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Bakonycsernye Község Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

  
 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 
Készült: Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 
22-én, 8.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

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

 
Tanácskozási joggal:  

Fidrich Tamásné  jegyző  
 
 
Turi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselő-testületi 
tagból 6 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.  
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kaviczki Péter 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 

37/2016. (II.22.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Kaviczki 
Péter képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 

 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett javaslatot. 
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1./ Tájékoztató a Községi Könyvtár 2015. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
2./ Tájékoztató a Művelődési Ház 2015. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
3./ Tájékoztató az Általános Iskola 2015. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
4./ Tájékoztató a Napköziotthonos Óvoda 2015. évi működéséről   
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
5./ Tájékoztató a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 2015. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  

 
6./ Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
7./ Javaslat az önkormányzat saját bevételek, valamint adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározására a költségvetési évet 
követő 3 évre várható összegéről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
8./ Beszámoló a civil szervezetek részére nyújtott támogatások felhasználásáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
9./ Javaslat Béketelepi Klub bérleti szerződésének megkötésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
10/ Javaslat az önkormányzat és a II. sz. háziorvosi rendelő között kötendő 
megállapodás megkötésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
11./ Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 
teljesítéséről, a KOMA adatbázisban történő szereplésről 
Előterjesztő: Szarka István elnök 
 
12./ Javaslat Akác utcai járdafelújítás tervezésével kapcsolatos vállalkozó 
kijelölésére 
Előterjesztő. Turi Balázs polgármester 

 
13./ Javaslat zászlótartó rúd elkészítésével kapcsolatos vállalkozó kijelölésére  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
14./ Javaslat Helyi Újság kiadási munkálatainak elvégzésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  

 
15./ Javaslat a temető rendezésével kapcsolatos munkálatokra vállalkozó kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
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16./ Javaslat a 2016. évi táboroztatási díjak meghatározására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  

 
17./ Tájékoztató a 2016. évi pályázati lehetőségekről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
18./ Javaslat ingatlanvásárlási kérelmek elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

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

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
38/2016. (II.22.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 

napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Tájékoztató a Községi Könyvtár 2015. évi működéséről 
2./ Tájékoztató a Művelődési Ház 2015. évi működéséről 
3./ Tájékoztató az Általános Iskola 2015. évi működéséről 
4./ Tájékoztató a Napköziotthonos Óvoda 2015. évi működéséről   
5./ Tájékoztató a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 2015. évi 
működéséről 
6./ Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadására 
7./ Javaslat az önkormányzat saját bevételek, valamint adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározására a költségvetési 
évet követő 3 évre várható összegéről 
8./ Beszámoló a civil szervezetek részére nyújtott támogatások 
felhasználásáról 
9./ Javaslat Béketelepi Klub bérleti szerződésének megkötésére 
10/ Javaslat az önkormányzat és a II. sz. háziorvosi rendelő között kötendő 
megállapodás megkötésére 
11./ Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének teljesítéséről, a KOMA adatbázisban történő szereplésről 
12./ Javaslat Akác utcai járdafelújítás tervezésével kapcsolatos vállalkozó 
kijelölésére 
13./ Javaslat zászlótartó rúd elkészítésével kapcsolatos vállalkozó kijelölésére  
14./ Javaslat Helyi Újság kiadási munkálatainak elvégzésére 
15./ Javaslat a temető rendezésével kapcsolatos munkálatokra vállalkozó 
kijelölésére 
16./ Javaslat a 2016. évi táboroztatási díjak meghatározására 
17./ Tájékoztató a 2016. évi pályázati lehetőségekről 
18./ Javaslat ingatlanvásárlási kérelmek elbírálására 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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1./ Tájékoztató a Községi Könyvtár 2015. évi működéséről  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: A könyvtár működéséről készült beszámoló szóbeli 
kiegészítésére felkérte Valásekné Kaszner Tímea könyvtárost. 
  
Valásekné Kaszner Tímea: Többségében elégedett a tavalyi évvel. Sajnos viszont az 
idei év elején már visszaesett a beíratottak száma, de még így is elégedett, a 
lakosság kb. 10 %-a könyvtár használó. Nagy megnyugvással tapasztalta, hogy a 
könyvtár a megyében a látogatottságot illetően jó helyen áll. Az információs 
rendszerrel is gyarapodott a könyvtár, ami jól működik.  
 
Turi Balázs polgármester: Az olvasói létszámot valóban szép számnak tartja. 
Pozitívum, hogy külön programok is vannak, melynek nagy előnye a Vörösmarty 
Könyvtárral kötött szerződés, mely szakmailag is előnyt jelent. A beszámolóban 
szerepel ingyenes szolgáltatás. 
 
Szarka István képviselő: Köszöni, hogy a könyvtár nemcsak könyvtárként, hanem 
kulturális központként is tud jól működni. Nagy jónak tartja, hogy a művelődési ház 
kiegészült a könyvtárral.  
 
