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Bakonycsernye Község Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

  
 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 

Készült: Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 
27-én, 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Turi Balázs   polgármester 
Ackermann Zoltán   alpolgármester 
Berze Attila   képviselő 
Kaviczki Péter képviselő 
Osgyán Gábor 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 Ackermann Zoltán 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 
6/2016. (I.27.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 

megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Ackermann 
Zoltán képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett javaslatot. 
 
1./ Javaslat a nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
2./ Javaslat a polgármester 2016. évi szabadságolási tervének elfogadására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
3./ Javaslat a köztisztviselői teljesítményértékelés alapját képező célkitűzések 
meghatározására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 

 
4./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló 5/2015.(III.26.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
5./ Tájékoztató a „Gaja-völgyi csapadékvíz gazdálkodási mintaterv” projekt tervezési 
költségigényére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
6./ Javaslat szociális alapszolgálat szakmai programjának jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
7./ Javaslat szociális alapszolgálati feladatok ellátása érdekében törzskönyvi kivonat 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
8./ Kérelem elbírálása az önkormányzati tulajdonú ingatlanban vállalkozás telephely 
létesítésének engedélyezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
9./ Sztrídáné Jakab Ildikóval kötött vállalkozói szerződés módosítására beérkezett 
kérelem elbírálása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
10./ Tóth Tibor Jánosné Kuruc u. 22. szám alatti lakos közvilágítás lámpa létesítési 
kérelme 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
11./ Szvitek Ákos Petőfi u. 27/d. szám alatti lakos önkormányzati ingatlan vásárlási 
kérelme 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
12./ Fett Mónika és Bauernfeind Frigyes Fenyő u. 1. szám alatti Fecskeházi lakosok 
kérelmének elbírálása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
13./ Javaslat ingatlan adásvételi szerződésekre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
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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 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2016. (I.27.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 

napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat a nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodás felülvizsgálatára 
2./ Javaslat a polgármester 2016. évi szabadságolási tervének elfogadására  
3./ Javaslat a köztisztviselői teljesítményértékelés alapját képező célkitűzések 
meghatározására 
4./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló 5/2015.(III.26.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
5./ Tájékoztató a „Gaja-völgyi csapadékvíz gazdálkodási mintaterv” projekt 
tervezési költségigényére 
6./ Javaslat szociális alapszolgálat szakmai programjának jóváhagyására 
7./ Javaslat szociális alapszolgálati feladatok ellátása érdekében törzskönyvi 
kivonat módosítására 
8./ Kérelem elbírálása az önkormányzati tulajdonú ingatlanban vállalkozás 
telephely létesítésének engedélyezésére 
9./ Sztrídáné Jakab Ildikóval kötött vállalkozói szerződés módosítására 
beérkezett kérelem elbírálása 
10./ Tóth Tibor Jánosné Kuruc u. 22. szám alatti lakos közvilágítás lámpa 
létesítési kérelme 
11./ Szvitek Ákos Petőfi u. 27/d. szám alatti lakos önkormányzati ingatlan 
vásárlási kérelme 
12./ Fett Mónika és Bauernfeind Frigyes Fenyő u. 1. szám alatti Fecskeházi 
lakosok kérelmének elbírálása 
13./ Javaslat ingatlan adásvételi szerződésekre 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 

1./ Javaslat a nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodás felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: A Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodás 
elkészült, hasonlóan az előző évekhez, melyet a kisebbségi önkormányzat is 
tárgyalni fog. A kisebbségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatokat a közös 
önkormányzati hivatal látja el. Kérte az együttműködési megállapodás elfogadását.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás elfogadását az 
előterjesztés szerint. 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2016. (I.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény 10.§ (6) bekezdésében meghatározottak szerint, 
figyelemmel ugyanezen törvény 80.§ (2) bekezdésében felsorolt feladatok 
biztosítására a határozat mellékletét képező tartalommal megállapodást köt a 
nemzetiségi önkormányzattal.  
Felhívja a jegyzőt, hogy ezen megállapodás szövegét az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzatának függelékébe helyezze el. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2016. január 31. 
 
