskodik arról, hogy a munkaterv nyilvánossága biztosított legyen, a terv elfogadását követően a www.bakonycsernye.hu önkormányzatunk honlapján, valamint a 
Községi Könyvtárban közzéteszi.  

V. 
A Képviselő-testület ülésterve 

A fenti munkaterv alapján Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve a következő: 
A testületi ülések napirendi tervezetére, a napirendi pontok sorrendjére a polgármester tesz javaslatot. A testületi ülés napirendi ügyeinek előkészítésért felelős a jegyző, közreműködik a napirendi pont tárgya szerinti előadó.  
JANUÁR Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Köztisztviselők teljesítményértékelésének alapjául szolgáló célkitűzések meghatározása Előterjesztő: jegyző 2./ Nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata 
3./ Polgármesteri illetmény meghatározása Előterjesztő: alpolgármester 

 FEBRUÁR Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Tájékoztató a Községi Könyvtár 2015. évi működéséről Előterjesztő: polgármester 
2./ Tájékoztató a Művelődési Ház 2015. évi működéséről Előterjesztő: polgármester 
3./ Tájékoztató az Általános Iskola 2015. évi működéséről Előterjesztő: polgármester 4./ Tájékoztató a Napköziotthonos Óvoda 2015. évi működéséről 
Előterjesztő: polgármester 5./ Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének 
teljesítéséről, a KOMA adatbázisban történő szereplésről Előterjesztő: bizottság elnöke 6./ Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének meghatározására 
Előterjesztő: polgármester 
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7./ Javaslat az önkormányzat saját bevételek, valamint adósságot keletkezető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározására a költségvetési évet követő 3 évre várható összegéről 
Előterjesztő: polgármester 8./ Javaslat az MTKT társulás működéséhez történő hozzájárulás meghatározásáról Előterjesztő: polgármester 
9./ Beszámoló a civil szervezetek részére nyújtott támogatások felhasználásáról Előterjesztő: polgármester 
10./ A polgármester 2016. évi szabadságütemezésének jóváhagyása Előterjesztő: jegyző 11./ Aktuális ügyek 

 MÁRCIUS 
Tárgyalandó napirendi pontok: 1./ Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről 
Előterjesztő: polgármester 2./ Az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása Előterjesztő: polgármester 

 ÁPRILIS 
Tárgyalandó napirendi pontok: 1./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: polgármester 
2./ Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása Előterjesztő: polgármester 
3./ Tájékoztató az önkormányzat vagyonkimutatásáról, a vagyonállapotról Mötv. 110. § (2) bekezdése alapján Előterjesztő: polgármester 
3./Tájékoztató a 2015. évi belső ellenőrzés megállapításairól Előterjesztő: polgármester 
4./ Aktuális ügyek  MÁJUS 
Tárgyalandó napirendi pontok: 1./ Beszámoló az önkormányzat 2015. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak 
ellátásáról Előterjesztő: polgármester 
2./ Aktuális ügyek JÚNIUS 1./ Aktuális ügyek 

 Képviselő-testületi ülés időpontja: 2015. július-augusztus: szükség szerint 
aktuális ügyek  SZEPTEMBER 
Tárgyalandó napirendi pontok: 1./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: polgármester 2./ Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának ½ féléves teljesítéséről szóló tájékoztató ismertetése 
Előterjesztő: polgármester 3./ Döntés a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázati rendszerhez történő csatlakozásról 
Előterjesztő: polgármester 4./ Aktuális ügyek 
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OKTÓBER Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása Előterjesztő: polgármester 2./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: polgármester 3./ Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló ¾ éves tájékoztató ismertetése 
Előterjesztő: polgármester 4./ Aktuális ügyek  
NOVEMBER Tárgyalandó napirendi pontok: 
1/ Az önkormányzat helyi adórendeleteinek felülvizsgálata Előterjesztő: polgármester 
2./ Jegyzői beszámoló az adóztatási tevékenységről Előterjesztő: jegyző 3./ Önkormányzati lakások lakbérrendeletének felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 4./ Temetői díjak felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 5./ Lakosság tájékoztatója a környezet állapotáról Előterjesztő: polgármester 
6./Aktuális ügyek  
DECEMBER Tárgyalandó napirendi pontok: 1./ A 2017. évre vonatkozó munkaterv meghatározására 
Előterjesztő: polgármester 2./ Tájékoztató az önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 
kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységéről szóló tájékoztatási kötelezettsége teljesítéséről Előterjesztő: polgármester 

 A Képviselő-testület az éves KÖZMEGHALLGATÁS időpontját február hónapban 
határozza meg, napja, pedig a költségvetési tervezet összeállításának függvényében kerül meghatározásra.  

