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Bakonycsernye Község Önkormányzata 

8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

  
 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 
Készült: Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. 
március 31-án, 8.00 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 

 
Tanácskozási joggal:  

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

75/2016. (III.18.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Ackermann 
Zoltán alpolgármestert bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett javaslatot. 
 
1./ Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
2./ Javaslat az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
3./ Javaslat Kadlecsik István földfelajánlási kérelmének megtárgyalására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
4./ Javaslat Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulással kötött megállapodás 
elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
5./ Javaslat „Közösségi Közlekedés fejlesztése a Móri Kistérségben” című projekthez 
kapcsolódó fizetési kötelezettség elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
6./ Javaslat SZMSZ felülvizsgálatárra a nemzetiségi önkormányzattal kötött 
megállapodás kapcsán  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
7./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó a 
közszolgáltató által készített éves költségelszámolás elfogadása 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
8./ Javaslat könyvvizsgáló megbízására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
9./ Javaslat Bakonycsernyei Iskolásokért Alapítvány Balatonszepezdi táborral 
kapcsolatos karbantartási kérelme  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
10./ Javaslat Balatonszepezdi táborozás támogatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
11./ Önkormányzati földterületeket érintő vadászati jog megtárgyalása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
12./ Javaslat a közterületek használatáról szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
13./ Javaslat önkormányzati földterületek művelési ágának átminősítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
14./ Javaslat önkormányzati földterület értékesítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
15./ Javaslat háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző  
16./ Tájékoztatás az általános iskolai beiratkozás idejének meghatározásáról 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
17./ Tájékoztató a napközi otthonos óvoda beiratkozási idejének meghatározásáról 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
18./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
19./ Javaslat a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő. Turi Balázs polgármester 
20./ Javaslat Evangélikus Egyházközség pályázatához szándéknyilatkozat 
megadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
21./ Javaslat Fecskeházi lakosok kérelmeinek elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
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22./ Javaslat közoktatási intézmény névhasználatának módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
23./ Tájékoztató a Sportegyesület üzemeltetésében működő Sport büfé 2015. év 
tevékenységéről  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
24./ Javaslat 2016. évi Falunapi program meghatározására, vállalkozó kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
25./ Javaslat Sportegyesülettel gépjárműhasználatra vonatkozó megállapodás 
elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
26./ Javaslat Telenor Zrt-vel kötött megállapodás felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
27./ Javaslat személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet 
felülvizsgálatára. 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
28./ Bölcsik Mihály úttisztítási kérelem 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
29./ Javaslat önkormányzati utak kátyúzására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
30./ TOP pályázatokkal kapcsolatos további döntések meghozatala 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
31./ Fenyő utcai telekértékesítés 
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 
76/2016. (III.31.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 

napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről  
2./ Javaslat az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására 
3./ Javaslat Kadlecsik István földfelajánlási kérelmének megtárgyalására  
4./ Javaslat Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulással kötött 
megállapodás elfogadására 
5./ Javaslat „Közösségi Közlekedés fejlesztése a Móri Kistérségben” című 
projekthez kapcsolódó fizetési kötelezettség elfogadására 
6./ Javaslat SZMSZ felülvizsgálatárra a nemzetiségi önkormányzattal kötött 
megállapodás kapcsán  
7./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
a közszolgáltató által készített éves költségelszámolás elfogadása 
8./ Javaslat könyvvizsgáló megbízására 
9./ Javaslat Bakonycsernyei Iskolásokért Alapítvány Balatonszepezdi táborral 
kapcsolatos karbantartási kérelme  
10./ Javaslat Balatonszepezdi táborozás támogatására 
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11./ Önkormányzati földterületeket érintő vadászati jog megtárgyalása 
12./ Javaslat a közterületek használatáról szóló rendelet módosítására 
13./ Javaslat önkormányzati földterületek művelési ágának átminősítésére 
14./ Javaslat önkormányzati földterület értékesítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
15./ Javaslat háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló rendelet 
módosítására 
16./ Tájékoztatás az általános iskolai beiratkozás idejének meghatározásáról 
17./ Tájékoztató a napközi otthonos óvoda beiratkozási idejének 
meghatározásáról 
18./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására 
19./ Javaslat a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet 
módosítására 
20./ Javaslat Evangélikus Egyházközség pályázatához szándéknyilatkozat 
megadására 
21./ Javaslat Fecskeházi lakosok kérelmeinek elbírálására 
22./ Javaslat közoktatási intézmény névhasználatának módosítására 
23./ Tájékoztató a Sportegyesület üzemeltetésében működő Sport büfé 2015. 
év tevékenységéről  
24./ Javaslat 2016. évi Falunapi program meghatározására, vállalkozó 
kijelölésére 
25./ Javaslat Sportegyesülettel gépjárműhasználatra vonatkozó megállapodás 
elfogadására 
26./ Javaslat Telenor Zrt-vel kötött megállapodás felülvizsgálatára 
27./ Javaslat személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 
rendelet felülvizsgálatára. 
28./ Bölcsök Mihály úttisztítási kérelem 
29./ Javaslat önkormányzati utak kátyúzására 
30./ TOP pályázatokkal kapcsolatos további döntések meghozatala 
31./ Fenyő utcai telekértékesítés 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletlét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Köszöntötte Gyuris János rendészet osztályvezetőt a Móri 
Rendőrkapitányság részéről, valamint Ignéczi Róbert körzeti megbízottat. A 
közbiztonsági helyzetről készült beszámoló anyagát mindenki megkapta. Felkérte 
Gyuris Jánost az anyag szóbeli kiegészítésére.  
 
