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Bakonycsernye Község Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

  
 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 
Készült: Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. 
március 18-án, 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

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

 
Tanácskozási joggal:  

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

55/2016. (III.18.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Osgyán 
Gábor képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett javaslatot. 
 
1./ Javaslat Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület 2016. évi támogatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
2./ Javaslat Fenyő utcai építési telkek kimérettetésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
3./ Javaslat Fenyő utcai építési teleki eladására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
4./ Nyilatkozat a bakonycsernyei 812 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
5./ Javaslat Területi Operatív Program (TOP) keretében kiírásra került pályázatok 
benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
6./ Javaslat Polgárőr Egyesület 2016. évi támogatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
7./ Adatszolgáltatás éven túli hitel összegéről 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
8./ Javaslat Általános Iskola nevének megváltoztatására 
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 
56/2016. (III.18.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 

napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület 2016. évi támogatására 
2./ Javaslat Fenyő utcai építési telkek kimérettetésére 
3./ Javaslat Fenyő utcai építési teleki eladására 
4./ Nyilatkozat a bakonycsernyei 812 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogáról 
5./ Javaslat Területi Operatív Program (TOP) keretében kiírásra került 
pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára  
6./ Javaslat Polgárőr Egyesület 2016. évi támogatására 
7./ Adatszolgáltatás éven túli hitel összegéről 
8./ Javaslat Általános Iskola nevének megváltoztatására 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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1./ Javaslat Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület 2016. évi támogatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a Sport Egyesület részére 
nyújtandó támogatás a költségvetésben szerepel. A támogatási szerződés elkészült, 
a képviselők megkapták.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Kérte, hogy a szerződésben a támogatás utalásának 
időpontjánál szereplő augusztus 31-i dátum helyett július 31. nap legyen 
meghatározva. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
támogatási szerződés elfogadását az elhangzottak alapján.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

57/2016. (III.18.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernyei 
Bányász Sport Egyesület (8056 Bakonycsernye, Bercsényi u. 71.) részére 
2016. évben 2.500.000 Ft összegű támogatást biztosít az önkormányzat 2016. 
évi költségvetésének terhére.  
Felkéri a Polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés 
megkötésére.  

 Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. március 31. 
 
 

Turi Balázs polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Sport Egyesülettel 
készült egy megállapodás tervezet a buszhasználatra vonatkozóan. Így abban az 
esetben, ha az önkormányzatnak szüksége lenne a buszra és a sport jelenleg nem 
használja, úgy használatra megkaphatná. Javasolta, hogy autópálya matrica is 
kerüljön rá megvételre az egyesület részéről.  

 
 

2./ Javaslat Fenyő utcai építési telkek kimérettetésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Korábbi testületi ülésen elhangzott, hogy az ingatlan 
eladója által kerüljenek kiméretésre, így árajánlatot kért be földmérőtől. A jelenleg 
még meglévő 12 db építési telek utcafronti kitűzése 120.000 Ft lenne, melynek 
összege a költségvetésben nem került tervezésre. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Véleménye, hogy kerüljenek kiméretésre a telkek.  
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Berze Attila képviselő: Abban a tudatban volt, hogy ezek a telkek ki vannak mérve, 
de ha nem, akkor legyen kiméretve.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Abban az esetben, ha ki lesz méretve, maradandó 
oszlopokat kellene elhelyezni. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Véleménye szerint nem kell kiméretni, mert ha valaki épít 
telekre, akkor úgy is ki kell méretni a ház kitűzését és ehhez elkerülhetetlen a 
telekhatár kimérése. Amennyiben karó kerül elhelyezésre, pár év múlva odébb is 
kerülhet, így már nem lesz hivatalos.   
 
Szarka István képviselő: Azt kell mérlegelni, hogy megér-e annyit, hogy ha jön egy 
érdeklődő, meg tudjuk mutatni, hogy pontosan melyik területről van szó. De 
természetesen neki még ki kell méretni a vásárlás után is.  
 