 

2./ Javaslat a polgármester 2016. évi szabadságolási tervének elfogadására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Az idei évre vonatkozóan elkészült a szabadságolási terv, 
kérte annak elfogadását. Amennyiben év közben módosulna, úgy ahhoz a képviselő-
testület döntése szükséges. Tájékoztatta továbbá a testületet, hogy az elmúlt héten 3 
nap tavalyi évi szabadságát töltötte, kérte ennek is elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
polgármester 2016. évi szabadságolási tervének elfogadását az előterjesztés szerint. 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2016. (I.27.) sz. Határozata 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) 2016. évben történő felhasználásának ütemezését az 
alábbiak szerint hagyja jóvá: 
Szabadság felhasználásának tervezett időpontja: 
január-március    hónap              (15 nap) 
június          20- július 01 (10 nap) 
augusztus    01- 12         (13 nap) 
október    31-november 4 ( 4 nap) 
december   23-30           ( 5 nap) 
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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. 
 
 

A polgármester szavazásra bocsátotta a 2015. évi szabadság kivételének 
jóváhagyását.  
 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2016. (I.27.) sz. Határozata Bakonycsernye Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 
polgármester 2015. évről 14 nap áthozott szabadságának letöltését 
2016. március 31-ig engedélyezi, tekintettel arra, hogy a 2015. évben a 
hivatal felújítási munkálatai miatt a szabadságok kivétele jelentősen 
akadályozott volt.  
Fenti 14 napból január hónapban 3 nap szabadság kivételét hagyja 
jóvá.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
3./ Javaslat a köztisztviselői teljesítményértékelés alapját képező célkitűzések 
meghatározására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  

 
Fidrich Tamásné jegyző: Törvényi előírás, hogy minden évben meg kell határozni a 
köztisztviselők teljesítményértékeléséhez az alap célkitűzéseket. Erre vonatkozóan 
az idei évben is elkészült az előterjesztés.  

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
köztisztviselői teljesítményértékelés alapját képező célkitűzések meghatározását 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 
11/2016. (I.27.) sz. Határozata Bakonycsernye 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 2016. 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 2016. január 31. napjáig 
a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek egyéni 
teljesítménykövetelményeit határozza meg. 
 
Felelős: jegyző tekintetében Bakonycsernye község polgármestere 

  köztisztviselők tekintetében a jegyző 
Határidő: 2016. január 31. 
 
 

4./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló 5/2015.(III.26.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirend szóbeli 
kiegészítésére.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az előterjesztésben szereplőeken túl szükséges lenne még 
a rendelet 15.§ (2) bekezdésének – az ápolási célú települési támogatásra 
vonatkozó – szabályozás módosítása.  
 
Turi Balázs polgármester: Az előterjesztést a pénzügyi bizottság is tárgyalta. Felkérte 
a bizottság elnökét a tájékoztatásra.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság a jegyző asszony által elhangzott 
módosítással javasolja elfogadni a képviselő-testületnek a rendeletre vonatkozó 
előterjesztést.   
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a helyi 
szociális ellátásokról szóló rendelet módosítását az előterjesztés szerint. 
 

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete  
a helyi szociális ellátásokról  

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
Turi Balázs polgármester: A napirendi ponthoz kapcsolódóan a pénzügyi bizottsági 
ülésen elhangzott, hogy szükséges lenne az önkormányzat a tulajdonában lévő 
árkokat, ágas-bogas területek tisztítása, cserjék, kisebb fák kivágása. Jelenleg a 
temető jobb oldalán végzik a közfoglalkoztatottak a tisztítást. Ezek a gallyak, fák a 
béketelepi klubnál kerülnek elhelyezésre, melyet rászorulóknak nagy hideg esetén ki 
lehetne adni. Mivel több igény is érkezett már, ezért javasolta, hogy a képviselő-
testület engedélyezze a fák kiosztását a családsegítők javaslata alapján rászoruló 
személyek részére.    
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat területén kitermelt fák kiosztását az elhangzott javaslat alapján.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2016. (I.27.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy az önkormányzat tulajdonában lévő nem erdő művelési ágú területeken 
bozót, cserje irtást végez, melynek végtermékeit a Béketelepi Klub udvarán 
helyezi el.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy igény és szükség esetén a 
családsegítők javaslata alapján a fák kiosztásra kerüljenek az esetleges 
fagyhalál elkerülése érdekében.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 