Valásekné Kaszner Tímea: Az ingyenes szolgáltatás nem természetes mindenhol. 
Azért kapta a könyvtár a fénymásolót és nyomtatót, hogy a lakosságot segítse. 
Egyelőre még nem sokan veszik igénybe, inkább középiskolások. Az 
esélyegyenlőség szintén fontos a fogyatékkal élők részére.           
 
Varsányi Ferencné képviselő: A fénymásolást illetően kikötötték, hogy csak 
könyvtárral kapcsolatos dolgokat lehet másolni, vagy mást is? 
 
Valásekné Kaszner Tímea: Nem, mást is lehet, irodai szolgáltatás.  
 
Berze Attila képviselő: Valószínű többen igénybe vennék a lakosság részéről, ha 
tudnák, hogy van ilyen.    
 
Turi Balázs polgármester: A hivatalban is fizetni kell a fénymásolásért, ha van ilyen 
lehetőség addig legyen, amíg a forrás biztosított rá.  
 
Valásekné Kaszner Tímea: Valóban nem tudni meddig van rá lehetőség, egyelőre 
működik.  
 
Turi Balázs polgármester. Megköszönte a könyvtárosnak a szép beszámolót és a 
szóbeli kiegészítést.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Községi Könyvtár 2015. évi működéséről szóló tájékoztatót.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
39/2016. (II.22.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi 

Könyvtár 2015. évi működéséről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2./ Tájékoztató a Művelődési Ház 2015. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: A művelődési ház működéséről készült beszámoló szóbeli 
kiegészítésére felkérte Turjákné Szentesi Ilona művelődésszervezőt. 
 
Turjákné Szentesi Ilona: Amit kiemelne az nem a rendezvények, hanem a 
művelődési ház látogatottsága lenne. Az éves statisztikából látni, hogy mennyi 
embert lehet megmozgatni a településen. Hétfőtől pénzekig heti rendszerességgel a 
látogatók létszáma több mint 100 fő, ehhez jön a rendezvények létszáma. A 
statisztika szerint a kulturális rendezvényen részt vettek több mint 11 ezer ember 
éves szinten. Tavaly több új irányvonal is elindult, de kiemelné a szüreti vígazságot, 
mely a szőlőhegyben került megrendezésre.  
 
Turi Balázs polgármester: Ami még fontos, hogy az idei évben elindult a 
nyilvánosság kezelését illetően, a facebook oldal és az éves programnaptár 
elkészítése, ahol össze van foglalva a helyi civil szervezetek és az önkormányzat 
éves programjai. Úgy gondolja, hogy a művelődési ház megfelelően működik.  
 
Szarka István képviselő: A 100 fő látogatása megdöbbentette pozitív értelemben, jó, 
hogy ennyien használják hétköznapokon a művelődési házat.  
 
Berze Attila képviselő: Elolvasta, tényleg minden részletre kiterjedő anyag, látszik, 
hogy minden részletesen szerepel benne.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
művelődési ház 2015. évi működéséről szóló tájékoztatót. 
  

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

40/2016. (II.22.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház 
2015. évi működéséről szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
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3./ Tájékoztató az Általános Iskola 2015. évi működéséről  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Sajnálatát fejezte ki, hogy az iskola igazgatója nem tudott 
megjelenni a napirendi pont tárgyalása idejére.  
 
Boleraczkiné Boros Ildikó iskola igazgató megjelent az ülésterembe. 
 
Turi Balázs polgármester felkérte az iskola igazgatóját, egészítse ki beszámolóját. 
 
Boleraczkiné Borsos Ildikó: Megköszönte, hogy a testület érdeklődik az iskola 
munkája iránt. Lehet, hogy beszámoló kicsit negatívra sikeredett, de ez betudható 
annak, hogy egyre több nehézség hárul az iskolára. Például a gyógypedagógiai 
feladatokat nem tudják megoldani, pedig egyre nagyobb igény lenne rá. Bízik benne, 
hogy a köznevelési rendszer változtatása során ez is megoldásra kerül. Örül, hogy a 
tankerületi igazgató pozitív irányban áll hozzá a feladatokhoz. Igyekeznek átvenni a 
szülőktől a terhet a napközi és tanulószoba működtetésével. Jelentősen 
megnövekedett a napközis és tanulószobás gyerekek száma. Reméli álláshely 
bővítéssel ez megoldható lesz. Céljai közé tartozik, hogy a lehető legtöbb oldalról 
támogassák a gyerekeket elsősorban tanulás szempontjából. Egyre több a hátrányos 
helyzetű gyerek, mely leginkább a szülő háttér hiányosságának helyzetét jelenti. Jó, 
szinte napi kapcsolat van a gyermekvédelemmel. A pedagógiai program a 
jogszabályi változások miatt hamarosan átdolgozásra kerül majd. A közlekedéssel 
egyetért, többször próbált a körzeti megbízottal beszélni, hogy a reggeli órákban 
jobban oda kellene figyelni az iskola környékére. Úgy gondolja, hogy a jelenléte már 
előrelépés lenne. Civil szervezetekkel rendszeresen tartja a kapcsolatot. Kérte, hogy 
a rendezvények időpontja amennyiben lehetséges alkalmazkodjon az iskola 
idejéhez.  
 