Turi Balázs polgármester: Támpont lehetne, hogy pontosan melyik területről van szó. 
 
Szarka István képviselő: Abban az esetben tudja támogatni, ha a kimérés költsége 
beépítésre kerül a telkek eladási árába.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Akik eddig vásároltak telket, hogyan oldották meg? 
 
Turi Balázs polgármester: Ilyen kérés még eddig nem volt. Létezik egy gép, mellyel 
kimérést lehet végezni. Ha az önkormányzat rendelkezne ilyennel, nem kellene 
földmérővel végeztetni. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Abból a szempontból legyen kiméretve, hogy úgy 
pontosabban lehet látni a telekhatárt.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Fenyő utcai építési telkek kimérettetésére beérkezett árajánlat elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

58/2016. (III.18.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát 
képező Bakonycsernye, Fenyő utcai építési telkek (12 db) utcafronti kimérését 
megrendeli Végh Gyula 8074 Csókakő, Rákóczi u. 3. szám alatti földmérőtől. 
A vállalkozói díjat bruttó 120.000 Ft-ban határozza meg.  
Felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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3./ Javaslat Fenyő utcai építési teleki eladására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy újabb építési telek  
vásárlás érkezett. ifj. Berze Attila és Greznerics Melinda nyújtotta be kérelmét a 
1765/7 hrsz-ú ingatlan megvásárlására. Javasolta az értékesítést.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Fenyő utcai 1765/7 hrsz-ú építési telek értékesítését.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

59/2016. (III.18.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíti a 
tulajdonában álló Bakonycsernye, 1765/7 hrsz-ú 1244 m2 nagyságú építési 
telket Berze Attila István és Greznerics Melinda Bakonycsernye, Rákóczi u. 
144. szám alatti lakosok 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 497.600,- Ft 
/azaz Négyszázkilencvenhétezer-hatszáz forint/.  
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

4./ Nyilatkozat a bakonycsernyei 812 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirendi pont szóbeli 
kiegészítésére.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A kiadott írásos előterjesztésnek megfelelően tájékoztatta a 
képviselőket, hogy a 812 hrsz-ú ingatlan jelenlegi használója ifj. Kalányos Gyula. 
Mint kiderült, a tulajdoni lap alapján nemcsak az ingatlan alatti földterület, hanem a 
rajta található lakóház is az önkormányzat tulajdonában van. Az önkormányzatnak, 
mint tulajdonosnak nyilatkoznia kell az ingatlan tulajdonjogáról.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Ebben az esetben ezt az ingatlant nem kell 
felértékeltetni? 
 
Turi Balázs polgármester javasolta, hogy a közjegyzővel és a Földhivatallal történő 
egyeztetést követően ismételten kerüljön be ezen nyilatkozat képviselő-testület elé.  
 
 



 
6 
 

5./ Javaslat Területi Operatív Program (TOP) keretében kiírásra került 
pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
Turi Balázs polgármester: A pályázatok benyújtásával kapcsolatosan írásos 
előterjesztés nem készült, mivel még az utolsó pillanatban is változások voltak a 
tervekben. A pályázati lehetőségek benyújtásának részleteiről tájékoztatta a 
képviselőket.  
1.pályázat a települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című pályázat, 
melybe az Akác illetve Petőfi utca vízrendezése kerülhetne bele. A tervek szerint az 
Akác utca vízrendezése 150 millió Ft-os beruházás lenne, a Petőfi utcai vízrendezés 
pedig kb. 90 millió Ft. A testületnek jelenleg azt kell eldönteni, hogy csak a Petőfi 
vagy csak az Akác utca kerüljön benyújtásra, hiszen a két szakasz összköltsége 
olyan magas, hogy összességében kevesebb eséllyel pályázna az önkormányzat, ha 
mind a két területre benyújtaná. Az Akác utcánál a felső rész is szerepel a tervekben. 
Véleménye, hogy a járdafelújítás miatt az Akác utca lenne leginkább szükséges.     
 