Gyuris János rendészeti osztályvezető: Megköszönte mind az önkormányzat, mind a 
helyi Polgárőrség tavalyi évben nyújtott munkáját. Bakonycsernye település bűnügyi, 
közbiztonsági helyzete jónak értékelhető, a bűncselekmények száma csökkent.  A 
tavalyi évben a rendőrségnek is nagy szerepet kellett vállalni a migrációval 
kapcsolatos feladatokban, ezért sem volt könnyű a tavalyi év. Bízik benne, hogy 
továbbra is hatékony lesz az együttműködés a településsel.  
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Osgyán Gábor képviselő: Szeretné megköszönni a rendőrség és a körzeti megbízott 
munkáját. A helyi kábítószer problémákról lehet e tudni valamit? 
 
Gyuris János rendészeti osztályvezető: Tudomása szerint a tanú meghallgatások 
megtörténtek, Bakonycsernyén sem nagyobb mértékű a probléma, mint más 
településen. Sajnos egyre több helyen problémát jelent.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Nagyon pozitív tapasztalatai vannak a körzeti megbízott 
munkájával, jelzés esetén rögtön, azonnal intézkedik.  
 
Ignéczi Róbert körzeti megbízott: A kábítószer problémával kapcsolatban elmondta, 
hogy a helyi lakosok elsősorban fogyasztók nem terjesztők.  
 
Szarka István képviselő: Jelezte, hogy a templom előtti szabad területen is tapasztal 
több alkalommal idegen autók jelenlétét.  
 
Turi Balázs polgármester: Még egyszer megköszöni a rendőrségnek és a 
polgárőrségnek a tavalyi falunapon kialakult helyzetben végzett kiemelkedő 
munkáját, valamint megköszönte a beszámolót.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

77/2016. (III.31.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Móri 
Rendőrkapitányság beszámolóját Bakonycsernye község közrendjének és 
közbiztonságának 2015. évi helyzetéről az előterjesztés szerint elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
2./ Javaslat az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletlét képezi.  
Turi Balázs polgármester: A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, 
felkérte a bizottság elnökét a tájékoztatásra.  
 
Berze Attila elnök: Bizottsági ülésen elhangzott, hogy a gyermekétkeztetésre 
vonatkozó közbeszerzés kimaradt az előterjesztésből, annak kiegészítésével 
javasolja a bizottság elfogadásra. Javasolja továbbá, hogy nyílt pályázat kerüljön 
kiírásra.  
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Fidrich Tamásné jegyző: A vállalkozóval a tavalyi évben kötött szerződés valóban 
augusztus 31-én lejár, a közbeszerzési eljárást május hónapban szükséges lenne 
elkezdeni.  
 
Turi Balázs polgármester: Tudomása szerint az idei évben nincs pályázati kiírás 
konyha kialakítására, így véleménye, hogy ne egy évre legyen szerződés kötve.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátott az 
önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének jóváhagyását.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
78/2016. (III.31.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33.§-a alapján az 
Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2016. évben lefolytatandó 
közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel hagyja jóvá az 
alábbiak szerint: 
 
Közbeszerzés 
elnevezése 

Közbeszerzés 
tárgya 

Becsült 
érték 

CPV Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett 
eljárási 
rend 

szolgáltatás 
beszerzés 

Közétkeztetési 
szolgáltatás 
beszerzése a 
Bakonycsernyei 
Általános Iskola 
és Alapfokú 
Művészeti 
Iskola valamint 
a 
Bakonycsernyei 
Bóbita Óvoda 
Egységes 
óvoda-bölcsőde 
számára 

12.000 
eFt 

122/7/A nemzeti nyílt 

 
Megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen év közben felmerülő, 
közbeszerzési értékhatárt elérő beruházások, szolgáltatások, árubeszerzések 
értékét kísérje figyelemmel, s azok felmerülése esetén a közbeszerzési terv 
módosítását haladéktalanul terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: közbeszerzési értékhatár elérésének ideje 

 
 
 
 



 
7 
 

3./ Javaslat Kadlecsik István földfelajánlási kérelmének megtárgyalására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Kadlecsik István Táncsics 
utcai lakos 2003-ban felajánlotta az önkormányzat részére a tulajdonát képező 2332 
hrsz-ú ,759 m2 nagyságú, 1.32 AK értékű, szőlő művelési ágú ingatlanát. Az akkori 
képviselő-testület elfogadta a felajánlást, azonban a Földhivatalnál nem került 
átvezetésre.  
 
Berze Attila elnök: A bizottság is tárgyalta a napirendi pontot, javasolja a korábbi 
döntés végrehajtását.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A költségvetésben mekkora összeget jelent ez az 
önkormányzat számára? 70-80 eFt? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Ügyvédi díj, átvezetés költsége. Mondhatja a képviselő-
testület azt is, hogy visszavonja a korábbi határozatát.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Meg kellene nézni, hogy milyen földterületről van szó, 
utána dönteni.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta, hogy a terület megtekintése után az áprilisi 
testületi ülésen döntsön a testület.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátott a 
Kadlecsik István földfelajánlási kérelmének megtárgyalását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

79/2016. (III.31.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete ügy határozott, 
hogy a 2332 hrsz-ú ingatlan helyszíni megtekintését követően a következő 
testületi ülésen dönt a kérelemről.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. április hó 

 
 
4./ Javaslat Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulással kötött 
megállapodás elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletlét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirendi ponttal 
kapcsolatos tájékoztatásra.  
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Fidrich Tamásné jegyző: A 2016. január 1-től megváltozott családsegítő és 
gyermekjóléti feladatok átszervezése miatt szükséges a megállapodás megkötése a 
Móri Intézményi Társulással, ugyanis néhány feladat átkerült a hatáskörükbe, melyet 
a helyszínen látnak el.  
 
