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Bakonycsernye Község Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

  
 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 

Készült: Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 
11-én, 12.30 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

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

Tanácskozási joggal:  
Fidrich Tamásné  jegyző  
 

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

 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Berze Attila 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 
25/2016. (II.11.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 

megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Berze Attila 
képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett javaslatot. 
 
1./ Bakonycsernye község Önkormányzat 2016. évre vonatkozó költségvetésének 
beterjesztése 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
2./ Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére TOP pályázatok 
tekintetében 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
3./ Tirkli István Rózsa u. 140/a. szám alatti lakos részére engedély megadása  
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 
26/2016. (II.11.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 

napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Bakonycsernye község Önkormányzat 2016. évre vonatkozó 
költségvetésének beterjesztése 
2./ Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére TOP pályázatok 
tekintetében 
3./ Tirkli István Rózsa u. 140/a. szám alatti lakos részére engedély megadása  
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 

1./ Bakonycsernye község Önkormányzat 2016. évre vonatkozó 
költségvetésének beterjesztése  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: A pénzügyi csoport által elkészített költségvetés anyagát a 
képviselők megkapták, nagyon sok munka van benne a hivatal részéről. A 
feladatfinanszírozást az állam meghatározza. Az anyagból kitűnik, hogy a település 
biztonságosan működtethető, véleménye szerint az önként vállalt feladatokat is el 
lehet látni. Fejlesztésekkel kapcsolatban elmondta, hogy sajnos nem szerepel 
minden a költségvetésben, amit szeretett volna, ugyanis kevesebb a szabad forrás, 
mint az előző évben, de talán év közben lehetőség lesz módosítani a bevételek 
növekedése esetén. Kb. 6-7 olyan pályázati lehetőség lesz, melyet az idei évben el 
lehetne indítani. 
Járdaprogrammal kapcsolatban már korábban meghatározta a testület, hogy minden 
évben hajt végre felújítást. Kimondottan erre az idén nincs pályázati lehetőség, de a 
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Petőfi – Akác utcai vízelvezetésnél a járdák helyreállítása is tervben van az Akác 
utcai szakaszon.  
Több elképzelés is lett volna, melyet nem tudtak beépíteni a költségvetésbe, viszont 
egy nagymértékű fejlesztés szerepeltetve lett, mégpedig a Fecskeházi légtechnika 
fejlesztése, továbbá a Petőfi utcai iszaptározónál lejáró rámpa elkészítése. Ami 
szintén nem szerepel és indokolt lenne, az utcanév táblák cseréje. A költségvetés 
további ismertetésére felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Ahogy az előterjesztésben is 
szerepel ezen a napirendi ponton több intézmény költségvetését tárgyalja a testület. 
Elsősorban az önkormányzatét, amely magában foglalja az egész település 
működését, másodsorban a hivatalét, amely 2013. év óta teljes mértékben 
elkülönítve szerepel, majd az óvodáét, amely mint tudjuk társulási fenntartás alá 
került, de mivel, mint mindig, az állami normatíva nem fedezi az óvoda fenntartását, 
így önkormányzati hozzájárulás szükséges, melyről dönteni a képviselő-testületnek 
van jogosítványa. Természetesen, mivel mecséri gyermekeket is fogad az 
intézmény, a normatíván felüli részt gyermeklétszám arányosan a balinkai 
önkormányzat felé is beterjesztjük hozzájárulásként. 
Az önkormányzati főösszeg: 401.968 eFt bevétellel és ugyanannyi kiadással lett 
tervezve. Tehát úgymond nullás a költségvetés.  
De mi is változott a 2015. évhez képes. 