Osgyán Gábor képviselő: Tehát, ha jól értem külön-külön is utcánként is 
benyújthatóak? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, így van.  
 
Szarka István képviselő: Arra gondolt, hogy járdafelújítás eddig is önerőből lett 
elvégezve, akkor az Akác utcára legyen most benyújtva, hiszen így nem saját erőből 
kellene finanszírozni és maradna forrás más feladatra is.  
 
Berze Attila képviselő: Akác utca melyik része lenne? 
 
Turi Balázs polgármester: A Benzinkúttól jobb oldalon végig, ameddig a járda tart, 
továbbá az Akác utca 627 hrsz-ú ingatlantól a 631- hrsz-ig, valamint a 45 házszámtól 
31/a házszámig.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Abban az esetben, ha az Akác utcára lesz beadva a 
pályázat, a Petőfi utca végén lévő átereszt viszont mindenképpen meg kellene 
csinálni.  
 
Turi Balázs polgármester: Ez a feladat a Vízügyi Igazgatóságé lenne, esélyt lát 
viszont arra, hogy a Kistérség által benyújtandó vízrendezéses pályázat keretében ez 
a probléma megoldásra kerülne.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Úgy gondolja, hogy mindenképpen a magasabb 
összegű beruházásra kell benyújtani a pályázatot.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A buszmegálló miatt nyomósabbnak tartaná a Petőfi utcára 
benyújtani. A bejárati hidak (kapubejárók) szerepelnek e az összegben? 
 
Turi Balázs polgármester: Jelen pillanatban egyeztetés folyik a Közútkezelővel, hogy 
a Tüzépi buszmegállótól a horgásztó bejáratáig kialakítható e fedett árok. A KHT 
még nem nyilatkozott, hogy hozzájárul-e. Közlekedésbiztonsági szempontból nagyon 
fontos szakasz, de ezt talán önerőből is el lehet végezni, inkább bevállalható, mint az 
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Akác utcai járda elkészítése, hiszen a költségeit tekintve legalább a duplája. A 
kapubejárók úgy lettek tervezve, hogy minden helyen új, az eredetivel megegyező 
burkolatú legyen.  
 
Berze Attila képviselő: Ha a terepviszonyokat vesszük figyelembe, fontosabb lenne 
az Akác utca, inkább az mellett dönt.  
 
Turi Balázs polgármester: Szükséges még pályázatíró cég kijelölése az ajánlatuknak 
megfelelően. Felhívja a figyelmet, hogy pályázatírás kizárólag a benyújtásig szól, egy 
sikeres pályázat esetén menedzselésről későbbi testületi ülésen szükséges dönteni.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című pályázat benyújtását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

60/2016. (III.18.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy pályázatot nyújt be a kiírásra kerülő TOP-2.1.3-15 „Települési 
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázatra a település 
belterületi vízrendezésének folytatására a VIZITERV ALBA Kft. által elkészített 
tervekben szereplő műszaki tartalommal.   
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 
előkészítő munkák elvégeztetésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. április 18.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 1 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
61/2016. (III.18.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az 