Turi Balázs polgármester: Megköszönte az igazgató asszony szóbeli kiegészítését. A 
rendezvényekkel kapcsolatban elmondta, hogy a felújítás átadási ünnepsége volt az 
egyetlen, ami az iskola tanítási idejével egybeesett. Az idei évi programnaptár pedig 
már elérhető a honlapon. A programok szervezésénél a falu egészére figyelemmel 
kell lenni. Az átadó ünnepség nagyon színvonalas volt, jól megszervezett volt. A 
felújítással jelentősen csökkennie kell a rezsiköltségnek. Az önkormányzat évi 17,8 
millió Ft-ot fizet az iskolára, a csökkenést megpróbálja érvényesíttetni ebbe az 
összegbe. Továbbá szeretné, ha az udvarra labdafogó háló kerülne felhelyezésre 
védve ezzel az iskola falát. Elmondta, hogy a mai nap folyamán felhívást tesz a 
lakosság fele az iskola átnevezésére, melyre várja az ötleteket. A helyi 
polgárőrségnél kezdeményezni fogja, hogy a reggeli órákban jelenjenek meg az 
iskola előtt.  
Megköszönte a beszámolót, melyet javasol elfogadásra. Kérte továbbra is a 
lelkiismeretes munkát.  
 
Boleraczkiné Borsos Ildikó: Felvetette még, hogy az iskola mellett van a 
buszmegálló, és néhányan az iskola falán oltják el a cigarettát. Továbbá a 
buszmegállóban megáll a víz, így ráfröccsen a falra.     
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Osgyán Gábor képviselő: A beszámolóban szerepel, hogy jó a kapcsolat az 
önkormányzati óvodával. Az evangélikus óvodával van-e probléma? 
 
Boleraczkiné Borsos Ildikó: Sajnos véletlen hagyta ki a beszámolóból, természetesen 
az evangélikus óvodával is jó a kapcsolat. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Polgármester úr említette a labdafogó hálót, továbbá 
szükséges lenne a kapu melletti kisajtó javítása is, mivel nekicsapódik a falnak. 
 
Boleraczkiné Borsos Ildikó: Jelezte Polgármester Úr fele, leszerelésre került már a 
kisajtó.  
 
Turi Balázs polgármester: Nem az önkormányzat a fenntartó, ennek ellenére több 
feladatot is elvégez.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A csatornában is vannak még maradék palák, ki kellene 
szedni.  
 
Boleraczkiné Borsos Ildikó: Igen, ezt kérte már, de úgy látszik ott maradt.  
 
Szarka István képviselő: Néhány hete jelezte, hogy a hátsó bejáratnál a csatorna 
nem ér a földig, így az esővíz az épület alá folyik.  
 
Turi Balázs polgármester: Elmondta, hogy folyamatos jelzés van ezek a problémák 
hiányában, reméli hamarosan megoldódnak.   
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az Általános Iskola 2015. évi működéséről szóló tájékoztatót.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

41/2016. (II.22.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola 
2015. évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő. azonnal 

 
 
4./ Tájékoztató a Napköziotthonos Óvoda 2015. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: Köszöntötte Gyuris Pálné óvodavezetőt. az óvoda 
szeptembertől került vissza az önkormányzathoz a kistérségtől, így az elmúlt félév 
működéséről lehet beszélni. Felkérte az óvodavezetőt a szóbeli tájékoztatásra.  
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Gyuris Pálné: Azért is volt valóban nehéz beszámolót készíteni, mert csak négy 
hónap telt el szeptember óta. Úgy gondolja, hogy a fenntartó váltás nem okozott 
nehézséget. A működéshez szükséges dokumentumok elkészültek. A bölcsőde 
minden évben 5 fővel működik, tehát teljes a kihasználtság, amikor betölti a két és fél 
évet a gyermek, akkor pedig átkerülhet az óvodásokhoz, így ez a felmenő rendszer 
jó az óvodának. Továbbra is kompetencia alapú nevelést folytatnak, továbbá német 
nyelvoktatás is folyik játékos formában. Nagy jelentőséget tulajdonítanak a szülői 
nyilvánosságnak. A rendezvényeik szinte 100 %-os látogatottságú, a létszámban 
ingadozás tapasztalható, de jelentős visszaesés nincs, elégedett. Az óvoda munkáját 
jónak értékeli. Bízik benne, hogy a költségvetés biztosítja a működéshez szükséges 
feltételeket. Megköszönte Polgármester Úrnak az óvodával való törődést, minden 
segítséget megkapnak a társulástól, továbbá a rendezvényekre való meghívást.  
 