Az általános normatíva tavaly 112 millió Ft volt, Idén 114 millió Ft. A plusz 2 millió Ft 
a temetőfenntartásánál jelentkezett, mivel ott 2015-ben csak 100 eFt-ot kapott az 
önkormányzat, szemben az idei 2,6 millió Ft-al. 
Szociális feladatok: a tavalyi évben 33 millió Ft, az idén 44 millió Ft. De itt azért 
emelkedett, mert Bakonycsernye körzetközponti szerepet tölt be a szociális 
feladatokban Veleg és Balinka tekintetében is. A két település erre a feladatára a 
segélykereten kívül nem kap állami támogatást. Sajnos itt el kell mondanom, hogy a 
szociális feladatok átszervezése elég negatívan csapódott le. Bízunk benne, hogy 
majd alakul a rendszer. Mint tudjátok, január 1-től a 2 családsegítő státusz átkerült az 
önkormányzathoz, s feladatok kerültek át Mórhoz, mint a központhoz. Sajnos a 
valóságban nem hogy feladat ment el, hanem még megnövekedett az 
adminisztráció, s a számok 1 főt javasolnak erre a feladatra. A munkavállalókat 
meghallgatva s látva a plusz feladatokat, nem hogy a jelenlegi 2 fő, hanem még egy 
fél állás is elmenne, annyi lett a plusz feladat. Ebben az összegben nem csak a 
családgondozók, hanem maga a segélykeret, és a gyermekétkeztetés, szociális 
étkeztetés is szerepel. 
A könyvtár, művház támogatása közel megegyező a tavalyi évhez képest. 
A gépjárműadó helyben maradó 40% 7.600.000 Ft volt tavaly, idén 8 millióban 
terveztük, ez természetesen nem tudható forint pontosra.  
Ugyan úgy, mint a helyi adók: A tavalyi 11 millió Ft-os kommunális adóval és a 26 
millió Ft-os iparűzési adóval számoltunk. Igaz, tavaly 3 millió Ft-al több befolyt, de 
nem mertünk ezzel számolni, mert folyik a kintlévőségek behajtása és a többlet abból 
is származhatott.  
A sajátos bevételeken a pótlékok, bírságok, talajterhelési díj szerepel, amely a tavalyi 
tervezett 750. eFt volt, idén viszont a tavaly teljesített 400 eFt lett beállítva. 
Nagy tétel, amely nem szerepelt a tavalyiban, az óvoda 44 millió Ft-os bevétele, 
amely természetesen nem fedezi az 58 millió Ft-os kiadásokat. Teljesen pontos 
terezést nem tudtunk végrehajtani az óvodánál, mert tavaly csak 4 hónapot 
üzemeltettük, s a költségvetés összeállítása nem Bakonycsernyén történt. 
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Természetesen vannak adott dolgok, mint a bérek, a közüzemi számlák. Szerepel 
még az óvodai játszóterek felülvizsgálata, mert muszáj. Az óvodán kívül a települési 
játszóterek bevizsgálása is be lett tervezve (Fenyő utca, Deák F. Béke-telep és a 
Sportpályán). Az Arany J. utcai játszóteret haladéktalanul el kell bontani, mert arról 
vizsgálat nélkül is tudni, hogy nem felel meg az előírásoknak. 
Az OEP finanszírozás hasonló intenzitású, mint a tavalyi évben. 
A felhalmozási támogatás azért magasabb, mert a Deák F. utcai partfalnál húztak le 
támogatást Az elszámolásnál, de megfellebbeztük és írásban elismertek még további 
költségeket. Ezek megérkezése lett beterezve.  
A kiadási oldalakat a polgármester részletesen ismerteti.  
Kiemelném a gyermekétkeztetést, amely 2012. óta önkormányzati feladat és teljesen 
levált az intézményektől. Sem az iskola, sem az óvoda költségvetésében nem 
szerepel. Az e feladatra kapott normatíva teljes mértékben lefedi a feladat ellátását, 
mind a dologi, mind a személyi részét. Sőt, mivel egy évre lett a vállalkozóval 
szerződés kötve, és ismételten közbeszerzést kell lefolytatni, a közbeszerzés díját is 
sikerül az állami normatívából fedezni.  
A Fecskeház bevételei teljesen külön vannak kezelve, külön számlán, amelyen évről-
évre alapot képezünk a felmerülő, az épület tulajdonosának kötelezettségeihez 
tartozó feladatok elvégzésére. Itt csupán a karbantartó bérének 40%-a és a 
fecskeházi ügyeket intéző dolgozó bérének az 50%-a jelenik meg, de az teljes 
mértékben kigazdálkodható. Tehát úgy gondolom, hogy ezzel az önkormányzati 
ingatlannal jó gazda módjára gazdálkodik az önkormányzat és nem vesz el forrást a 
kötelező feladatok ellátásából. Jó lenne Balatonszepezdnél is egy ilyen alapot 
képezni a bevételből.  
Az iskola működési kiadásai 17.724.000 Ft. Amelyet meg kell bontani alsós és felsős 