Szarka István képviselő lehagyta az üléstermet, így a képviselők száma 5 főre 
csökkent.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulással kötött megállapodás elfogadását 
az előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

80/2016. (III.31.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapodást köt 
a Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulással (8060 Mór, Szent István 
tér 6.) a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat feladataira vonatkozóan.  
A megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal   

 
 
5./ Javaslat „Közösségi Közlekedés fejlesztése a Móri Kistérségben” című 
projekthez kapcsolódó fizetési kötelezettség elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Az evangélikus templom alatti buszmegálló felújítása 
szerepelt a projektben, ehhez kapcsolódóan még az önkormányzatnak fizetési 
kötelezettsége van, mely összeg a költségvetésben nem szerepel. Javasolta a 
megállapodás elfogadását.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: A napokban bekövetkezett károkozás miatt 
érdeklődik, hogy az információs tábla kinek a tulajdona? 
 
Turi Balázs polgármester: A Kistérség tulajdona, de amennyiben lejár a fenntartási 
időszak, úgy az önkormányzat tulajdonába kerül. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
„Közösségi Közlekedés fejlesztése a Móri Kistérségben” című projekthez kapcsolódó 
fizetési kötelezettség elfogadását. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
81/2016. (III.31.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapodást köt 

Mór Város Önkormányzattal (8060 Mór, Szent István tér 6.) a „Közösségi 
Közlekedés fejlesztése a Móri Kistérségben” című projekthez kapcsolódó 
fizetési kötelezettség elfogadására vonatkozóan. 

 A megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal  
 
 
6./ Javaslat SZMSZ felülvizsgálatárra a nemzetiségi önkormányzattal kötött 
megállapodás kapcsán  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan mindent 
tartalmaz az SZMSZ, így nem szükséges annak módosítása.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
SZMSZ felülvizsgálatát.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

82/2016. (III.31.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatát felülvizsgálta, módosítani nem kívánja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
7./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó a 
közszolgáltató által készített éves költségelszámolás elfogadása 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletlét képezi.  
Fidrich Tamásné jegyző: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltató elkészítette az előző év költségelszámolását. 
Bakonycsernye településen az előző évben nem vette igénybe senki a szolgáltatást.  
 
Szarka István képviselő megérkezett az ülésterembe, így a képviselők száma 6 főre 
emelkedett.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó a 
közszolgáltató által készített éves költségelszámolás elfogadását. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
83/2016. (III.31.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó a közszolgáltató 
által készített éves költségelszámolást elfogadja az alábbiak szerint: 

üzemanyag költség: 6.034,- Ft + Áfa 
amortizáció: 204,- Ft + Áfa 
üzemben tartási költségek (alkatrész, javítási költség): 4.400,- Ft + Áfa 
egyéb költség: 1.750,- Ft + Áfa 
nyereség: 998,- Ft + Áfa 
Összesen: 13.386,- Ft + Áfa 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
8./ Javaslat könyvvizsgáló megbízására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Mint minden évben, az idén is szükséges a könyvvizsgálói 
feladatok ellátására megbízni könyvvizsgálót. Ennek költsége a közös hivatal 
költségvetésében tervezésre került. Javasolta, a korábbi évekhez hasonlóan Marosi 
Gizella megbízását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
könyvvizsgáló megbízását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

84/2016. (III.31.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Marosi 
Gizella (1132 Budapest, Visegrádi u. 82/a.) könyvvizsgáló, egyéni vállalkozót 
az önkormányzat 2015. évi egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatára.  

 Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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9./ Javaslat Bakonycsernyei Iskolásokért Alapítvány Balatonszepezdi táborral 
kapcsolatos karbantartási kérelme  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletlét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Az alapítvány kérelme alapján a helyszín szakemberrel 
együtt megtekintésre került, aki megküldte a szakvéleményt, mely a képviselők 
részére is megküldésre került.   
 
Berze Attila képviselő: A fentről lefolyó vizet folyókával el lehetne vezetni, hogy ne az 
épület alá folyjon.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta, hogy a következő testületi ülésre kér be 
árajánlatot a probléma kiküszöbölésére, majd ezt követően dönt.   
 
 
 
10./ Javaslat Balatonszepezdi táborozás támogatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletlét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Az általános iskolás gyerekek nyári táborozásához a 
költségvetésben tervezésre került 150.000 Ft.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot, javasolta a 
támogatás megítélését.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Balatonszepezdi táborozás támogatását.   
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