5./ Tájékoztató a „Gaja-völgyi csapadékvíz gazdálkodási mintaterv” projekt 
tervezési költségigényére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az idei évi pályázati 
lehetőségekről, mely az egyik a TOP-os forrás lenne, melynek benyújtási határideje 
április, a másik pedig lehetőség lenne kiemelt kormányzati támogatással a Gaja 
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menti települések vízrendezéséhez tervek elkészítésére. A tervek elkészítése 44 
millió Ft + Áfa összeg, mely lakosságszám arányosan leosztva Bakonycsernye 
települést 4.648.116 Ft + Áfa összegben érintené. Jelenleg ez egy tervezet, melyet 
minden érintett település képviselő-testületének tárgyalnia kell és döntést hozni.  
 
Osgyán Gábor képviselő: A Gaja-völgyi vízrendezés a Gaja szabályozásáról is szól? 
7 millió Ft-ot beletesz az önkormányzat és lehet, hogy nem lesz belőle semmi.  
 
Turi Balázs polgármester: A Gaja rendezése is szerepel benne.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Tudjuk, hogy a Gaja több irányban ágazik. Meddig fog 
elkészülni? Amennyiben a Súri úti rész is beletartozik, akkor meggondolandó.  
 
Turi Balázs polgármester: Súri úti vízfolyás szabályozása kérdéses, a Gaja Jásd felől 
érkező részétől kezdődően. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Nagyveleg településen kis vízfolyás halad, amennyiben az 
belekerül, akkor a Súri úti patak is.  
 
Berze Attila képviselő: Kinek a tulajdona a Gaja? 
 
Turi Balázs polgármester: Az állam tulajdona.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Nem látszik, hogy ki csinálná a terveket. A mintaterv alapja 
lehetne a többinek. Amennyiben megvalósulásra kerül a sor, mennyibe fogja 
csökkenteni a költségeket? Ha meg vannak a tervek, egy kisebb vízrendezésnél 
hasznosítható lesz e? 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Régen is készültek tervek, azokat nem lehet 
használni? 
 
Turi Balázs polgármester: Valószínűleg nem. Szükséges lenne arról dönteni, hogy 
vállalj-e az önkormányzat ezen összeg költségvetésbe történő betervezését.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Véleménye szerint minden önkormányzat részt 
fog venni a projektben. A Petőfi utcai vízrendezés is nehezen indult és végül 
megvalósult. Támogatja ezt is.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Mikor lenne aktuális? Mikor kellene fizetni? Még nagyjából 
sem lehet tudni, hogy önerőre szükség lesz-e? 
 
Turi Balázs polgármester: A projektben résztvevők nyárra szeretnék a terveket 
elkészíttetni.  
 