VI. Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság ülésterve  
A Bizottság az SZMSZ-ben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva, igazodva a képviselő-testület 
üléstervéhez tartja meg bizottsági üléseit.  
Felelős: polgármester Határidő: folyamatos  
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2./ Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal belső felújításával 
kapcsolatos döntés meghozatala 
Előterjesztő. Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: Az írásos előterjesztésnek megfelelően tájékoztatta a 
testületet a hivatal épületének további belső felújításáról. Elmondta, az 
előterjesztésben valamint a vállalkozó által benyújtott árajánlatban az emeleten 
található tanácsterem felújítása szerepel, melyről részletes tájékoztatást nyújtott. 
Kérte a képviselők véleményét.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Véleménye szerint nem kellene félbe hagyni, ha 
egyszer el van kezdve és meg van rá a fedezet.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Csatlakozási lehetőség kialakítására nem gondoltak-e? 
Továbbá a burkolat milyensége nem fogja-e érinteni az árajánlatban szereplő árat? 
 
Turi Balázs polgármester: A csatlakozások megoldhatók lesznek, ugyanis az 
álmennyezet kiépítése felett mennek majd a vezetékek úgy, ahogy az irodákban is, 
így a kábelcsatornákban elvezethető a vezetékezés. A burkolatnál a vállalkozó a 
hidegburkolat árával számolt.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsenyei Közös Önkormányzati Hivatal belső felújítására benyújtott árajánlat 
elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2016. (I.15.) sz. Határozata Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete 
megbízza a V+V Kft-t (8000 Székesfehérvár, Privigyei utca 4.) a 
Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének belső 
felújítására vonatkozó munkálatok II. ütemének elvégzésére a 
benyújtott árajánlatban foglalt tartalommal.  
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói 
szerződés megkötésére.  

  
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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3./ Javaslat Béketelepi Klub bérleti szerződésének meghosszabbítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: Köszöntötte Varsányi-Winkler Tündét, aki jelenleg a 
Béketelepi Klub bérlője. A bérleti szerződés decemberben lejárt, így az előzetes 
egyeztetést követően elkészült az idei évre vonatkozó bérlet szerződés tervezete, 
melyet a képviselők megkaptak. Felkérte a bérlőt az elmúlt év tapasztalatainak 
szóbeli tájékoztatására. 
 
Varsányi-Winkler Tünde: A tavalyi év végén a nagyteremben megtörtént a tisztasági 
meszelés, nemcsak a falon, hanem a színpad is lefestésre került. Sajnos a sportolók 
létszáma az elmúlt évben csökkent, de bízik benne, hogy újra egyre többen veszik 
majd igénybe e sportolási lehetőséget. Szerződésben van az egyik móri 
gyáregységgel, aki támogatja az ott dolgozók részvételét. Részéről az elkészült 
szerződés tervezet elfogadható.  
 
Turi Balázs polgármester: A tavalyi ülésen vita téma volt, hogy leválasztásra kerüljön-
e a nagyterem. Amikor még nem került bérbe adásra, az önkormányzatnak 3-400eFt-
jába került a klub fenntartása.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: A bérleti és a rezsiköltségek fizetve vannak-e 
rendesen a vállalkozó részéről?  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Igen, időben megtörténnek a befizetések.  
 
Szarka István képviselő: Véleménye szerint a jelenlegi szerződés nem december 31-
ig, hanem 2016. január 31-ig kerüljön megkötésre.  
 