85/2016. (III.31.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi 
költségvetésében elfogadott, a balatonszepezdi tábor bérbeadásából 
származó bevétel terhére 150.000 Ft támogatást nyújt a Bakonycsernyei 
általános iskoláskorú gyerekek balatonszepezdi táborozása során 
megvalósuló szabadidős programok megvalósításához.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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11./ Önkormányzati földterületeket érintő vadászati jog megtárgyalása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletlét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Az előterjesztés szóbeli kiegészítésére felkérte Kaviczki 
Péter képviselőt és Fidrich Tamásné jegyzőt.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A vadászati jog, az egy vagyonértékű jog, amely a 
földtulajdon elválaszthatatlan része és kizárólag a föld tulajdonost illeti meg, a 
haszonélvezőt nem. Amennyiben vízterületet is érint, úgy a meder tulajdonosához 
fűződik ez a jog, tehát a tavak esetében, nem a Horgász Egyesületet, hanem az 
Önkormányzatot illeti meg.  
Beszélhetünk önálló és társult vadászati jogról. Önálló vadászati jog esetén a 
vadászterület kizárólag egy személy tulajdonában van. A társult pedig 
értelemszerűen több tulajdonos tulajdonában vagy, így közösen illeti meg őket. 
Társult vadászati jognál a Ptk. szerinti közös tulajdonra vonatkozó szabályok élnek. 
Önálló vadászati jognál egyértelműen a vadászterület tulajdonosa, akit a vadászati 
hatóság nyilvántartásba vesz, válik vadászati jogosulttá. Mivel a vadászati jog 
haszonbérbe adható ez esetben a haszonbérlőt veszik nyilvántartásba és ő lesz a 
vadászatra jogosult. 
Önálló vadászati jog esetén az arra jogosult, a vadászterületén saját maga vadászik, 
vagy az általa meghívott vadász számára biztosít vadászati lehetőséget 
(vendégvadász) vagy megállapodás alapján meghatározott számú és fajú vad 
vadászását biztosítja és a bérvadászat. 
A vadgazdálkodási üzemtervi időszak lejártakor a vadászati terület határait újból meg 
kell állapítani. A vadászterület határainak újbóli megállapításakor a vadászati 
hatóság a vadgazdálkodási tájegység határait alapul véve ajánlást tesz közzé a 
vadászterület határára, melyet 30 napra közzé tesz. Ezt megküldi az 
önkormányzatoknak is, akik azt hirdetőtáblájukon, honlapjukon tájékoztató jelleggel 
30 napra közzé teszik. Az ajánlással érintett vadászterület földtulajdonosa módosító 
javaslatot nyújthat be május 15-ig. A módosító javaslat azonkívül, hogy megfelel a 
vadászterület fogalmának legalább 300 ha egybefüggő területre vonatkozhat. 
A módosító javaslatokról a Vadászati Hatóság dönt. 
Vadászterületek átfedése esetén egyeztetést tart az érintett földtulajdonosi 
képviselőkkel, eredménytelenség esetén a Hatóság dönt. Amikor a Vadászati 
Hatóság vadászati terület megállapításának határozata jogerőre emelkedett, a 
vadászterület tulajdonosi közösségének gyűlése összehívható. Társult vadászati jog 
esetén a vadászati jog gyakorlása ugyanúgy, mint az önálló vadászati jognál, 
vendégvadászat, bérvadászat vagy a társult földtulajdonosok által folytatható. Társult 
vadászati jog esetén a tulajdonosi közösségi gyűlésén a földtulajdonosok a 
képviselet formájáról, a képviselő személyéről, vadászati jog gyakorlatának 
hasznosításáról, esetleges vadászterület határának módosításáról, tulajdoni 
hányaduk arányában szavaznak. Ugyanígy tulajdoni hányaduk arányában viselik a 
vadászati jog gyakorlásával vagy hasznosításával kapcsolatos terheket, és 
részesednek annak hasznaiból. A tulajdonosi közösség képviselője természetes és 
jogi személy is lehet. 
A vadászati jog haszonbérletére a Ptk. és a Vadászati Törvény vonatkozik. Vadászati 
jog haszonbérlője lehet vadásztársaság, vadásztársaságok érdekképviseleti szerve, 
mezőgazdasági/erdőgazdasági ágazatba sorolt gazdasági 
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társaság/szövetkezet/erdőbirtokossági társulat, ha a vadászterület legalább 25 %-át 
e tevékenység céljára használja.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Tájékoztatta a képviselőket a vadászati jog gyakorlásáról. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Hány hektár kb. az önkormányzat területe? 
 
Kaviczki Péter képviselő: Kb. 40-50 hektár közötti terület.  
 
Turi Balázs polgármester: Véleménye szerint a kérelem támogatható. Kaviczki 
képviselővel végzett már vadkár helyszínelést, lehetett rá számítani és minden 
esetben próbált segíteni.     
 
Kaviczki Péter képviselő bejelentette érintettségét a napirendi ponttal kapcsolatban.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta  
Kaviczki Péter képviselő döntéshozatalból történő kizárását 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
86/2015. (III.31.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kaviczki Péter 

képviselőt az önkormányzati földterületeket érintő vadászati jog 
megtárgyalására vonatkozó döntéshozatalából kizárja.  

 Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
Turi Balázs polgármester szavazásra bocsátotta az önkormányzati földterületeket 
érintő vadászati jog képviseletét.  

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

87/2015. (III.31.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatot 
érintő vadászati joggal, vadgazdálkodással kapcsolatos eljárásokban 
megbízza Kaviczki Péter (8056 Bakonycsernye, Ady E. u 0244/2 hrsz.) 
vadásztársasági tagot.  

 Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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12./ Javaslat a közterületek használatáról szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletlét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Az elmúlt ülésen a testület megbízást adott a jegyző 
részére, hogy készítse elő a közterületek használatról szóló rendelet módosítását. 
Ennek előterjesztése elkészült. Felkérte Berze Attila elnököt a bizottság 
álláspontjával kapcsolatos tájékoztatásra.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság nem javasolja a rendeletben meghatározni a 
gépjárművek számát.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Eddig is szokott ott állni két pótkocsi.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta, hogy az előterjesztésben szereplőek szerint 
legyen meghatározva a gépjárművek száma. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
közterületek használatáról szóló rendelet módosítását az előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelete  
a közterületek használatáról szóló  

9/2010.(VII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
 
 
13./ Javaslat önkormányzati földterületek művelési ágának átminősítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: Benis Miklós által benyújtott kérelem vizsgálata során 
merült fel, hogy több olyan önkormányzati ingatlan van, mely nem a művelési ágának 
megfelelően van használva, emiatt lenne szükség az átminősítésre. Kaviczki Péter 
képviselővel megtekintette az érintett területeket és az előterjesztésben szereplőkre 
vonatkozóan javasolja az átminősítést.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság tárgyalta, javasolja az előterjesztésben 
szereplő ingatlanok átminősítését.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzati földterületek művelési ágának átminősítését.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
88/2015. (III.31.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi 

önkormányzati földterületek művelési ágának átminősítését kívánja elvégezni: 
- 2525 
- 2511 
- 2503 
- 2493 
- 2491 
- 2489 
- 2469 
- 2463 
- 2416 
- 2408 
- 2403 
- 2397 
- 2393 
- 2384 
- 2382 
- 2369 
- 2368 
- 2363 
- 0166/23 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
14./ Javaslat önkormányzati földterület értékesítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletlét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Varsányi Ferencné Rákóczi u. 148. szám alatti benyújtotta 
vételi ajánlatát önkormányzati földterület megvásárlására. Javasolta az ingatlan 
értékesítését. Felkérte a bizottság elnökét a bizottság álláspontjának tájékoztatására.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság javasolja az ingatlanok értékesítését a vételi 
ajánlatban szereplő ár meghatározásával.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Ilyen esetben a jelenlegi szabályok szerint ki kell méretnie.  
 