Econoserve Pályázati és Üzleti Tanácsadó Kft-t (1122 Budapest, Városmajor u. 
10. ) a pályázat előkészítéséhez szükséges szakértői tanácsadással, valamint a 
szükséges megalapozó dokumentumok, projekt előkészítő tanulmány 
elkészítésével.  
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  
  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
2.pályázati lehetőség a fenntartható települési közlekedésfejlesztés, melynek 
beadási határideje március 31. A pályázatban javasolja, a Rózsa utcai önkormányzati 
óvo9dától a Túra Söröző melletti buszmegállóig kerékpár barátos fejlesztés 
kialakítását, hiszen amennyiben egy másik nagyobb volumenű pályázat kertében 
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szeretnénk bicikli utat építeni településünkön, így ez lehetne a kiinduló szakasz, 
innen indulhatna a Rózsa utcán vagy a Gaja patak mentén a leendő kerékpárút. A 
Túra és az óvoda mellett biciklitároló kialakítása szükséges, valamint célszerű lenne 
ezt a szakaszt járda kialakítással is biztonságosabbá tenni. Ezzel összefüggésben 
indokolt lenne a Petőfi utca 853 hrsz valamint a 889/1 hrsz előtti jelen állapotában 
használhatatlan járdaszakasz felújítását és kiépítést megcélozni. 
Közlekedésbiztonsági szempontból a Rózsa és a Petőfi utcák csatlakozásához 
gyalogátkelőhely kiépítése szükséges, de ugyanez elmondható a 
településközpontban is. Ezen a részen járdakialakítás szükséges a korlát mentén, 
hiszen a gyalogosok nagy része ezt használja, jelenleg saját biztonságukat 
veszélyeztetve. A Bercsényi utcában még meglévő járdát az előbb említett 
településközponti gyalogátkelőhellyel szükséges összekötni. Ugyancsak veszélyes 
útcsatlakozásként javasolja a Fenyő utca és a Rákóczi utca csatlakozását 
szabványosítani és az itt ugyancsak használhatatlan járdát felújítani.  
 
Berze Attila képviselő: Be kell nyújtani a pályázatot.    
 
Szarka István képviselő: Közlekedésbiztonsági szempontból is fontos lenne, 
javasolja benyújtani a pályázatot.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Hány gyalogátkelő kerülne kiépítésre? Önrész szükséges e 
a pályázathoz? 
 
Turi Balázs polgármester: Két gyalogátkelőhely kerülne kiépítésre a Túra sörözőnél, 
valamint a faluközpontban. Önrész kb. 1 % szükséges.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Ha beadásra kerül a pályázat, előfordulhat, hogy 
szakaszolásra kerül? 
 
Turi Balázs polgármester: Nem, hiszen a pályázat vagy nyer vagy nem nyer, köztes 
megoldás nincs.   
 
Kaviczki Péter képviselő: Véleménye szerint nagyon nagy tempóban haladunk a 
pályázatok benyújtásával kapcsolatban, nem szeretné, ha tervezési problémák 
jönnének majd elő a későbbiek folyamán, melyet az önkormányzatnak kell majd 
fedezni.  
 
Turi Balázs polgármester: A pályázatok januárban kerültek kiírásra, március végi 
beadási határidővel. A pályázatok nem követelik meg a részletes tervet, nyilván 
kockázattal jár, de ha nem vállalja be az önkormányzat, akkor nem is lehet nyertes 
pályázat.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Nyertes pályázat esetén megvalósulási időket lehet-e 
tudni? 
 
Turi Balázs polgármester: Véleménye szerint a döntések ősszel lesznek, így az idei 
évben semmiképpen nem várható a megvalósítás. A támogató szerződés aláírásától 
számítva általában két éve van a nyertes önkormányzatnak megvalósítani a 
beruházást.  
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
fenntartható települési közlekedésfejlesztés című pályázat benyújtását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

62/2016. (III.18.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy pályázatot nyújt be a kiírásra kerülő TOP-3.1.1-15 „Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés” című pályázatra Bakonycsernye belterületén 
lévő közutak és hozzá kapcsolódó járdák gyalogátkelőhelyek kiépítése és 
biztonságosabb közlekedést szolgáló felújítása tárgyában készült tervek 
alapján. A felmérési rajzok elkészítésével a Fejér Európa Kft-t (8000 
Székesfehérvár, Koronázó tér 1. ) bízza meg a benyújtott ajánlat alapján. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. március 31.   