Turi Balázs polgármester: A jelenlegi szerződés tervezetet ügyvéd is átnézte, 
melyben szerepel, hogy az önkormányzat a közfeladatot segíti a településen. Úgy 
gondolja, hogy ez így megfelelő. A könyvvizsgálóval is egyeztetett. Lehet, hogy 
alacsonynak tűnik a bérlő által fizetett havi bérleti díj összege, de ő fizeti az egész 
épület rezsijét. Tehát vagy le kellene választani a nyugdíjas klubot és külön fizetné a 
bérleti díjat, vagy egy szakember által meghatározott, úgynevezett megosztott 
fogyasztás alapján külön-külön lenne fizetve a rezsi. 
Jelenleg a nyugdíjasoknak le van szabályozva, hogy hétfő és keddi napokon 
használhatják a helyiséget. 
 
Szarka István képviselő: Úgy érzi a megosztás jelenleg nincs döntésre előkészítve. 
ezt jobban le kellene pontosítani.  
 
Turi Balázs polgármester: Igen, ebben az esetben átmenetileg, két hónapra március 
31-ig kellene megkötni a szerződést, majd a továbbiakról az előkészítést követően a 
későbbiekben dönteni. 
 
Berze Attila képviselő: Amikor bérbe adásra került az épület, már akkor volt szó a 
megosztásról. Véleménye szerint korrektebb lenne a megosztás mindkét fél részéről.  
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Fidrich Tamásné jegyző: A januári bérleti díj fizetéséről mindenképpen szükséges a 
testület döntése, valamint arról, hogy a szerződést a következő ülésen újratárgyalja.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Az önkormányzat gazdálkodását tekintve merülhet fel 
probléma, hogy a piaci értéknek megfelel-e a bérleti díj. Véleménye szerint elég 
jutányos áron adta bérbe a testület.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Igen, valóban úgy tűnhet, hogy áron alul lett kiadva, de a 
szerződés tervezet 2. pontjában szerepel, hogy mások is használhatják a 
helységeket, tehát a nyugdíjasok és bibliaórát látogatók ingyen használhatják. Tőlük 
a rezsi sincsen megkérve. 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Egyetért Berze Attila képviselőtársával. A 
későbbiekre gondolva nem biztos, hogy mindig ez a vállalkozó fogja bérelni és a 
következő bérlő nem biztos, hogy vállalni fogja az egész épület rezsijének fizetését. 
Nem lehetne a döntést elhalasztani február 28-ig?  
 
Turi Balázs polgármester: Döntést most mindenképpen kell hozni a januári bérleti 
díjat illetően, viszont a továbbiakról szakemberekkel történt egyeztetést követően 
lehet majd dönteni.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Véleménye szerint más alapokra kellene helyezni. Jelenleg 
az önkormányzat fizeti a számlákat? 
 
Turi Balázs polgármester: A számla az önkormányzat nevére érkezik és 
továbbszámlázásra kerül a bérlő részére. Az épület megosztásával nem új mérőórák 
kerülnének felszerelésre, hanem hőmennyiségmérő, a víznél pedig hideg-meleg 
vízmérő. Javasolta, hogy a jelenlegi szerződés tervezet kerüljön megkötésre február 
28-ig, azt követő időszakra pedig majd tárgyalja újra a testület. Megkérdezte a bérlőt 
részéről így elfogadható-e?  
  
Varsányi-Winkler Tünde: Igen, elfogadható.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Véleménye szerint nincs arányában a két dolog.  
 
Szarka István képviselő: Tavaly ugyanez végig lett tárgyalva. Félő, hogy lesz az a 
bérleti díj, amit a vállalkozó nem fog kifizetni. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Úgy is meg lehetne állapodni, hogy a nyugdíjas klub 
rezsijét az önkormányzat kifizeti.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Több minden van a településen, amit az 
önkormányzat támogat. Megoldás lenne még, ha megosztásra kerülne az épület, 
hogy a nyugdíjasklub rezsijét az önkormányzat fizetné.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Arra gondolt, hogy mi volt akkor, amikor még nem volt 
kiadva az épület, az önkormányzatnak mekkora költségébe került. Véleménye szerint 
továbbra is a szerződés tervezet szerint kellene bérbe adni. 
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Varsányi Ferencné képviselő: Az önkormányzat támogathat-e nem közfeladat 
végzését? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Pontosan mit? A nyugdíjas klubbot és a bibilia órát? 
 