Szarka István képviselő megérkezett az ülésterembe, így a képviselők száma 7 főre 
emelkedett.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
„Gaja-völgyi csapadékvíz gazdálkodási mintaterv” projekt tervezési költségigényére 
szóló előterjesztés elfogadását.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2016. (I.27.) sz. Határozata Bakonycsernye Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát a 
Balinka, Bakonycsernye, Bodajk, Fehérvárcsurgó, Kincsesbánya, 
Magyaralmás, Mór, Nagyveleg, Söréd településekkel közösen megvalósítandó 
"Gaja-völgyi csapadékvíz gazdálkodási mintaterv" projektben való részvételre. 
A tervezési költségigény 44 mFt+áfa, melyből Balinkát érintő lakosságszám 
arányú kötelezettség 4.648.116 Ft +áfa. 
A képviselő-testület ezen összeg betervezésének lehetőségét a 2016. évi 
költségvetésében figyelembe veszi. 
Jelen határozat kizárólag szándéknyilatkozat, kötelezettségvállalást nem 
takar, kizárólag az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében való 
szerepeltetésével és annak hatálybalépésével válik kötelező erejűvé. 
Amennyiben a projekt megvalósításában nem miden érintett település vesz 
részt, úgy a képviselő-testület a lakosságszám arányú kötelezettségéből 
adódó összeg betervezését felülvizsgálja. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
6./ Javaslat szociális alapszolgálat szakmai programjának jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirendi pont szóbeli 
tájékoztatására.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A 2016. január 1. napjától hatályba lépő változások 
értelmében a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési 
önkormányzat köteles gyermekjóléti szolgáltatást és családsegítést egy szolgáltató 
által, család- és gyermekjóléti szolgálat keretében működtetni, melynek ellátási 
területe kiterjed a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságára.  
A szolgáltatás működési engedélyéhez szükséges volt a szakmai program 
elkészítése, melyhez a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Három területet látnak el, de csak Bakonycsernye van 
megnevezve.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Azért mert a gesztor önkormányzat Bakonycsernye, a 
normatívát is mi igényeljük.  
 
Varsányi Ferencné képviselő és Kaviczki Péter képviselő elhagyta az üléstermet, így 
a képviselők száma 5 főre csökkent.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
szociális alapszolgálat szakmai programjának jóváhagyását.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2016. (I.27.) sz. Határozata Bakonycsernye Önkormányzat Képviselő-testülete a családsegítés- és 
gyermekjóléti szolgáltatás, mint szolgáltatói nyilvántartásba vett 
tevékenységeinek szakmai programját jóváhagyja a határozat 
mellékletét képező tartalommal.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7./ Javaslat szociális alapszolgálati feladatok ellátása érdekében törzskönyvi 
kivonat módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyző a napirendi pont szóbeli 
kiegészítését.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az SZMSZ 
függelékében szerepelnek a kormányzati funkciók, melyek változtak, illetve a 
családsegítő szolgálat önkormányzathoz kerülésével szükséges azt szerepeltetni. Ez 
nem rendeletmódosítás, határozattal szükséges. 
 
Kaviczki Péter képviselő megérkezett az ülésterembe, így a képviselők száma 6 főre 
emelkedett.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
szociális alapszolgálati feladatok ellátása érdekében törzskönyvi kivonat módosítását 
az előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2016. (I.27.) sz. Határozata 
 Kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok 

osztályozási rendjéről 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti megjelölését az alábbiak 
szerint határozza meg: 
011130   Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége 
011220   Adó-, vám- és jövedéki igazgatás  
013320   Köztemető-fenntartás és -működtetés 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 
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041232   Startmunka program - Téli közfoglalkoztatás 
041233   Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás   
045120   Út, autópálya építése 
045160   Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
047410   Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
064010   Közvilágítás 
066010   Zöldterület-kezelés 
066020   Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
072111   Háziorvosi alapellátás 
072112   Háziorvosi ügyeleti ellátás 
074031   Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
082044   Könyvtári szolgáltatások 
082092 Közművelődés –hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozása 
091140   Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
091220 Köznevelési intézmény 1–4.évfolyamán tanulók nevelésével, 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok  
092120 Köznevelési intézmény 5–8.évfolyamán tanulók nevelésével, 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 
096015   Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
106020   Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
045161  Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 
104042  Család és gyermekjóléti szolgáltatások 
104037  Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
107051  Szociális étkeztetés 
107052  Házi segítségnyújtás 
 A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy ezen határozat tartalmát az 
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. számú függelékén 
vezesse át. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
8./ Kérelem elbírálása az önkormányzati tulajdonú ingatlanban vállalkozás 
telephely létesítésének engedélyezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Az előterjesztésnek megfelelően tájékoztatta a 
képviselőket a kérelemről.  
 