szintre, így van beállítva 2x8.862 Ft. 
Nagy intézmény az óvoda: 
A személyi juttatások adottak, ami adható, az a caffetéria 12 főre, havi nettó 10.000 
Ft/fő. Ezt korábban is biztosította az önkormányzat a kistérség felé, s más 
közalkalmazottak is, (könyvtár, művház, Gyejós lányok) ahol nem kötelező, 
megkapták eddig, s be is lett tervezve az idei évben is a saját szakfeladatukon. 
Két bejáró dolgozó van, illetve az óvoda vezetőnek van kiküldetésre betervezve, 
hiszen továbbképzésre neki is el kell jutnia. 
A személyi juttatás előirányzatát megemeli, hogy egy dolgozó 30. éves jubileiumi 
jutalomban részesül, azaz 3 havi bruttó bért be kellett tervezni. 
A dologi kiadásokon (a minimális gyógyszerköltség, szakkönyv, folyóirat, játékok, 
szakmai anyagot, nyomtatványok szerepelnek.  
Kisértékű tárgyi eszközöknél 440.000 Ft lett betervezve, az óvodavezető jelezte, 
hogy porszívót, játéktartó kosarakat, zsúrkocsit, mosógépet, függönyt, szőnyeget 
törölközőtartó szeretne vásárolni. 
Általános karbantartásra 500.000 Ft lett tervezve, amely magában foglalja a 
tisztasági meszelést is. Itt, ha elromlik egy csap, kilincs, stb. az tartozik ide.  
Ezen kívül jelezte, hogy jó lenne az óvoda épületét is felújítani, taposózni, laminált 
parkettázni, stb…. Javasolta, hogy mint ahogy a fenti óvodánál is volt pályázat, ha 
neki kezd az önkormányzat, akkor egy ilyen pályázat keretében teljes körűen tegye 
meg, ne csak toldozva-foltozva. Illetve azért ha majd az Egyház elindítja az óvodáját, 
akkor át kell gondolni a két épület működtetését, hiszen érinteni fogja a 
gyermeklétszám alakulását az új intézmény megnyitása.  
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Az óvoda költségvetéséhez tehát a 49.112 eFt bevételhez 8.927 eFt önkormányzati 
támogatás szükséges, hogy az 58.039 eFt-os kiadás fedezve legyen. A 8.927 eFt-ból 
1.200 eFt-ot Balinka önkormányzata fizeti meg. 
Közös Hivatal költségvetése: Mivel a hivatal költségvetését teljes mértékben lefedi az 
állami normatíva, azaz 69.609 eFt és nem kell hozzá önkormányzati támogatás, így 
nem kell a másik két képviselő-testületnek megtárgyalni. Az össz. bevétel és össz. 
kiadás azért 75 millió Ft, mert 5.714 pénzmaradvány keletkezett. 
A hivatal személyi kiadásain szerepel egy 25 éves jubileumi jutalom, amely nem 
szerepelt a tavalyi évben.  Szakmai üzemeltetési anyagoknál szerepelnek Nagyveleg 
és Balinka kiadásai is.  Pld. fénymásoló bérleti díja az a két településé, mivel 
Bakonycsernyén saját tulajdonú fénymásoló van. Szerepel szénvásárlás is, mivel 
Nagyvelegen széntüzeléses kazán van. A költségek úgy lettek megállapítva, hogy 
Bakonycsernye épületének rezsi költségét 100%-ban a normatívából fizetjük, 
Nagyveleg, Balinka esetében csak 80%-ot, mivel ott más célra is használják az 
épületet.  
Az idei évben 800.000 Ft-al kevesebb a normatíva, mint a tavalyi évben, de ez a 
lakosságszám csökkenésből származik. Mind három településen kevesebb lett. 
Kiadások: A kiadások összeállításánál nagyon fontos volt, hogy a feladatalapú 
finanszírozás lényege, hogy kizárólag a kötelezően ellátandó feladatokat tolerálja. A 
normatívából önként vállaltat nem lehet finanszírozni. Minden évben kimutatást kell 
készíteni, hogy mik azok a feladatok, amit pluszban felvállal az önkormányzat és 
annak mi a fedezete, hiszen a törvény úgy fogalmaz, hogy az önként vállalt feladatok 
nem mehetnek a kötelezően vállaltak terhére.  
Így kiadáson az árvízvédelmi tevékenységnél egy általános karbantartás szerepel, ha 
történik valami sárlavina, nagy eső, tehát valami vis maior esemény, legyen mihez 
nyúlni, illetve a vízrendezés IV. ütemének tervezési költsége. A közvilágítás is 
kötelező feladat, itt a térfigyelő kamerák visszakapcsolása. Mivel a kiadási tételek 
részletesen szerepelnek a tervezetben, kéri, hogy tegyék fel a kérdéseket azokkal 
kapcsolatban. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Fecskeházra vonatkozóan fejlesztési tartalékot minden 
évben lehet képezni? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Igen, a bevétel kiadás közötti különbség fedezi. 
 