Turi Balázs polgármester: Rendszeresítve lett, hogy havonta egy alkalommal az 
intézményvezetőkkel megbeszélést tartanak.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Alcoa pályázattal kapcsolatosan tudna-e tájékoztatást 
adni? 
 
Gyuris Pálné: Néhány éve működik az óvodában, önkéntes munkán alapul. 
Regisztrálni kell, mint szervezet, hogy az alcoás dolgozó 5 alkalommal dolgozik az 
óvodánál, ebben az esetben meghatározott összegű dollárral támogatja cég a 
szervezetet. Nagyon jó lehetőségnek tartja, működik.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Az óvodánál megy el minden reggel, úgy gondolja, hogy 
forgalomkorlátozás kellene vagy gyalogátkelőhely elhelyezése. 
 
Gyuris Pálné: Valóban a reggeli órákban nagy a forgalom az óvoda valamint az 
iskola környékén, kevés a parkolóhely is.  
 
Turi Balázs polgármester: Pályázatok benyújtása ügyében szakemberrel végigjárták 
a falut és valóban szükség lenne rá.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Valóban az egész településen kevés a parkolóhely, de 
sajnos minden ember közvetlenül ott áll meg az autójával, ahol a dolga van, ez is 
hiba. A hely egyre kevesebb, az autó viszont egyre több.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Bölcsödénél van-e sorban állás, akit nem tudnak 
felvenni? 
 
Gyuris Pálné: Beiratkozás szerint van igény, amint betölti a két és fél évet átkerül az 
óvodába és a helyére lehet felvenni a bölcsödébe. 
      
Turi Balázs polgármester: Külön bölcsődei csoportot csak 10 fő feletti létszám esetén 
lehetne indítani, de a településen erre még nincs igény. Megköszönte a részletes 
anyagot és elfogadásra javasolja.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Napköziotthonos Óvoda 2015. évi működéséről szóló tájékoztatót.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

42/2016. (II.22.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Napköziotthonos 
Óvoda 2015. évi működéséről szóló tájékoztató tudomásul veszi.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal   

 
 
5./ Tájékoztató a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 2015. évi működéséről  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: Köszöntötte Greznerics Melinda családsegítőt. 
Összességében elégedett a munkával, nem könnyű feladatot végeznek, főleg úgy, 
hogy a folyamatos jogszabályi változásoknak is meg kell felelni.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Elmondta, hogy 2016. január 1-től átszervezésre került a 
gyermekjóléti és családsegítő feladatok. Sajnos az átszervezés következtében a 
feladat továbbra is itt maradt.  
 
Greznerics Melinda: Amik felvetődtek problémák a szociális gondozó részéről, igaz, 
hogy ő írta az anyagot, de a gondozó elmondása alapján. Szociális alapszolgálat 
felújítására talált pályázati lehetőséget, melyben nemcsak ablakcsere, hanem 
bútorzat, valamint váróhelyiség kialakítása is szerepel.      
 
Turi Balázs polgármester: A mai ülés egyik napirendi pontja lesz a pályázatok 
benyújtásának lehetősége is. Nyilván az sem megfelelő, hogy a körzeti megbízott is 
azt az irodát használja. A jelenlegi iroda is pályázat keretében kerülhetett 
kialakításra. Örül neki, hogy az adott szervezet gondolkodik azon, hogyan lehetne 
megoldást találni. 
 
Berze Attila képviselő: Az épülettel kapcsolatban elmondta, hogy a körzeti megbízott 
megkereste, hogy igaz, hogy havi egy alkalommal használja jelenleg az irodát, de ha 
lenne neki külön helyiség, úgy nem kellene több alkalommal mórra bejárnia.  
 
Greznerics Melinda: Az idei év januárjától vált szét a házi segítségnyújtás, 
gondozásra és segítésre.  
 
Turi Balázs polgármester: A költségvetésben a tanács döntése alapján lett tervezve a 
másik két településsel együtt létszámarányosan további házigondozó alkalmazása.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A normatíva létszámarányosan kerül megállapításra.  
 
Turi Balázs polgármester: Megköszönte a tájékoztatást és javasolja annak 
elfogadását.  
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 2015. évi működéséről szóló tájékoztatót.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

43/2016. (II.22.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és 
családsegítő szolgálat 2015. évi működéséről szóló tájékoztató elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal   

 
   
6./ Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli kiegészítésre.  
 
Fidrich Tamásné jegyző. Az elmúlt elhangzott javaslatok, döntések beépítésre 
kerültek a költségvetés tervezetébe, ennek anyaga elkészült, melyet részletesen 
ismertetett. 
 