Varsányi Ferencné képviselő megérkezett az ülésterembe, így a képviselők száma 7 
főre emelkedett. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A kérelmezők vállalkozói igazolvánnyal rendelkeznek, 
melyhez az igazolvány kérelmezésekor becsatolták a lakásbérleti szerződésüket. A 
Fecskeházi ingatlanok lakáscélú ingatlanok. Határozott idejű lakásbérleti 
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szerződésük van, a vállalkozás viszont határozatlan idejű. Biztosítási tevékenységet 
végeznek.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Törvényi változásból adódik, nem egyedüli eset. 
Megadná az engedélyt, nem látja akadályát.  
 
Berze Attila képviselő: Mikor kell egy biztosítási tevékenységhez székhelyet 
létesíteni? 
 
Osgyán Gábor képviselő: Sajnálja őket, de ha megadjuk az engedélyt, akkor azután 
másnak is meg kell adni.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Fecskeházra nézve nincs olyan kötelezettség, ami gátolná? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Ha nem végzi ott a tevékenységét, akkor nincs ott.  
 
Szarka István képviselő: Ki lehetne kötni, hogy kizárólag erre a tevékenységre adjuk 
meg az engedélyt és határozott időre.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Egyetért Szarka István képviselővel, kell kikötést 
tenni.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Telephelyet nem, csak székhelyet engedélyezzünk.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Házirendbe van-e ilyen szabályozás? 
 
Turi Balázs polgármester: Nincs ezzel kapcsolatos szabályozás. Javasolta, hogy 
csak székhelyet engedélyezzen a testület és a fecskeházi lakásbérleti jogviszony 
idejére.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
az önkormányzati tulajdonú ingatlanban vállalkozás telephely létesítésének 
engedélyezését az elhangzott javaslat alapján.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2016. (I.27.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a tulajdonát 
képező Bakonycsernye, Fenyő utca 1. szám alatt lévő Fecskeház elnevezésű 
lakóházas ingatlan 1.em 1. ajtószámú lakóegységébe engedélyezi  Fülöp 
Róbert, mint egyéni vállalkozó részére a vállalkozása székhelyként történő 
bejegyzését. 
Egyben felhívja figyelmét, hogy ezen engedély határozott idejű, azaz kizárólag 
a vállalkozóval fennálló lakásbérleti jogviszony idejére szól. 
Amennyiben a lakásbérleti jogviszony megszűnik, a székhely módosítási 
kérelmet a vállalkozó azonnali hatállyal benyújtja az illetékes hatóság részére. 
Felelős: engedély kiadására a polgármester 
Határidő: azonnal 
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9./ Sztrídáné Jakab Ildikóval kötött vállalkozói szerződés módosítására 
beérkezett kérelem elbírálása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: A kérelemmel kapcsolatos vállalkozói szerződés 
módosítása elkészült. A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Felkérte 
Berze Attila elnököt a tájékoztatásra.  
 
Berze Attila elnök: A bizottság döntése, hogy javasolja a képviselő-testületnek 5000 
Ft/hó díj emelését Sztrídáné Jakab Ildikó részére.  
 
Osgyán Gábor képviselő: A Rózsa utcai rendelőnél hogyan működik a vérvétel? 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Tudomása szerint nem működik, mivel a doktornő 
nem engedélyezi.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Támogatja, de a gépkocsi benzin költsége nem 
emelkedett, mivel az üzemanyag ára csökkent.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Sztrídáné Jakab Ildikóval kötött vállalkozói szerződés módosítására beérkezett 
kérelem elbírálását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2016. (I.27.) sz. Határozata Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sztrídáné Jakab 
Ildikó egyéni vállalkozó lakoratóriumi szakasszisztenssel (8056 
Bakonycsernye, Kossuth L. u. 56.) 2010.06.01. napján kötött vállalkozói 
szerződés 5. pontjának első mondatát az alábbiak szerint kívánja módosítani: 
Megbízott az általa nyújtott szolgáltatásokért bruttó 38.000,- Ft/hó, azaz 
Harmincnyolcezer forint díjat számlázhat ki minden hónap utolsó vérvételi 
munkanapján Megbízó felé, aki a számla ellenértékét három banki napon belül 
utalni köteles Megbízott számlájára.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
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10./ Tóth Tibor Jánosné Kuruc u. 22. szám alatti lakos közvilágítás lámpa 
létesítési kérelme 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket a benyújtott kérelemmel 
kapcsolatban. A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot. Felkérte Berze Attila 
elnököt a tájékoztatásra.  
 