Csik Ildikó gazdasági vezető: A tartalék 3 millió Ft.  
 
Turi Balázs polgármester: Ez az összeg évek során képzett tartalék, mely kell is, 
hogy legyen. A tartalék nem önkormányzati, hanem külön számlán van kezelve, 
mivel pályázati pénzből megvalósított épületről van szó.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az önkormányzati igazgatáson új tételként szerepel a 
bizottsági külsős tagja részére betervezett havi bruttó 10.000 Ft összegű tiszteletdíj. 
Korábbi testületi ülésen felvetődött, hogy a külsős tag is részesüljön valamilyen 
formában juttatásba, ezért került betervezésre.  
 
Osgyán Gábor képviselő: A külsős tagok soha nem kaptak juttatást, ő is volt külsős 
tag.  
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Varsányi Ferencné képviselő: Korábban több bizottság volt, több külsős taggal, most 
csak egy fő. 
 
Berze Attila képviselő: Nem javasolja megállapítani a juttatást. 
Kaviczki Péter képviselő: Akik dolgoznak vele, ők tudják milyen hasznos a munkája, 
eljár-e ülésekre.  
 
Szarka István képviselő: Itt az elvről van szó, nem a személyről, ennek megfelelően 
kell dönteni. Az elvet nem támogatja.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság külső tagja részére bruttó 10.000 Ft 
összeg beépítését a költségvetésbe. 
    

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 2 igen, 5 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

27/2016. (II.11.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság külső tagja részére nem 
kíván juttatást megállapítani, így nem ad felhatalmazást a tiszteletdíjról szóló 
rendelet módosításának előkészítésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Varsányi Ferencné képviselő: A megmaradt 110 eFt betervezett összeg hova kerül 
beépítésre? 
 
Turi Balázs polgármester: A költségvetés összeállítása során figyelembe lett véve, 
hogy amennyiben maradvány keletkezik, úgy a pályázati önerőbe kerül be.  
 
Berze Attila képviselő: Pályázatok között szerepel, ami a tavalyi évben tartaléklistára 
került például a konyha kialakítása?  
 
Turi Balázs polgármester: Igen, nincs elvetve. Részletes pályázati kiírás még nincs, 
de minden pályázatról külön kell majd dönteni, pályázati előkészítésre idei évben 
nagy összeget kell majd fordítani.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Megbízási díj esküvőre, miért van? 
 