Turi Balázs polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta a tervezetet. Felkérte Berze 
Attila bizottsági elnököt a tájékoztatásra.  
 
Berze Attila elnök: ÁA bizottság megtárgyalta az átdolgozott költségvetés anyagát, 
javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadását az előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről  

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
7./ Javaslat az önkormányzat saját bevételek, valamint adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározására a költségvetési 
évet követő 3 évre várható összegéről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
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Turi Balázs polgármester: Minden évben szükséges elfogadni a stabilitási törvényben 
meghatározott előírások alapján. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: A saját bevétele az önkormányzatnak 47 millió Ft? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Igen, ebből fizetjük minden évben az iskolára 17,7 millió Ft-
ot.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az önkormányzat saját bevételek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek meghatározására a költségvetési évet követő 3 évre 
várható összegéről szóló előterjesztést.   

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

44/2016. (II.22.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
az Áht. 29/A § (a) pontjában foglaltak alapján az önkormányzat saját 
bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 
követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja 
meg:  
Saját bevételek összege: 
2016.  47.110 e Ft 
2017.  47.110 e Ft 
2018.  47.110 e Ft 
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 
2016.  0 Ft 
2017.  0 Ft  
2018.  0 Ft A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel a Stabilitási 
törvény 10. § (5) bekezdésében foglalt követelménynek, amely szerint: 
„Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes 
fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig 
egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 
50%-át”. 
 Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. költségvetési év 

 
 
8./ Beszámoló a civil szervezetek részére nyújtott támogatások 
felhasználásáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: A Polgárőrség és a Sportegyesület számlákkal elszámolt a 
tavalyi évben részükre nyújtott támogatásról.  
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Berze Attila képviselő: A tavalyi évben arról volt szó, hogy a beszámolóval egyidőben 
külön elszámolás lesz a sport büféről.  
 
Turi Balázs polgármester. Jelezni fogja az elnök fele.  
 
Varsányi Ferencné képviselő. 50 millió Ft nagyságrendű a TAO? 
 
Turi Balázs polgármester: 2010-től 5 év alatt 50 millió Ft. 
 
Csik Ildikó gazdasági vezető: Pénzügyileg mindkét civil szervezet elszámolása 
rendben van.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
civil szervezetek részére nyújtott támogatás elszámolását.   

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

45/2016. (II.22.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgárőrség és a 
Sportegyesület részére 2015. éven nyújtott támogatás elszámolását elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő. azonnal  
 
 

9./ Javaslat Béketelepi Klub bérleti szerződésének megkötésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: A szerződés tervezetben foglaltak a vállalkozóval 
megbeszélésre kerültek. Javasolta a tervezet elfogadását.  
 
Osgyán Gábor képviselő: A tervezetben pirossal jelöltek a módosítások? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Igen, az került bele új részként.  
 
Berze Attila képviselő elhagyta az üléstermet, így a képviselők száma 5 főre 
csökken.   
 
Turi Balázs polgármester: A cél az volt, hogy ne kelljen felszerelni mérőórákat. A 
tervezetben szereplő díjak szakemberrel történt egyeztetés és a korábbi évek 
fogyasztása alapján került megállapításra.  
 
Berze Attila képviselő megérkezett az ülésterembe, így a képviselők száma 6 főre 
emelkedett.  
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Varsányi Ferencné képviselő: Úgy emlékszik, hogy a költségvetésbe 500 eFt költség 
lett tervezve, de így ebben az esetben nem lesz annyi.  
 
Turi Balázs polgármester: Eddig kb. 60 eFt volt a bevétel, ezután 65 Ft várható.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Minimális karbantartási díj minden évben tervezve lett a 
költségvetésbe. Amire pluszba költött az önkormányzat az a nyugdíjasklub része volt.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Béketelepi Klub bérleti szerződésének elfogadását az előterjesztés szerint.   

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

46/2016. (II.22.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát 
képező Bakonycsernye, Béke-telepi Klub Helységet egészségmegőrző 
tevékenység biztosítására bérbe adja a Winkler Trans Kft. (Mór, 
cégjegyzékszám: 0709004530, adószám: 11451417-20-07, székhely: Mór, 
Deák F. út 55., képviseli: Winkler Jánosné) részére 2016. március 1. napjától 
2016. december 31-ig határozat mellékletét képező bérleti szerződés szerint.  
Felkéri a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő. azonnal  

 
 

10/ Javaslat az önkormányzat és a II. sz. háziorvosi rendelő között kötendő 
megállapodás megkötésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirendi ponttal 
kapcsolatos tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Elkészült a II. sz. háziorvosi rendelő és az önkormányzat 
között kötendő megállapodás tervezet. Tavalyi évben került felszerelésre almérő óra, 
mely a lakás vízfogyasztását méri. A tervezet szerint a doktornő 8 m3 átalány vízdíjat 
fizet havonta, majd minden év decemberében lenne az elszámolás a tényleges 
vízfogyasztásról.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat és a II. sz. Háziorvosi rendelő között kötendő megállapodást az 
előterjesztés szerint.   