Berze Attila elnök: A bizottság döntése, hogy meg kell tekinteni a helyszínt és a 
költségevetés tárgyalása során dönteni a lámpatest elhelyezéséről.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Járt a helyszínen. 
 
Turi Balázs polgármester: Egyetértett a pénzügyi bizottság véleményével. A hasonló 
kérelmeket össze kell gyűjteni, majd a költségvetés tárgyalása során a döntésre 
vissza kell térni.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Egyre növekszik a lámpatestek száma, van-e emelkedés a 
fogyasztási költségbe? 
 
Turi Balázs polgármester: Minden trafónak mérőóra van kihelyezve.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Tóth Tibor Jánosné Kuruc u. 22. szám alatti lakos közvilágítás lámpa létesítési 
kérelmét. 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2016. (I.27.) sz. Határozata Bakonycsernye Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Tibor Jánosné 
Bakonycsernye, Kuruc u. 22. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta és úgy 
határozott, hogy a lámpatest létesítése ügyében a költségvetés tervezése 
során dönt.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő. azonnal 

 Kaviczki Péter képviselő elhagyta az üléstermet, így a képviselők száma 6 főre 
csökkent.  
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11./ Szvitek Ákos Petőfi u. 27/d. szám alatti lakos önkormányzati ingatlan 
vásárlási kérelme 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket Szvitek Ákos kérelméről, 
melyben két telek megvásárlása szerepel, de azóta jelezte, hogy egy telket szeretne 
megvásárolni. A pályázati kiírásban szerepelt, hogy minden telken lakásépítéssel kell 
rendelkezni. A kérelmet a pénzügyi bizottság is tárgyalta, felkérte a bizottság elnökét 
a tájékoztatásra.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság javasolja a képviselő-testületnek az ingatlan 
értékesítését. 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Szvitek 
Ákos Petőfi u. 27/d. szám alatti lakos önkormányzati ingatlan vásárlási kérelmét. 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2016. (I.27.) sz. Határozata Bakonycsernye Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíti a tulajdonában 
álló Bakonycsernye, 1765/12 hrsz-ú építési telket ifj. Szvitek Ákos 
Bakonycsernye, Petőfi u. 27/D. szám alatti lakos részére 400 Ft/m2 áron.  
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 

12./ Fett Mónika és Bauernfeind Frigyes Fenyő u. 1. szám alatti Fecskeházi 
lakosok kérelmének elbírálása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: az előterjesztésnek megfelelően tájékoztatta a 
képviselőket a beérkezett kérelemről. Javasolta, hogy a jelenlegi szerződésük bérleti 
szerződésre legyen módosítva 2016. október 9-ig.  
 
Kaviczki Péter képviselő visszatért az ülésterembe, így a képviselők száma 7 főre 
emelkedett. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Fett 
Mónika és Bauernfeind Frigyes Fenyő u. 1. szám alatti Fecskeházi lakosok kérelmét. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2016. (I.27.) sz. Határozata Bakonycsernye Önkormányzat Képviselő-testülete Bakonycsernye község 

Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, Fett Mónika és Bauernfeind 
Frigyes (8056. Bakonycsernye, Fenyő u. 1. emelet 8 ajtó) lakás (Fecskeházi) 
használati szerződésének lakásbérleti szerződéssé történő módosításához 
2016. október 9-éig, lakáshasználati szerződésük lejártáig.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