Csik Ildikó gazdasági vezető: Önkormányzati feladat, rendelet írja elő az 
anyakönyvvezető részére, melyet itt kell szerepeltetni.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A temető fenntartásnál a szemétszállítás díja szerepel.  
 
Turi Balázs polgármester: A közmunkások szépen haladnak a temető tisztításával. 
Konkrét árajánlat alapján készül a tereprendezés és a kerítés elkészítése. Viszont 
ezt át lehet csoportosítani máshova is. Árajánlatot kért a ravatalozó előtti terület 
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térkövezésére, mely 4 millió Ft körüli összeg lenne, ami viszont nem lett betervezve 
forráshiány végett.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Tereprendezéssel lehet várni, de a tuskók 
kiszedésével nem, mivel az utána az úgy is kihajt.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A tuskókat valóban ki kell szedni, mert ha benn marad a 
gyökere újra ki fog hajtani. Javasolta, hogy valamilyen talajtakaróval be kellene 
borítani, például füvezéssel.  
 
Szarka István képviselő: Tudomása szerint lesz temető felújítási pályázati kiírás. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Véleménye szerint hagyni kellene a tervezett összeget.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kormányzati 
funkción a karbantartó bérének 40 %-a és egy ügyintéző bérének 50 %-a került 
beállításra. 
 
Kaviczki Péter képviselő: A fecskeháznál a légtechnika elkészítését már tavaly is 
tárgyalta a testület, azóta nem történt semmi. Akkor arról döntött a testület, hogy 
szakember véleményét kéri ki. A tervezett összeg fix árajánlat alapján lett-e 
tervezve? 
 
Turi Balázs polgármester: A 4 millió Ft abból a meggondolásból lett betervezve, hogy 
vállalkozóval telefonon történt ez ügyben egyeztetés. Ezt követően pedig a tegnapi 
nap délután érkezett meg részletes, írásos árajánlat a légtechnika kiépítésével 
kapcsolatban. Amennyiben a tervezett összeg marad a költségvetésben, úgy a 
következő ülésre meghívja a szakembert.  
 
Berze Attila képviselő: Ez az épület elvileg úgy épült, hogy szellőzővel, de nem a 
legmegfelelőbben lett megoldva.  
 
Turi Balázs polgármester: Nyugdíjasháznak épült, más lett a funkciója, a lakásban 
főznek, mosnak, nagyobb pára keletkezik, mint az eredeti funkcióval lett volna.   
 
Fidrich Tamásné jegyző: Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati 
funkción szerepel a hivatal, a társulás és az óvoda részére átadott normatíva és 
normatíván felüli támogatás.  
A közfoglalkozatáson a közmunka irányító bérének 60 %-a, a közfoglalkoztatás állam 
által ellátása, az Útőr program bér és dologi kiadásai kerültek tervezésre.  
 
Turi Balázs polgármester: A közmunka irányítónak emelkedett a bére 10.000 Ft-tal, 
már úgy került beépítésre a költségvetésbe. 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Ez a bruttó bér? 
 
Csik Ildikó gazdasági vezető: Igen, bruttó.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A teherautó állapotát nézegette, melyből látható, hogy 
jelentős javításokat kell rajta elvégezni.  
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Varsányi Ferencné képviselő: A közfoglalkoztatásnál az üzemeltetésre mi az a 350 
eFt? 
 
Csik Ildikó gazdasági vezető: Van olyan pályázat, ahol dologi támogatást is adnak 
100 %-ban.  
 
Turi Balázs polgármester: Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása kormányzati 
funkción 1 db forgalomtechnikai tükör elhelyezése került tervezésre, viszont az útőr 
program keretén belül is lehet tükörre pályázni, így amennyiben nyer a már benyújtott 
pályázat, úgy ez az összeg megmarad.  
 
Szarka István képviselő: Javasolta, hogy a tükörre tervezett 100 eFt összeg kerüljön 
ki a költségvetésből.   
 
Turi Balázs polgármester: E kormányzati funkción került tervezésre még a Petőfi 
utcai víztározónál vasbeton lejáró rámpa készítése 420 eFt összegben.  
 