Szarka István képviselő: Kérése, hogy az ingatlanok eladásából befolyt összeget 
tegye félre az önkormányzat és ingatlan vásárlásra fordítsa.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Az önkormányzat nem tud földterületet gondozni, inkább 
bérbe kell adni.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
önkormányzati földterület értékesítését.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

89/2015. (III.31.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíti a 
tulajdonában lévő Bakonycsernye zártkert 2030 hrsz-ú, erdő művelési ágú 
területet 5.000 Ft, azaz ötezer forint, valamint a Bakonycsernye zártkert 2031 
hrsz-ú, szántó művelési ágú területet 10.000 Ft, azaz tízezer forint összegben 
Varsányi Ferencné 8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 148. szám alatti lakos 
részére.  
Felhívja a vevőt a földtörvény szerinti eljárás lebonyolítása érdekében a 
jogszabályban meghatározott formátumú ajánlat megtételére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő:   

 
 
 
15./ Javaslat háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletlét képezi.  
Fidrich Tamásné jegyző: A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló rendeletre 
vonatkozó előterjesztés elkészült. Korábbi rendeletben nem szerepeltek a 
külterületek valamint a Fenyő utca.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügy bizottság az előterjesztést javasolja elfogadásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló rendelet megalkotását az előterjesztés 
szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelete  
a háziorvosi körzetek meghatározásáról  

 A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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16./ Tájékoztatás az általános iskolai beiratkozás idejének meghatározásáról 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletlét képezi.  
Fidrich Tamásné jegyző: Az általános iskolai beiratkozás időpontját, melyet a 
fenntartó nevében a Kormányhivatal állapít meg, a képviselő-testületnek szükséges 
tudomásul venni. 

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
általános iskolai beiratkozás időpontjának tudomásul vételét.   

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

90/2016. (III.31.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei 
Kormányhivatal által meghatározott, 2016/2017. tanítási évre vonatkozó 
általános iskolai beiratkozás időpontjáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi a 
határozat mellékletét képező felhívásban foglaltak szerint. 

 
Felelős: jegyző 
Határidő. 2016. április hó  

 
 
17./ Tájékoztató a napközi otthonos óvoda beiratkozási idejének 
meghatározásáról 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletlét képezi.  
Fidrich Tamásné jegyző: 2016. szeptember 1-től a Bakonycsernyei Bóbita Óvoda 
Egységes Óvoda-Bölcsőde a Gajamenti Önkormányzati Társulás fenntartásához 
tartozik. A Társulás az előterjesztésben szereplő időpontokat határozta meg a 
beiratkozás időpontjának, melyet a testület tudomásul vevőleg jóváhagy.  

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
napközi otthonos óvoda beiratkozási idejének meghatározását az előterjesztés 
szerint.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
91/2016. (III.31.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 

Bakonycsernye és Balinka teljes közigazgatási területén, működő, a 
Gajamenti Önkormányzati Társulása által fenntartott Bakonycsernyei Bóbita 
Óvoda Egységes Óvoda- Bölcsőde beiratkozási időpontjának a Társulási 
Tanácsa a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ 
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(1) bekezdése alapján történő meghatározását az alábbiak szerint tudomásul 
vesz: 
Óvodában: 2 éves kortól  (bölcsődés), 3-5 éves korú gyermekek 
részére (óvodás) 

 2016. május 2-3 (hétfő-kedd) 8.00 órától 19.00 óráig. A fenntartó az óvodai beiratkozások idejét 2016. április 2.-ig nyilvánosságra 
hozza a határozat mellékletét képező hirdetményben foglaltak szerint. 

 
Határidő: 2016. április 2. 
Felelős: polgármester 

 
 
 
18./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletlét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt a napirendi ponttal kapcsolatos szóbeli 
kiegészítésre.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Jogszabályi változások miatt, valamint a rendelet 
alkalmazása során felmerült problémák miatt lenne szükséges a rendelet 
előterjesztés szerinti módosítása.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság javasolja elfogadásra a rendelet tervezetet.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a helyi 
szociális ellátásokról szóló rendelet módosítását az előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelete  
a helyi szociális ellátásokról szóló  

5/2015.(III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
 
19./ Javaslat a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő. Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletlét képezi.  
Turi Balázs polgármester: A gyermekvédelmi rendelet módosítása során bevezetésre 
kerülne a fogyatékos gyermekek utazási támogatása, valamint a kiemelkedő 
tanulmányi eredményt elérő diákok tanulmányi támogatása. Az előterjesztést 
javasolta kiegészíteni azzal, hogy az 5-ös osztályzatot elért diákon kívül, a 4,9-es 
eredményt elért diák 30.000 Ft, a 4,8-as eredményt elért diák 20.000 Ft tanulmányi 
támogatásban részesüljön. Javasolta továbbá, hogy a magatartás és szorgalom 
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jegyek nem számítsanak bele az osztályzatokba. A bizottság tárgyalta a napirendi 
pontot, felkérte az elnököt a tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Mindkét támogatási forma a szociális keret terhére kerülne 
finanszírozásra.  
 
Berze Attila elnök: A bizottsági ülésen is elhangzott a módosító javaslat, így ezzel a 
módosítással javasolja elfogadásra a rendelet tervezetet.   
 
Szarka István képviselő: Javasolja a támogatásokat.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Mindenképpen javasolja az utazási támogatás 
bevezetését, mivel nagy teher hárul ezekre a családokra azzal, hogy napi szinten 
utaztatni kell a gyermeket.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet megalkotását.  
 