13./ Javaslat ingatlan adásvételi szerződésekre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Két ingatlan értékesítése van folyamatban, a Deák u. 5. 
szám alatti valamint a Nagygyónpusztai ingatlan. A kijelölések már korábban 
megtörténtek, az ügyvéd pedig elkészítette az adásvételi szerződéseket. Kérte a 
képviselők jóváhagyását.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A Nagygyónpusztai ingatlan külterület, az is értékesíthető? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, leegyeztetésre került.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Brück Júlia részére történő ingatlanvásárlást.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2016. (I.27.) sz. Határozata Bakonycsernye Önkormányzat Képviselő-testülete a korábbi testületi 
döntésének megfelelően dr Kúthy Zoltán ügyvéd által előkészített 280 hrsz-ú, 
8056 Bakonycsernye, Deák Ferenc utca 5. szám alatt lévő ingatlanra 
vonatkozó, Brück Júlia és Veress Gyula István (8056 Bakonycsernye, 
Bercsényi u. 31.) vevő általi megvásárlásra beterjesztett adásvételi szerződés 
tartalmát megismerve, azt elfogadja és felhatalmazza a polgármester a 
szerződés elfogadására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Jónás Zsolt és Danka Mónika közös kiskorú gyermekének Jónás Szemira Vanessza 
részére történő ingatlanvásárlást.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2016. (I.27.) sz. Határozata Bakonycsernye Önkormányzat Képviselő-testülete a korábbi testületi 
döntésének megfelelően dr Kúthy Zoltán ügyvéd által előkészített 0313/14 
hrsz-ú, 8056 Bakonycsernye, Nagygyónpuszta 4. szám alatt lévő ingatlanra 
vonatkozó, kk. Jónás Szemira Vanessza (8056 Bakonycsernye, 
Nagygyónpuszta 4.) vevő általi megvásárlásra beterjesztett adásvételi 
szerződés tartalmát megismerve, azt elfogadja és felhatalmazza a 
polgármester a szerződés elfogadására.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
Egyéb ügyek: 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket a Béketelepi Klub bérleti 
szerződésének jelenlegi állásáról. A könyvvizsgálóval és ügyvéddel is átvizsgálásra 
került az eddigi szerződés, akik azt tapasztalták, hogy megfelelő. A továbbiakban két 
dolog lehetséges, az egyik, hogy leválasztásra kerül a nyugdíjas klub, a másik pedig, 
hogy meg kell egyezni a vállalkozóval a rezsi összegét illetően. Egy szakembert 
kellene megbízni, aki leírja, hogy a nyugdíjas klub rezsi fogyasztása légköbméter 
arányosan mennyi. Mindenképpen igyekszik arra törekedni, hogy ez a sportolási 
lehetőség továbbra is fennmaradjon a településen.  
 
Berze Attila képviselő: A nyugdíjas klub leválasztását támogatja.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Nem támogatja a leválasztást.   
  
Szarka István képviselő: Nem támogatja a leválasztást.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A számlázási részről is szó van. Az önkormányzatnak is 
módosítani kell a szerződést. 
 
Turi Balázs polgármester: Nyilvánvalóan igen. 
 
Berze Attila képviselő: Sokkal egyszerűbb lenne leválasztani.  
 
Turi Balázs polgármester: A szerződést nem most kell megbeszélni, csak az 
irányvonalat lenne szükséges meghatározni.  
 
Szarka István képviselő: S időt, se energiát ne pazaroljunk tovább erre a kérdésre. 
Véleménye szerint a polgármester által felvetett ajánlat a megfelelő. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Mennyibe kerülne a fogyasztás szakértő általi 
meghatározása?   
 