Osgyán Gábor képviselő: A Petőfi utcában a két tönkrement híd javítása mikor lesz 
megoldott? 
 
Turi Balázs polgármester: A biztosítóval fel kell venni a kapcsolatot egyeztetés 
végett, alapesetben nem az önkormányzat feladata, de mivel beruházási területet 
érint, így elképzelhető, hogy tudjuk érvényesíteni a kárt.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Ady utcai lakó kérése a vízelvező árokkal 
kapcsolatosan az idei évben lett-e tervezve? 
 
Turi Balázs polgármester: Nem az idei évben nem került tervezésre forráshiány 
végett.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Nézegette az önkormányzati területeket, úgy látja 
nincsenek rendbe téve csapadékvíz elvezetés szempontjából valamint a külterületi 
utak sem. Ezzel is kellene számolni. Főleg a frekventált helyekre kellene odafigyelni. 
Külterületen általában út és árok.  
 
Turi Balázs polgármester: Ezzel kapcsolatban nem jelent meg pályázat, de 
valószínű, hogy az utakkal kapcsolatos pályázatba az árkok is beletartoznak. A Petőfi 
utcai vasbeton rámpára pedig árajánlatot kell bekérni, azt követően dönt a testület.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Annyi kérése lenne, hogy a két utat márciusig meg lehetne-
e csináltatni.  
 
Turi Balázs polgármester: Az egyéb szolgáltatások között szerepel a gépbérlés, 
melyre árajánlatot kért be két vállalkozótól, erről tájékoztatta a képviselőket. 
Szükséges lenne a vállalkozók által meghatározott árak elfogadásáról a testület 
döntése. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a 2016. évben megvalósuló földmunkák 
elvégzésére vonatkozó díjakat. 
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
28/2016. (II.11.) sz. Határozata Bakonycsernye Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a 2015 évben bekövetkező csapadékos időjárás okozta 
árok és útpadka tisztításokból származó iszapot elszállítassa és az okozott 
károkat helyreállítassa.  
2016-os évre a következő díjakat határozza meg: - forgókotrógép 9000Ft/óra+27% ÁFA - kotró-rakodó gép 7500Ft/óra+27% ÁFA - tehergépkocsi 5000Ft/óra+27% ÁFA - úthenger 4000Ft/óra+27% ÁFA - Bobcat 6000 Ft/óra+27% ÁFA - daruzás 6.500,-Ft/óra+27% ÁFA 
 Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

 
Fidrich Tamásné jegyző: Árvízvédelem kormányzati funkción szerepel a vízrendezés 
IV. ütem tervezése.  
A közvilágításra jár a normatíva, ami betervezésre került áramdíj formájában. Három 
évvel ezelőttig átalányt fizetett az önkormányzat, azóta viszont mérőóra van 
felszerelve, ez alapján kell fizetni.  
 
Turi Balázs polgármester: A tavalyi év végén két kérelem érkezett lámpatest 
felszerelésére, melyekben szükséges lenne dönteni. Az E-ON tájékoztatása szerint 
100.000 Ft + Áfa egy darab lámpatest felszerelése.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Javasolta, hogy a Kuruc utcában ne kerüljön felszerelésre, 
viszont a Petőfi utca végén a Bakonycsernye tábla fölé legyen felszerelve lámpatest.  
 
Szarka István képviselő: A Nagygyóni lakosok őt is megkeresték lámpatest 
elhelyezésével kapcsolatban.  
 
Turi Balázs polgármester: Tudomása szerint az ott lakók, mivel külterület, nem 
fizetnek kommunális adót.  
 
Ackermann Zoltán képviselő elhagyta az üléstermet, így a képviselők száma 6 
főre csökkent.   
A polgármester szavazásra bocsátotta a Kuruc utcában lámpatest felszerelését.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 0 igen, 6 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
29/2016. (II.11.) sz. Határozata Bakonycsernye Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Kuruc utcában közvilágítási lámpatest bővítést a 2016-os évben nem hajt 
végre.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Berze Attila képviselő: Tudomása szerint, ha valaki vásárol telket a Fenyő utcába, 
akkor a saját költségén kell beköttetnie a közműveket, plusz az önkormányzathoz 
közműfejlesztési hozzájárulást kell befizetnie. Adott-e ki az önkormányzat ebben az 
ügyben mentességet vagy kedvezményt? 
 