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
47/2016. (II.22.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapodást köt 

a tulajdonát képező Bakonycsernye, Rózsa utca 67. sz. alatt található II. sz. 
háziorvosi rendelő és lakás (Intra-Mednet Bt., képviseli: Szigetváriné dr. Papp 
Éva háziorvos) víz- és csatornadíj használatára vonatkozóan.  
Felhatalmazza a polgármestert a jegyzőkönyv mellékletét képező 
megállapodás aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
11./ Jelentés az önkormányzati képviselők vagonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének teljesítéséről, a KOMA adatbázisban történő szereplésről 
Előterjesztő: Szarka István elnök  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Szarka István bizottsági elnököt tegye meg 
szóbeli tájékoztatását.  
 
Szarka István elnök: A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét minden képviselő 
határidőre megtette, továbbá mindenki szerepel a KOMA adatbázisban. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület a bizottsági elnök 
tájékoztatását tudomásul vette.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

48/2016. (II.22.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrzős és Összeférhetetlenséget Vizsgáló 
Bizottság beszámolóját a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük 
teljesítéséről, valamint a KOMA adatbázisban történő szereplésükről szóló 
tájékoztató elfogadja.  
Megállapította, hogy egyetlen képviselővel szemben sem kell eljárását 
indítani. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal   

 
 
12./ Javaslat Akác utcai járdafelújítás tervezésével kapcsolatos vállalkozó 
kijelölésére 
Előterjesztő. Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
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Turi Balázs polgármester: Az Akác utcai járdafelújításra vonatkozó árajánlatot a 
tervező megküldte, melyet a képviselők is megkaptak. A költségvetésben ezen 
összeg tervezésre került.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Ez az ár megfelelő, elfogadható-e? 
 
Turi Balázs polgármester: Helyi viszonylatnak megfelelő. Amikor meg lett kérve az 
árajánlat ő volt a legolcsóbb, továbbá a munkájával korábban is meg volt elégedve. 
Véleménye szerint jó tervezővel kell terveztetni. Sikeres pályázat esetén ezt a 
költséget 100 %-ban el lehet számolni.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Műszaki ellenőri feladatot is vállal? 
 
Turi Balázs polgármester: Nem, nem vállal.  
 
Kaviczki Péter képviselő elhagyta az üléstermet, így a képviselők száma 5 őre 
csökkent.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az Akác utcai járdafelújítás tervezésével kapcsolatos vállalkozó kijelölését az 
előterjesztés szerint.   

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

49/2016. (II.22.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete Schmidt Norbert 
tervező (8060 Mór, Bartók Béla utca 32.) által benyújtott árajánlatot a 
Bakonycsernye belterületén a 8216. jelű közút átkelési szakasza mentén 
gyalogjárda felújítás terveinek elkészítésére vonatkozóan elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 

Kaviczki Péter képviselő visszatért az ülésterembe, így a képviselők száma 6 főre 
emelkedett.  

 
 

13./ Javaslat zászlótartó rúd elkészítésével kapcsolatos vállalkozó kijelölésére  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: A költségvetés tervezése során is elhangzott a zászlótartó 
rúd elkészítése, melyre megérkezett az árajánlat és be is lett tervezve. Ezen felül a 
zászlót még meg kell rendelni.  
 
Osgyán Gábor képviselő. Milyen összeg lett a költségvetésbe betervezve? 
 
Csik Ildikó gazdasági vezető: 354 eFt került betervezésre.  
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Osgyán Gábor képviselő: Soknak tartja az árajánlatban szereplő összeget. Nem 
lenne esetleg helyben szakember, aki ezt el tudná készíteni? 
Berze Attila képviselő: Nem lenne olcsóbb, ha nem a cég szállítaná ki, hanem az 
önkormányzati autóval kerülne elszállításra? 
 
Turi Balázs polgármester: Elég speciális tartókról van szó, de a legegyszerűbb típus. 
Az ajánlattevő cég telefonon keresztül tájékoztatást nyújtott a képviselő részére a 
rudakról és azok felszereléséről. Kérte az ajánlat elfogadását azzal, hogy Berze Attila 
képviselő felvetése alapján az önkormányzat elszállítja és felszereli a zászlótartó 
rudakat.   
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
zászlótartó rúd elkészítésével kapcsolatos vállalkozó kijelölését az előterjesztés 
szerint.   