Turi Balázs polgármester: Ezt nem lehet tudni előre, a szakember megmondja  
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Béketelep Klub a használatarányos rezsiköltség fizetés előkészítését.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2016. (I.27.) sz. Határozata Bakonycsernye Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
tulajdonát képező Bakonycsernye, Béketelepi Klub helység Winkler Trans Kft. 
által használt ingatlanrész után fizetendő bérleti díj és rezsiköltség 
meghatározásának alapját a használatarányos megosztás képezze, melyre 
vonatkozó előterjesztés a február végi képviselő-testületi ülésre kerüljön 
beterjesztésre.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. február 29.  

 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a Hivatal épülete és az 
Általános Iskola épülete felújításának átadási időpontjáról, mely 2016. február 18. 10 
óra. Elmondta, hogy mind az iskola mind hivatal épületére felirat készítésére 
árajánlatot kért be.  
Elmondta továbbá, hogy felmerült, hogy az általános iskolában nevet lehetne adni. 
Véleménye szerint felhívást kellene intézni a lakosság fele, melyről a záró projekten 
lehetne tájékoztatni a lakosságot.  
 
Berze Attila képviselő: Jó ötletnek tartott, legyen bevonva a lakosság is.  
 
 
Turi Balázs polgármester: A temetőnél kitermelt nagyobb fákat értékesíteni lehetne, 
melyre érdeklődő is lenne.  
 
Berze Attila képviselő: Valóban a jobb minőségű, vastagabb tűzifákat le lehetne adni, 
kb. 18.000 Ft/m3 áron, mely kb. 3 m3. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Több dolog is felmerült benne. Mekkora nagyságrendileg 
ez a famennyiség? Valamint ki fogja koordinálni? Továbbá a terepadta lehetőségeket 
is figyelembe kell venni az eladás során, össze van-e hordva vagy nem.  
 
Berze Attila képviselő: Jelenleg, ahogy kivágták úgy van ott hagyva. Áfa nélkül nettó 
ár kb. 18.000 Ft-ot javasol. Ez csak tűzifa.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Véleménye szerint 15.000 Ft + Áfa eladási ár legyen.   
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanon kitermelt fák értékesítését nettó 
18.000,- Ft/m3 eladási áron.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2016. (I.27.) sz. Határozata Bakonycsernye Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
önkormányzat tulajdonát képező területen kitermelt 8 m3 fát értékesíti Somogyi 
Károly Bakonycsernye, Bercsényi u. 64. szám alatti lakos részére 18.000 
Ft/m3 áron.  
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
Turi Balázs polgármester: Szkok Tibor korábban benyújtott földvásárlásával 
kapcsolatban elmondta, hogy kérelmező nem tud felajánlani csereföldet, amit pedig 
az önkormányzat ajánlott fel, azt ő nem fogadta el. Véleménye szerint valamilyen 
irányban mielőbb le kellene zárni az ügyet, nehogy elálljon a vásárlástól.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A tónál az első gát előtti rész van osztatlan közös 
tulajdonban. 
 
Turi Balázs polgármester: Hol van esély még a tó körül földet venni az 
önkormányzatnak. Szkok Tibornak adja el az önkormányzat. Kérte Kaviczki Péter 
képviselő segítségét ez ügyben. A befolyt összeget pedig földvásárlásra költhetné az 
önkormányzat, melyet javasol, hogy határozatban mondjon ki a testület. A célnak 
annak kellene lenni, hogy a tó körüli földek az önkormányzaté legyenek.     
 
Kaviczki Péter képviselő: Csere lehetőségét látná jobbnak több másik földterülettel.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta a döntés meghozatalát későbbi testületi ülésre, 
melyet helyszíni bejárás előzne meg.  
 
Varsányi Ferencné képviselő. Javasolta, hogy a telekértékesítésből és 
önkormányzati ingatlanok értékesítéséből befolyt összegek legyenek meghatározva, 
hogy mire lehessen fordítani.  
 
Turi Balázs polgármester: Igen, de ezen összegeket fejlesztésre is lehessen 
felhasználni.   
  
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester a képviselő-testület 
ülését bezárta.  

 
 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester                  jegyző 
 
    Ackermann Zoltán   
    jkv. hitelesítő 