Turi Balázs polgármester: Tudomása szerint nem adott ki az önkormányzat.  
 
Ackermann Zoltán képviselő visszatért az ülésterembe, így a képviselők száma 
7 főre emelkedett.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Petőfi utca végén 5 db lámpatest 
elhelyezését. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 0 igen, 7 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
30/2016. (II.11.) sz. Határozata Bakonycsernye Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Petőfi utcában közvilágítási lámpatest bővítést a 2016-os évben nem hajt 
végre.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
  

 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Petőfi utca végén a Bakonycsernye tábla 
fölött lámpatest elhelyezését. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 3 igen, 4 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

31/2016. (II.11.) sz. Határozata Bakonycsernye Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Petőfi utca végén található falutábla fölé közvilágítási lámpatest bővítést a 
2016-os évben nem hajt végre.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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Fidrich Tamásné jegyző: Zöldterület kezelés kormányfunkción egyéb szolgáltatások 
lettek tervezve. A Város-, községgazdálkodáson szintén részletesen felsorolásra 
kerültek a tervezett kiadási összegek. Az egyéb szolgáltatásoknál szerepel a 
játszóterek felülvizsgálata, mely az idei évben esedékes. Továbbá törvényi előírás a 
zászló elhelyezése, így tervezésre került zászlótartó rúd kialakítása a hivatal előtt.  
 
Turi Balázs polgármester: A zászlótartó rúd elkészítésére árajánlatot kért be, ez 
alapján került betervezésre az összeg.  
 
Berze Attila képviselő: Szintén egyéb szolgáltatásnál szerepel 2.100 eFt 
bankköltség? Mit jelent? 
 
Csik Ildikó gazdasági vezető: Utalási költségek, postabélyeg és bankforgalmi jutalék.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Az autóra tervezett 300 eFt maradjon a költségvetésbe. 
 
Berze Attila képviselő: Az üzemeltetési anyagok beszerzése 1.700 eFt mit takar? 
 
Csik Ildikó gazdasági vezető: Festék, benzin, egyéb a település üzemeltetéséhez 
szükséges anyagok, üzemanyag.  
 
Berze Attila képviselő: Móri Kistérségi hozzájárulás? 
 
Turi Balázs polgármester: Lakosságszám arányosan kell fizetni a Kistérség részére. 
A templom alatti autóbuszöböl elkészítését is részletekben kel fizetni. Ezzel 
kapcsolatosan javasolta a Kistérségnél, hogy a befizetett összegből képezzenek 
tartalékot és fedezzék a buszöblös pályázat többletkiadásait. Mivel van olyan 
önkormányzat, aki nem fizet hozzájárulást az előző évben, ebből a tartalékból 
biztosították a hiányzó fedezetet a feladat ellátáshoz. Ez nem biztos, hogy jó irány.  
Továbbá itt szerepelnek az egyéb támogatások, TÖOSZ, Bakonyért Egyesület, 
Pénzügyi Alap. Továbbá a Vértesaljai Vizi Társulat részére fizetendő tagdíj összegét 
javasolja kivenni a költségvetés tervezetéből.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Vértesaljai Vizi Társulat részére fizetendő 
tagdíj összegének kivételét a költségvetés tervezetéből.   

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

32/2016. (II.11.) sz. Határozata Bakonycsernye Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Vértesaljai Vizi Társulat részére évente fizetett 191.000 Ft összegű tagdíjat 
nem kívánja tervezni a 2016. évi költségvetésében.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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Berze Attila képviselő: A zászlótartó rúd elkészítésével nem ért egyet. 
 
Osgyán Gábor képviselő: A KEOP pályázat beruházása során plusz munkák 
keletkeztek pl. a tornateremnél labdafogó háló és csatorna felszerelése.  
 