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
63/2016. (III.18.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Magyar 

Energia Centrum Projektfejlesztő és Koordinációs Szolgáltató Kft-t (1223 
Budapest, Nagytétényi út. 190. B. ép. 1.em.2.) a pályázat előkészítéséhez 
szükséges szakértői tanácsadással, valamint a szükséges megalapozó 
dokumentumok, projekt előkészítő tanulmány elkészítésével a benyújtott 
ajánlatok alapján. 
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  
  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
3.pályázat a településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, energetikai 
korszerűsítése, mely a Béketelepi Klub felújítását szolgálná. Ehhez kb. 25 % 
önrésszel kell számolni, teljes energetikai felújítás és udvarrendezés, így arra 
gondolt, hogy az udvaron felnőtt játszóteret is lehetne kialakítani. Véleménye szerint 
30 millió Ft-os pályázati összegre lenne szükség. Döntéstől számított két éven belül 
kell elvégezni a beruházást. Ez egy irányvonal, kérte a véleményeket.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Meddig lehet visszalépni a pályázattól? 
 
Turi Balázs polgármester: A támogatási szerződés aláírása előtt. Javasolja, a 
pályázat elkészítésének megbízásával a Magyar Energia Centrum Kft-t a benyújtott 
árajánlat szerint.  
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi 
tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése című pályázat benyújtását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

64/2016. (III.18.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a tulajdonát képező Bakonycsernye 1063 hrsz-ú épület energetikai 
fejlesztésére pályázatot nyújt be a kiírásra kerülő VP-6-7.4.1.1-16 
„Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós 
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése” című 
pályázatra.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. április hó  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
65/2016. (III.18.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Magyar 

Energia Centrum Projektfejlesztő és Koordinációs Szolgáltató Kft-t (1223 
Budapest, Nagytétényi út. 190. B. ép. 1.em.2.) a pályázat előkészítéséhez 
szükséges szakértői tanácsadással, valamint a szükséges megalapozó 
dokumentumok, projekt előkészítő tanulmány elkészítésével a benyújtott 
ajánlatok alapján.  
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  
  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
4.pályázat a társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés. 
Célszerű lenne a horgásztó és környékét fejleszteni, melynek érdekében tárgyalást 
folytatott a Horgász Egyesület elnökével. A főépület és előtte a parkoló kialakítása 
kerülne elvégzésre. Az egyesületnek lettek volna más igényei is, de a kiírásban 
szerepel, hogy a közműfejlesztésre mennyit lehet fordítani. A pályázat 100 %-os 
támogatottságú.  
 
Berze Attila képviselő: Ezt a pályázatot akkor tudta volna elképzelni, ha az 
önkormányzat tulajdonában lenne a horgásztó.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Jobbnak tartaná, ha az önkormányzat nyújtaná be a 
pályázatot, ne legyen belevonva a Horgász Egyesület.  
 



 
11 
 

Turi Balázs polgármester: Mivel a pályázaton felül a közművek kialakítása szükséges 
és ezt csakis önerőből tudjuk megvalósítani, ezért mindenképpen javasolja  a 
Horgász Egyesület bevonását, hiszen az önerőben számítani lehetne az egyesület 
támogatására is.   
 
Fidrich Tamásné jegyző: Azt, hogy az épület hova kerüljön elhelyezésre, a tervező 
mondja meg.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázat 
benyújtását.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
66/2016. (III.18.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy a pályázatot nyújt be a kiírásra kerülő TOP-1.2.1.-15 „Társadalmi és 
környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázatra a 
tulajdonát képező horgásztavak és közvetlen környezetének fejlesztése 
tárgyában.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. április hó 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

67/2016. (III.18.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Magyar 
Energia Centrum Projektfejlesztő és Koordinációs Szolgáltató Kft-t (1223 
Budapest, Nagytétényi út. 190. B. ép. 1.em.2.) a pályázat előkészítéséhez 
szükséges szakértői tanácsadással, valamint a szükséges megalapozó 
dokumentumok, projekt előkészítő tanulmány elkészítésével a benyújtott 
ajánlatok alapján.  
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  
  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
5.pályázat az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése. Az elgondolás 
szerint a volt könyvtár épülete felújításra kerülne, ahol a bejárat előtt partfalat kellene 
építeni. Ide költözne fel a védőnő, annak helyére pedig a családsegítők és a szociális 
gondozó kerülne át.  
 