Berze Attila képviselő: Eszébe jutott, hogy miből adódott a probléma. A 
nyugdíjasokból. Nem tartja jogosnak, hogy a bérlő fizesse a nyugdíjas klub rezsijét. 
Ha nem működne ott semmi, akkor az épület lezárva, nem kerülne semmibe. Itt van 
a felújított kultúrház és nem tudjuk kihasználni.  
 
Turi Balázs polgármester: A Béketelepi nyugdíjasokat nem lehet a kultúrházba 
felhozni, hosszú évek óta oda tartoznak.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Igen, ők oda tartoznak, megérdemlik, hogy kapnak egy 
helyiséget.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Amennyiben nem használja senki az épületet, 
akkor is fizetni kellene az alapdíjakat. Így legalább ki van használva.   
 
Szarka István képviselő: Ha ezidáig így működött és nem keletkezett kára az 
önkormányzatnak, akkor ezután miért ne folytatódhatna. Az épület az 
önkormányzatnak plusz költségébe nem került.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolja, hogy a jelenlegi szerződés tervezet február 
végéig kerüljön megkötésre és a februári testületi ülésre kidolgozásra kerülne egy 
újabb előterjesztés az szétválasztásra vonatkozóan. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az elhangzott javaslatot 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2016. (I.15.) sz. Határozata Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 
Bakonycsenye, Béke-telepi Klub Helység egészségmegőrző tevékenység 
biztosítására továbbra is bérbe adja a Winkler Trans Kft. (Mór, cégjegyzékszám: 
0709004530, adószám: 11451417-20-07, székhely: Mór, Deák F. út 55., képviseli: Winkler Jánosné) részére 2016. február 28-ig a 2015. évben kötött szerződésben 
foglalt változatlan feltételekkel. Felhívja a polgármestert, hogy 2016. február 28-ig készítse elő és terjessze be 
a részletesen kidolgozott bérleti szerződés tervezeteket a képviselő-testület 
számára, hogy a végleges szerződés megkötésre kerülhessen. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. február 28. 
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Egyéb bejelentések: 
 
Turi Balázs polgármester: Korábbi testületi ülésen döntés született arról, hogy a 
településen egy turisztikai pályázat keretén belül kiépítésre kerülne a kerékpárút, 
melyet szeretne, ha nemcsak a Gaja-patak mentén húzódna, hanem a településen 
belül is menne. A tárgyalások megkezdődtek, megtörtént a falu bejárása, melyen 
megállapították, hogy nagyon szűkösek a területek. A beruházáshoz, mivel turisztikai 
pályázatról van szó, turisztikai helyet kell hozzáfűzni, ezért gondolt a horgásztóra. 
Előzetes felmérés alapján a Rózsa utca, Bercsényi utca és Ifjúság utca mentén 
haladna. Kérte a képviselők javaslatait, véleményeit.  
 
Berze Attila képviselő: Nem túl nagy a faluban a biciklis forgalom.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Az elmúlt időszakban nézegette a biciklis forgalmat, sokan 
használnák. Véleménye szerint a Gaja-parton mehetne végig a falu elejétől.  
 
Turi Balázs polgármester: Jó ötlet, de azért gondolt a Rózsa utcára, mivel a 
kiépítéssel az út is felújításra kerülne.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Korábban is tárgyalta már a testület a bicikliút 
kiépítését és akkor is a Gaja-patak mentén való kiépítés került szóba.    
 
Berze Attila képviselő: Amennyiben a Rózsa utca belefér, és elkészülne, akkor 
javasolja, ha nem, akkor nem.  
 
A polgármester tájékoztatójához további hozzászólás nem hangzott el.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A Petőfi utcai bolt előtti árokba rendszeresen belehajtanak 
az autók. Megköszönte, hogy a Benzinkúthoz és a Postához kihelyezésre kerültek a 
forgalomtechnikai tükrök.  
Olvasta a Horgász Egyesülettel megkötött szerződésről szóló cikket az újságban, 
mely véleménye szerint elírásra került.  
 
 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester a képviselő-testület 
ülését bezárta.  
 

 
 
 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester                  jegyző 
 
 
    Szarka István   
    jkv. hitelesítő 