Turi Balázs polgármester: Igazgató Asszonytól kérte, hogy levélben legyen 
megkeresve ezek ügyében a fenntartó. Kisebb gesztusokat tesz az önkormányzat az 
iskola részére, de nagyobb összegű munkálatokat már nem tud elvégezni, így is 
évente közel 18 millió Ft-ot fizet az önkormányzat az iskolára.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A közművelődési feladatoknál a művelődési ház idei évi 
programjai szerepelnek a tavalyi teljesítés alapján lett tervezve.  
 
Berze Attila képviselő: Tavalyi évben mennyi lett tervezve a falunapra? 
 
Csik Ildikó gazdasági vezető: 1.300 eFt a rendezvényre, melyhez jönnek még egyéb 
járulékos költségek, vendéglátás. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A civil szervezetek támogatásánál a sportegyesület részére 
200 eFt-tal több lett tervezve az idei évben, mivel az általuk pályázaton nyert busz az 
önkormányzat is használja.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A támogatás fejlesztésre van költve? 
 
Osgyán Gábor képviselő: Ebből 1100 eFt a rezsiköltség. Az elszámolást számlákkal 
fogja igazolni.  
 
Berze Attila képviselő: A család és gyermekjóléti feladatoknál épület felújításra 
lehetne-e fordítani a jobb körülmények miatt.  
 
Turi Balázs polgármester: Kérte a dolgozókat, hogy jelezzék az idei évben mi az, 
amit fontos lenne elvégezni. Tisztasági festés mindenképpen lesz.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a tervezői költségek biztosítására vonatkozó 
összeg átcsoportosítását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

33/2016. (II.11.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a tervezetben szereplő 139.700 Ft bizottsági tagi személyi juttatás 
valamint a közutak, hidak szakfeladatról bruttó 127.000 Ft-ot átcsoportosít az 
Akác – Petőfi utcai járdák tervezői költségeinek biztosítására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal     
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
2016. évi költségvetés tervezetének megtárgyalását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

34/2016. (II.11.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester az 
Államháztartásról szóló törvényben meghatározott határidőn belül beterjesztett 
2016. évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezetét megtárgyalta. Felhívja 
a jegyzőt, az abban foglaltaknak a jegyzőkönyvben szereplő módosító, 
kiegészítő javaslatok figyelembe vételével történő átdolgozására.  
Felhívja a polgármestert, hogy az átdolgozott költségvetési rendeletet 
terjessze be a képviselő-testület elé végső elfogadásra.  
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő. 2016. február 29.  

 
 
2./ Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére TOP pályázatok 
tekintetében  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Az idei évben benyújtásra kerülő TOP-os pályázatok 
elkészítésével a Megyei Önkormányzat Kabinet Irodája javasolja megbízni, erre 
szükség lenne együttműködési megállapodás megkötésére. Ebben a 
megállapodásban pénzösszegről nincs szó, minden pályázat benyújtása előtt külön 
szerződés készülne. Kérte ennek elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
együttműködési megállapodás megkötését TOP pályázatok tekintetében. 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

35/2016. (II.11.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy együttműködési megállapodást köt a Fejér Megyei Önkormányzati 
Hivatallal (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) a határozat mellékletét 
képező tartalommal.  
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő. azonnal 
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3./ Tirkli István Rózsa u. 140/a. szám alatti lakos részére engedély megadása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy kérelem érkezett arra 
vonatkozóan, hogy az 1264 hrsz-ú magántulajdonban lévő ingatlanra mobilkonténert 
szeretnének elhelyezni. Mivel az önkormányzatnak elővásárlási joga van, így 
célszerű az engedély kiadása a konténer elhelyezésére.    
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a mobil 
konténer elhelyezését.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

36/2016. (II.11.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 
Bakonycsernye 1264 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlója 
tudomásul veszi az ingatlanon mobil konténer elhelyezését.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal   

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

 
 
 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester                  jegyző 
 
 
    Berze Attila   
    jkv. hitelesítő 