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

50/2016. (II.22.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete megrendel 3 db, a 
Formenta Hungary Kft. (2243 Kóka, Várak 2/a. adószám: 12676998-2-13) által 
benyújtott árajánlatban szereplő 100600 Formenta Flagpole original standard 
06 méter zászlórúd elkészítését 49.530,- Ft +Áfa / db áron. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
14./ Javaslat Helyi Újság kiadási munkálatainak elvégzésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: A nyomda megküldte az árajánlatot a Rikkancs újság 
kiadására vonatkozóan. Az ár az előző évhez képest nem változott.  Kérte az 
árajánlat elfogadását.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Véleménye szerint elfogadhatóak az árak. 
 
Szarka István képviselő elhagyta az üléstermet, így a képviselők száma 5 főre 
csökkent.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
helyi újság kiadási munkálatainak elvégzésére benyújtott árajánlatot.   
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
51/2016. (II.22.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy a „Bakonycsernyei Rikkancs” sajtótermék teljes körű nyomdai 
kivitelezésére megbízza az Extra Média Nyomda Kft-t (8000 Székesfehérvár, 
Fecskepart 4054/1. adószám: 11920029-2-07) a jegyzőkönyv mellékletében 
szereplő árajánlat alapján.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

15./ Javaslat a temető rendezésével kapcsolatos munkálatokra vállalkozó 
kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: A költségvetés tárgyalása során döntés született a 
köztemető bővítésének szükségességéről, mely a költségvetésben tervezésre került. 
Kovács Attila helyi vállalkozó benyújtotta az árajánlatot erre vonatkozóan. Kérte a 
testület véleményét.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Nem lehetne esetleg két részletben elvégezni a munkát. 
 
Szarka István képviselő megérkezett az ülésterembe, így a képviselők száma 6 főre 
emelkedett.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Meg lett e beszélve a vállalkozóval, milyen széles legyen a 
terület. Komolyabb tereprendezés során kb. 35 m szélesre meg lehetne csinálni. 
Véleménye szerint lánctalpas gép kellene, kisgéppel nehéz lesz.  
 
Turi Balázs polgármester: Kérte a vállalkozót, hogy egyenesre hozza ki a terepet. 
Más géppel valóban könnyebben el lehetne végezni. A vállalkozó ebbe az árba 
vállalta, el kell, hogy végezze. Javasolta az árajánlat elfogadását. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
temető rendezésével kapcsolatos munkálatokra vállalkozó kijelölésére benyújtott 
árajánlatot. 
   

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

52/2016. (II.22.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy az önkormányzat tulajdonát képező köztemető bővítéséhez szükséges 
előkészítő földmunkák elvégzésével megbízza Kovács Attila vállalkozót (8056 
Bakonycsernye, Arany J. u. 34.) a jegyzőkönyv mellékletét képező 
árajánlatban szereplőek szerint.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 

16./ Javaslat a 2016. évi táboroztatási díjak meghatározására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: A képviselő-testületnek minden évben meg kell határoznia 
a balatonszepezdi táborra vonatkozó táboroztatási díjakat. Javasolta a bérlő által 
tervezett díjak elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 2016. 
évi táboroztatási díjak meghatározását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

53/2016. (II.22.) sz. Határozata Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonszepezdi 
tábor 2016. évi táborozási díjait az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

Faház: elő- és utószezonban: 1800ft/fő/éj 
bakonycsernyei lakosoknak: 1600ft/fő/éj 

főszezonban: 2000ft/fő/éj 
bakonycsernyei lakosoknak: 1800ft/fő/éj 

Sátorban: elő- és utószezonban: 1300ft/fő/éj 
bakonycsernyei lakosoknak: 1100ft/fő/éj 

főszezonban: 1600ft/fő/éj 
bakonycsernyei lakosoknak: 1400ft/fő/éj 

A főszezon június 15. és augusztus 25. közötti időszak. 
Nyári nyaralótábor: 6 nap/5 éjszaka: faházban: 19800 forint, mely 5 éjszaka 

szállást és napi 3x étkezést foglal magába. 
sátorban: 17800 forint 

Bakonycsernyei tanulóknak: faházban: 18000 forint 
sátorban: 17000 forint a szállás 5 éjszakára és a 3x étkezés 

  Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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17./ Tájékoztató a 2016. évi pályázati lehetőségekről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a 2014-2020 évi 
pályázati rendszerbe január hónapban megtörténtek a pályázati kiírások. Véleménye 
szerint pályázatíró céget kellene megbízni az elkészítéssel, mivel többféle pályázat 
benyújtását szeretné. A Területi Operatív Program (TOP) pályázatok tekintetében 
pedig a Fejér Megyei Önkormányzattal lett együttműködési megállapodás kötve. Az 
első körbe minél több pályázatot kell benyújtani, mivel ha nem lesz nyertes, úgy még 
a második körbe lesz esély. A pályázatok 100 %-os finanszírozásúak. Tájékoztatást 
nyújtott a pályázati lehetőségekről:  
 
1.Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések: Akác és Petőfi utca 
vízrendezésére lenne lehetőség. Két képviselővel együtt megtörtént a helyszíni 
bejárás. A tervek kb. két héten belül elkészülnek. Gondolt arra, hogy a tüzépnél zárt 
buszmegálló építése legyen, de nagyon megdrágítaná. Szükség lesz még 
tanulmányterv elkészítésére. Ezt követően lehet a pályázatot összeállítani. 
Benyújtási határidő április 18. Javasolta, ennek a pályázati lehetőségnek a 
benyújtását.  
 
2. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés: Ezen belül két irány lehetséges a 
helyi kerékpárút kiépítése valamint a közlekedés biztonságának fejlesztése. 
Véleménye szerint a közlekedés biztonságát kellene megcélozni gyalogátkelőhelyek 
és járda építésével. Ezzel kapcsolatban felkért egy szakembert, akivel végigjárták a 
települést, ami alapján össze tudná állítani a szükséges dokumentációt. Lehetne a 
buszmegállókhoz zebrák kialakítása, továbbá a faluközpontban valamint a templom 
alatti út bal oldalán a súri úti kanyarig új járda építése. A zebra kialakításának komoly 
előírásai vannak, pl. lámpatestet kell fölé elhelyezni. Beadási határidő március 18.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Az iskolánál a fal össze fröcsölésének megelőzésével 
kapcsolatosan lehetne-e ebbe a valamelyik pályázatba olyat szerepeltetni, hogy a 
korlátra plexit helyezni, vagy olyan korlátot készíteni, ami zárt, hogy védje a falat.  
 
Turi Balázs polgármester: Jó ötletnek tartja, meg kell vizsgálni ennek lehetőségét.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A településen amennyiben több zebra lesz lassítani fogja a 
forgalmat, nehogy torlódások legyenek.  
 
Szarka István képviselő: Az nem baj, ha lassul a forgalom, úgyis gyorsan hajtanak az 
autók.  
 
3. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 
fejlesztése: Véleménye szerint a horgásztó infrastruktúrális fejlesztését lehetne 
elvégezni, melyre kb. 50-60 millió Ft-ba lehetne gondolkodni. Felvette a horgász 
egyesület elnökével a kapcsolatot, milyen elképzelései lennének. Ez ügyben 
tárgyalni fognak. Beadási határidő április 25.  
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Berze Attila képviselő: A világítás kiépítése akkor lenne jó, ha mindenhol lenne, a 
vízre véleménye szerint nincs szükség. Nem javasolja ennek a pályázatnak a 
benyújtását.  
 
Turi Balázs polgármester: A vezetőség részéről a világítás régóta kardinális kérdés, 
többször felmerült már, ezért gondolta ennek lehetőségét.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Egy dolog azonban nem megoldott a horgásztónál az 
illemhely, ahhoz viszont kell épület.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Az illemhely kérdése a falu közepén sincs megoldva, 
régen volt ilyen lehetőség.  
 
4. Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós 
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése: Javasolná a 
Béketelepi klub épületének külső felújítását energetikai szempontból. Beadási 
határidő április 25.  
 
5. Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése: Egyeztetett a két 
háziorvossal. Sajnos a pályázatból nem lehetne egy új egészségházat 
megvalósítani. Ennek keretén belül lehetne javítani a védő helyzetét is, viszont a 
pályázat kizárja a több helyrajzi számra beadott pályázatot.  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta továbbá a képviselőket, hogy ezeken kívül 
lehetőség lesz még külterületi és belterületi utak felújítására valamint főzőkonyha 
kialakítására pályázatot benyújtani.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A költségvetésbe tervezése során lett e számolva a 
kisajátítás költségeivel? 
 
Turi Balázs polgármester: Nem szerepel a költségvetésbe.  
 
 
18./ Javaslat ingatlanvásárlási kérelmek elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Fodor Róbert balinkai 
lakos kérelmet nyújtott be a Fenyő utcai 1765/17 hrsz-ú építési telek megvásárlása 
iránt. Javasolt az ingatlan értékesítését.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Fodor 
Róbert Balinka, Iskola u. 11. szám alatti lakos önkormányzati ingatlan vásárlási 
kérelmét. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

54/2016. (II.22.) sz. Határozata Bakonycsernye Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíti a tulajdonában 
álló Bakonycsernye, 1765/17 hrsz-ú építési telket Fodor Róbert Balinka, 
Iskolai u. 11. szám alatti lakos részére 400 Ft/m2 áron. A vevőt 4 éven belül 
beépítési kötelezettség terheli, valamint az Önkormányzat kikötötte az építési 
telekre vonatkozó visszavásárlási jogát. Az ingatlan vételára 494.400,-Ft / 
azaz négyszázkilencvennégyezer-négyszáz /.  
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 
  

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

 
 
 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester                  jegyző 
 
 
 
    Kaviczki Péter    
    jkv. hitelesítő 