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelete  
a gyermekvédelem helyi rendszeréről  

 A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
20./ Javaslat Evangélikus Egyházközség pályázatához szándéknyilatkozat 
megadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Felkérte Szarka Istvánt a szándéknyilatkozattal 
kapcsolatos tájékoztatásra.  
 
Szarka István: Az Evangélikus Egyházközség által fenntartott Evangélikus Óvoda 
TOP-os pályázatot kíván benyújtani férőhely bővítés tekintetében. Ehhez szükséges 
az önkormányzat által szándéknyilatkozat kiadása.  
 
Turi Balázs polgármester: Kérte a testület támogatását a pályázat benyújtása 
érdekében.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
Evangélikus Egyházközség pályázatához szándéknyilatkozat megadását.  
 

 A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
92/2016. (III.31.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 

hogy az Evangélikus Egyházközség fenntartásában lévő Evangélikus Óvoda 
(OM azonosító: 102637) „A foglalkoztatás és az életminőség javítása 
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 
fejlesztésével” című, TOP – 1.4.1-15 számú pályázati felhívásra pályázatot 
nyújtson be.  
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
szándéknyilatkozat aláírására.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
21./ Javaslat Fecskeházi lakosok kérelmeinek elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletlét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Felkérte Varga Valéria ügyintézőt a beérkezett 
kérelmekkel kapcsolatos szóbeli tájékoztatásra.  
 
Varga Valéria ügyintéző: Két kérelem érkezett Fecskeházi lakosoktól arra 
vonatkozóan, hogy ingatlant vásároltak, így felbontásra került a lakás-
előtakarékossági szerződésük. Az ősz folyamán szeretnének kiköltözni a lakásból, 
addig a lakáshasználati szerződésüket, lakásbérleti szerződéssé szeretnék 
módosítani. Ehhez kérték a testület hozzájárulását.  
 
Osgyán Gábor képviselő: A településen vettek ingatlant. 
 
Varga Valéria ügyintéző: Tudomása szerint nem. 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Abban az esetben, ha nem engedélyezzük, hogy 
őszig bent lakjanak a lakásban, akkor üresen fog állni.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Harer Péter és Widermann Éva Fenyő u. 1. szám alatti lakosok kérelmét.  

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

93/2016. (III.31.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Harer 
Péter és Widermann Éva 8056 Bakonycsernye, Fenyő u. 1. földszint 8. ajtó 
szám alatti lakosok lakáshasználati szerződésének lakásbérleti szerződéssé 
történő módosításához.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
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A polgármester szavazásra bocsátotta Sulyok Géza Balázs és Sulyokné Téren 
Boglárka Fenyő u. 1. szám alatti lakosok kérelmét.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

94/2016. (III.31.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Sulyok 
Géza Balázs és Sulyokné Téren Boglárka 8056 Bakonycsernye, Fenyő u. 1. 
földszint 4. ajtó szám alatti lakosok lakáshasználati szerződésének 
lakásbérleti szerződéssé történő módosításához.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
22./ Javaslat közoktatási intézmény névhasználatának módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletlét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Előző ülésen már tárgyalta a testület az iskola 
névhasználatát a beérkezett javaslatok alapján. Sajnos akkor döntés nem született, 
viszont amennyiben szeretnénk nevet adni az iskolának, úgy azt a mai ülésen el kell 
dönteni a további intézkedések végett. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Javasolja a Gajamenti név adását.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
közoktatási intézmény névhasználatának módosítását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

95/2016. (III.31.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a Bakonycsernye közigazgatási területén működő, az önkormányzat 
tulajdonában álló, de a Klesenberg Intézményfenntartó által fenntartott, 
Bakonycsernyei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény 
névhasználatának változására tesz javaslatot a fenntartó felé az alábbiak 
szerint: 
- Gajamenti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a névhasználat módosításának 
kezdeményezését tegye meg a fenntartó felé.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
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23./ Tájékoztató a Sportegyesület üzemeltetésében működő Sport büfé 2015. év 
tevékenységéről  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletlét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Korábbi ülésen felmerült, hogy a Sportegyesület az 
üzemeltetésében lévő sportpályán működő Sport büfé 2015. évi tevékenységéről 
tájékoztassa a testületet. A mindenre kiterjedő tájékoztatót megküldték, melyet a 
képviselők is megkaptak.  
 
Osgyán Gábor képviselő: A büfé a helyi csapatokat mérkőzés után üdítővel 
támogatja.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el.  A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Sportegyesület üzemeltetésében működő Sport büfé 2015. évi tevékenységéről 
szóló tájékoztatót.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

96/2016. (III.31.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában 
lévő sportöltöző épületében működő Sport büfé 2015. évi tevékenységéről 
szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
24./ Javaslat 2016. évi Falunapi program meghatározására, vállalkozó 
kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: A korábbi évekhez hasonlóan javasolta Greznár Oszkár 
vállalkozó kijelölését a falunap megrendezésére vonatkozóan. A részletes program 
még nem készült el, a következő ülésen tárgyalja a testület.  
 
Berze Attila képviselő: Mekkora összeg lett tervezve a költségvetésben a falunapi 
programokra? 
 
Turi Balázs polgármester: A tavalyi évhez hasonlóan 1.300 eFt.  
 
Berze Attila képviselő: Először gondolt arra, hogy más személyt kellene megbízni a 
falunap megszervezésével, de mivel korábbi években is megfelelő programok voltak, 
így nem javasolja. Meg kell bízni, hogy készítse elő a programot és azt tárgyalja majd 
a testület.  
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Turi Balázs polgármester: Javasolja, hogy 1.300 eFt összegért bízza meg a testület a 
vállalkozót a 2016. évi falunapi programok megrendezésével, majd a részletes 
programot későbbi ülésen tárgyalja. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Tudomása szerint máshova is hívták a vállalkozót, de nem 
vállalta.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
2016. évi falunapi programokra vállalkozó kijelölését.  
    