Berze Attila képviselő: A volt könyvtár épületébe egyedül a védőnő lenne? 
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Fidrich Tamásné jegyző: Igen, mivel jogszabályi előírások vannak a védő 
kialakítására vonatkozóan, de felhívta a figyelmet, hogy mindkét védőnő 
felköltöztetésre kerülne.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Az épület előtti jelenlegi terasz elbontásra kerülne? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, annak a helyére kerülne a parkoló kialakítása.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című pályázat benyújtásának 
elfogadását valamint a Magyar Energia Centrum Kft. megbízását a pályázat 
előkészítéséhez szükséges szakértői tanácsadással, valamint a szükséges 
megalapozó dokumentumok, projekt előkészítő tanulmány elkészítésével. 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

68/2016. (III.18.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy pályázatot nyújt be a kiírásra kerülő TOP-4.1.1-15 „Egészségügyi 
alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című pályázatra a tulajdonát képező 
Rákóczi út 124. szám alatti 464 hrsz-ú ingatlan felújítására vonatkozóan. 
Megbízza a polgármestert az épület műszaki felmérettetésének elvégzésével, 
amely megfelelő műszaki adatokat tartalmaz a pályázat benyújtásához.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. április hó 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

69/2016. (III.18.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Magyar 
Energia Centrum Projektfejlesztő és Koordinációs Szolgáltató Kft-t (1223 
Budapest, Nagytétényi út. 190. B. ép. 1.em.2.) a pályázat előkészítéséhez 
szükséges szakértői tanácsadással, valamint a szükséges megalapozó 
dokumentumok, projekt előkészítő tanulmány elkészítésével a benyújtott 
ajánlatok alapján.  
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  
  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
 
 
 
 



 
13 
 

 
Turi Balázs polgármester elmondta továbbá, hogy lehetőség lenne a szociális 
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című pályázat 
benyújtására is, melyet eszközbeszerzésre lehetne benyújtani. Erre vonatkozóan 
kérte a dolgozók véleményét, javaslatait, ennek megfelelően kerülne benyújtása a 
pályázat.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című pályázat 
benyújtását. 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

70/2016. (III.18.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy pályázatot nyújt be a kiírásra kerülő TOP-4.2.1-15 „Szociális 
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázatra 
eszközbeszerzés tekintetében.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. április hó 

 
 
 
6./ Javaslat Polgárőr Egyesület 2016. évi támogatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: A Polgárőr Egyesület a 2015. évi támogatásáról 
határidőben elszámolt, és ezzel egy időben kérelmezte a 2016. évre vonatkozó 
támogatását is. A költségvetésben szerepel a támogatás összege.  
 
Berze Attila képviselő: Javasolta a támogatás megítélését.  
 
Berze Attila képviselő elhagyta az üléstermet, így a képviselők száma 6 főre 
csökkent.  
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta polgárőr 
Egyesület 2016. évi támogatását.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem  
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

71/2016. (III.18.) sz. Határozata Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernyei 
Polgárőr Egyesület részére 2016. évben 200.000 Ft összegű támogatást 
biztosít 2016. évi költségvetésében.  
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási 
szerződés megkötésére.  

 Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. március 31. 
 
 

7./ Adatszolgáltatás éven túli hitel összegéről 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Jogszabályi előírás, hogy az önkormányzatnak 
adatszolgáltatást kell végeznie az adósságot keletkeztető ügyleteire vonatkozóan. 
Kérte az előterjesztés szerinti határozat tervezet elfogadását.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
éven túli hitel összegéről szóló adatszolgáltatást az előterjesztés szerint.  
 