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

97/2016. (III.31.) sz. Határozata Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy 2016. július 29-31. közötti időszakban a Sportpálya területén 
vidámparkkal egybekötött gyermek és felnőtt szórakoztató műsorok 
megszervezésére ad engedélyt Greznár Oszkár egyéni vállalkozó (2800 
Tatabánya, Borbély Sándor utca 19.) részére 1.300.000 Ft + Áfa összegben. A 
rendezvény szervezés részletes megbízási szerződése a következő soros 
testületi ülésen kerül megvitatásra.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: következő testületi ülés 
 

 
 
25./ Javaslat Sportegyesülettel gépjárműhasználatra vonatkozó megállapodás 
elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletlét képezi.  
Turi Balázs polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban írásos előterjesztés nem 
készült. Mivel az önkormányzat a sportegyesület támogatását 200 eFt összeggel 
megnövelte, így szeretné, hogy az autóbusz rendelkezésre álljon az önkormányzat 
részére. Ezért lenne szükség a megállapodás elfogadására.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Kérte, hogy kerüljön bele a megállapodásba, hogy a 
Polgármester Úr vagy az általa meghatározott személy jelezze az igényt. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Sportegyesülettel gépjárműhasználatra vonatkozó megállapodás elfogadását.  
 

  A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
98/2016. (III.31.) sz. Határozata Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapodást köt 

a Bakonycsernyei Bányász Sportegyesülettel (8060 Bakonycsernye, 
Bercsényi u. 1325/6 hrsz) az egyesület tulajdonát képező NFG-311 frsz-ú 
gépjármű használatára vonatkozóan.  
A megállapodás teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
26./ Javaslat Telenor Zrt-vel kötött megállapodás felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a jelenlegi mobil 
szolgáltatóval tárgyalást folytatott, aminek következtében lehetőség lesz a 
jelenleginél kedvezőbb tarfájú csomag megkötésére. Részletes tájékoztatást nyújtott 
a kedvezményekről.  
 
Szarka István képviselő elhagyta az üléstermet, így a képviselők száma 5 főre 
csökkent.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Örül a kedvezőbb csomag lehetőségének.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Telenor 
Zrt-vel kötött megállapodás felülvizsgálatát.  

 
  A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
99/2016. (III.31.) sz. Határozata Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a Telenor 

Magyarország Zrt-vel (2045 Törökbálint, Pannon u. 1.) kötött előfizetői 
szerződés felülvizsgálatát követően egyedi üzleti kerettarifa hang- és 
mobilinternet ajánlatát valamint dolgozói hangtarifa és mobilinternet ajánlatát 
elfogadja a szerződésben foglalt részletezéssel.   
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
 
 
27./ Javaslat személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 
rendelet felülvizsgálatára. 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletlét képezi. 
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Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt az előterjesztés szóbeli 
kiegészítésére.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
térítési díjáról szóló rendelet módosítására volt szükség, mivel Nagyveleg község 
Önkormányzata az étel házhoz szállításáért szintén – Bakonycsernye és Balinka 
településekhez hasonlóan – nettó 50 Ft szállítási díjat kíván bevezetni.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálatát 
az előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelete  
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról  

 A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
28./ Bölcsik Mihály úttisztítási kérelem 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletlét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket a Bölcsik Mihály Jásdi lakos 
kérelméről. Helyszíni bejárás történt, javasolja, hogy engedélyezze részére a testület 
az áteresz elhelyezését.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Ha elhelyezi az átereszt, akkor az útra legyen rátéve, ne 
kerüljön utána az önkormányzatnak költségébe.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Bölcsik 
Mihály kérelmének elbírálását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

100/2016. (III.31.) sz. Határozata Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi 
Bölcsik Mihály 8424 Jásd, Kossuth u. 78. szám alatti lakos részére, hogy az 
önkormányzat tulajdonát képező Bakonycsernye 0461/2 hrsz-ú út területére 
vízelvezetés céljából átereszt helyezzen el.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
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29./ Javaslat önkormányzati utak kátyúzására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletlét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy felmérésre 
kerültek az önkormányzati utak állapota, mely alapján néhány helyen szükség van az 
útburkolat javítására. A munka elvégzésére árajánlatot kért be a Klein Park Kft-től, 
mely megküldésre került a képviselők részére. A költségvetésben az útburkolat 
javítási munkálataira tervezett összeg 500.000 Ft + Áfa, így az árajánlatban szereplő 
munkálatok egy részére sajnos nincs fedezet.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Vállalt e garanciát? 
 
Turi Balázs polgármester: Az előző évben elvégzett munka megfelelő volt.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Meg kellene határozni egy maximum összeget, nehogy 
megint jelentősen többet számlázzon az időközben felmerülő munkálatok miatt.  
 
Turi Balázs polgármester: Amennyiben az árajánlattól eltér, újra tárgyalja a testület.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernye útjainak kátyúzására benyújtott ajánlat elfogadását. 