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

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
72/2016. (III.18.) sz. Határozata Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 

2016. évi költségvetési rendeletének hatálybalépésével megállapította, hogy 
„az adósságot keletkeztető jogügyletekhez történő hozzájárulás” részletes 
szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 3.§-ban meghatározott 
adósságot keletkeztető ügyletet nem indít.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
8./ Javaslat Általános Iskola nevének megváltoztatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az Általános Iskola 
nevének megváltoztatására tett felhívás határideje lejárt. A határidő lejártáig az 
alábbi javaslatok érkeztek be: 
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- Kiss Lajos 
- Fekete Bakony 
- Hegyi Imre 
- Zsidári 
- Gróf Zichy János 
- Gajamenti 

Szomorú, hogy az iskola részéről, akik leginkább érintettek, nem érkezett javaslat. 
Kérte a véleményeket.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Javasolta, a Gajamenti elnevezést.  
 
Szarka István képviselő: Véleménye szerint először azt kellene eldönteni, hogy 
személy vagy tájnév legyen. Amennyiben tájnév, úgy a Gajamenti nevet, ha 
személynév, akkor a Hegyi Imre elnevezést javasolná. Az összes többi közül talán ő 
az, aki történelmileg a legismertebb a településen.  
 
Turi Balázs polgármester: A személynevek nagyon megosztóak lehetnek, de ha 
mégis az lesz választva, akkor olyan kellene, aki az iskoláért is sokat tett. Véleménye 
szerint inkább a településre jellemző tájnév legyen, igaz, hogy a Gaja sem feltétlen 
csernyére jellemző, de jelentős része itt húzódik.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Számára a Gajamenti elnevezés laposnak hangzik.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Véleménye személynévre a Kiss Lajos, ő 
nemcsak az iskoláért, hanem a településért is tett.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Személynévnél a Kiss Lajost javasolja, a Gajamenti 
számára is laposnak hangzik.  
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, 
hogy a döntést elnapolja.  
  

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

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

73/2016. (III.18.) sz. Határozata Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy az Általános Iskola nevének megváltoztatására irányuló napirendi pont 
döntésének meghozatalát a következő testületi ülésének időpontjáig elnapolja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: következő képviselő-testületi ülés 

 
 
Berze Attila képviselő megérkezett az ülésterembe, így a képviselők száma 7 főre 
emelkedett.  
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Egyéb ügyek: 
  
Turi Balázs polgármester:  Varsányi Ferenc helyi lakos  jelezte, hogy helyközi járatos 
buszával szeretne parkolni a horgásztó bejárata melletti területen. Jelezte az ügyfél 
részére, hogy az autós pihenőben állandó buszparkolásra nincs lehetőség, annak 
nem az a funkciója. Varsányi Ferenc elmondta, hogy az autós parkoló melletti 
területet szeretné lesóderezni és ott parkolni. Mivel az nem önkormányzati, hanem a 
Közút Kezelő Kht. kezelésében lévő terület, így megkereste a Kht. képviselőjét, aki a 
helyszínt meg is tekintette és kinyilatkozta, hogy nincs akadálya az ott parkolásnak. 
Ezért javasolja, hogy az autóbuszok parkolására kijelölt területek felsorolása legyen 
kiegészítve a közterület használati rendeletben, melynek előkészítésére felkéri a 
jegyzőt, melyet a soros testületi ülésen be is lehetne terjeszteni. 
 
Szarka István képviselő elhagyta az üléstermet, így a képviselők száma 6 főre 
csökkent.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Támogatja a polgármester javaslatát. 
 
Berze Attila képviselő: Véleménye szerint vigye az Alba Volán a gépjárműveit a saját 
telephelyére. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Az Ady E. utca elején nem lehetne parkolni? 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Egyetértett a polgármester javaslatával. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
közterület használatáról szóló rendelet módosításának előkészítését és annak a 
következő képviselő-testületi ülésre történő beterjesztését. 
 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem  
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

74/2016. (III.18.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletének 
kiegészítését javasolja újabb autóbusz parkolóhely kijelölésével. 
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a rendelet tervezetet készítse elő és terjessze 
be a következő soros képviselő-testületi ülésre. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: következő képviselő-testületi ülés   
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester a képviselő-testület 
ülését bezárta.  

 
 
 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester                  jegyző 
 
 
 
    Osgyán Gábor    
    jkv. hitelesítő 