A szavazásban részt vett képviselők száma. 5 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 1 nem 

 
       Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

101/2016. (III.31.) sz. Határozata Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete Bakonycsernye 
község útjainak burkolat javítási munkáira készített felmérés alapján benyújtott 
árajánlatot elfogadja és megbízza annak elvégzésével a KLEIN PARK Kft-t 
(8056 Bakonycsernye, Rózsa u. 142/c.)  
A javítási munkálatok elvégzéséhez szükséges 587.000 Ft + Áfa összeget - a 
2016. évi költségvetésében a kátyúzásra betervezett összegből - biztosítja.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
30./ TOP pályázatokkal kapcsolatos további döntések meghozatala 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
  
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatás nyújtott a Területi Operatív Programok 
keretében kiírásra került pályázatok előkészítő stádiumáról. A TOP-3.1.1-15 
„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” tárgyú pályázat határideje a mai nap. 
Részletes tájékoztatást nyújtott a megváltozott műszaki tartalomról. A pályázathoz 
kapcsolódik az is, hogy célszerű konzorciumi együttműködési megállapodást kötni az 
ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel. Kérte ennek 
jóváhagyását.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma. 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
       Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

102/2016. (III.31.) sz. Határozata Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a 62/2016.(III.18.) 
számú képviselő-testületi határozat alapján a Fejér Európa Kft. által elkészített 
műszaki tartalommal, a 63/2016.(III.18.) számú határozattal megbízott Magyar 
Energia Centrum Projektfejlesztő és Koordinációs Szolgáltató Kft. által 
előkészített TOP-3.1.1-15 „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” 
tárgyú pályázatot benyújtja a Magyar Államkincstáron keresztül a kiíró felé. 
Egyben konzorciumi együttműködési megállapodást köt tárgyi pályázat 
vonatkozásában az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-
vel (8000 Székesfehérvár, Szent I. tér 9. 2.em.)  a határozat mellékletét 
képező megállapodás tervezetben foglalt tartalommal.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
Turi Balázs polgármester részletes tájékoztatást nyújtott a települési 
környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések című pályázatról, melynek műszaki 
tartalmát a Viziterv Alba készíti elő. 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a pályázat benyújtásához szükséges 
ajánlatok elfogadását.   
 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma. 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

       Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
103/2016. (III.31.) sz. Határozata Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete 60/2016.(III.18.) 

számú képviselő-testületi határozat alapján a VIZITERV ALBA Kft. által 
elkészített műszaki tartalommal, és a 49/2016.(II.22.) számú határozattal 
megbízott Schmidt Norbert által készített járda helyreállítási tervek alapján  a 
61/2016.(III.18.) számú határozattal megbízott ECONOSERVE Pályázati és 
Üzleti Tanácsadó Kft. által előkészített TOP-2.1.3-15 „Települési 
környezetvédelmi infrastruktúra – fejlesztések” tárgyú pályázatot benyújtja a 
Magyar Államkincstáron keresztül a kiíró felé. Egyben konzorciumi 
együttműködési megállapodást köt tárgyi pályázat vonatkozásában az 
ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel (8000 
Székesfehérvár, Szent I. tér 9. 2.em.)  a határozat mellékletét képező 
megállapodás tervezetben foglalt tartalommal.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
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A polgármester beterjesztette a 65/2016.(III.18.) számú határozat alapján kijelölt 
Magyar Energia Centrum Projektfejlesztő és Koordinációs Szolgáltató Kft. megbízási 
szerződés szövegezését jóváhagyásra.  
 
A képviselő-testület a szerződés tervezetben foglaltakat jóváhagyta.  
 

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

 
       Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

104/2016. (III.31.) sz. Határozata Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Energia 
Centrum Projektfejlesztő és Koordinációs Szolgáltató Kft-vel (1223 Budapest, 
Nagytétényi u. 190. B.ép. 1.em.2.) kötendő szerződést a határozat mellékletét 
képező tartalommal elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
 
31./ Fenyő utcai telekértékesítés 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a Fenyő utcai telkek 
értékesítésével kapcsolatban megkereste az Erdei és Molnár Ingatlan Kft., aki 
ajánlatot nyújtott be arra vonatkozóan, hogy a jelenleg még meglévő 9 ingatlan 
értékesítésében segítenének. Az erre vonatkozó ajánlatot megkapták a képviselők, 
melyből látható, hogy ennek díja beépítésre kerülhet a telekárba. Problémát jelentett 
az értékesítések során az áfa kérdése, mivel az idei évben bruttó 400 Ft/m2 
összegben lettek értékesítve, míg korábban 400 Ft/m2 + Áfa összegben. Kérte a 
véleményeket.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Javasolja, de továbbra is 400 Ft/m2 + Áfa áron történő 
értékesítést.  
 
Berze Attila képviselő: Nem javasolja külső cég bevonását az értékesítésbe.  
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az Erdei 
és Molnár Kft. megbízását a Fenyő utcai telkek értékesítésével.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma. 5 fő 
A szavazás eredménye: 1 igen, 4 nem 

 
       Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

105/2016. (III.31.) sz. Határozata Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja 
megbízni az Erdei és Molnár Kft-t az önkormányzat tulajdonát képező Fenyő 
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utcai 9 db építési telek értékesítésével. Egyben kijelenti, hogy a Fenyő utcai 
építési telkek eladási ára 400 Ft/m2 + Áfa összegben kerül meghatározásra.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
Egyéb bejelentések: 
 
Turi Balázs polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a önkormányzati 
tulajdonban lévő kitermelt fák értékesítéséről korábban döntött a testület. A 
határozatban Áfa nélküli összeg szerepel, viszont a vevővel 18.000 Ft + összegért 
vásárolta meg a kitermelt fát, mely így is került meghatározásra. Kérte a … számú 
határozat módosítását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
kitermelt fák értékesítésével kapcsolatos határozat módosítását.   

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

106/2016. (III.31.) sz. Határozata Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a 24/2016.(I.27.) 
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy az önkormányzat tulajdonát képező területen kitermelt fát értékesíti 
Somogyi Károly Bakonycsernye, Bercsényi u. 64. szám alatti lakos részére 
18.000 Ft/m3 + Áfa áron.  
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 

 
Kaviczki Péter képviselő: Gyuricsek Jánosné Rákóczi úti lakos több alkalommal 
jelezte, hogy a házának falán tovább nőtt a repedés. Valószínű átfolyik a ház alatt a 
víz. A tulajdonos azt állítja, hogy azóta romlik az állapot, amióta a háza mögötti 
partfal elkészült. A lakásban kár keletkezik, melyet már önerőből nem tud fedezni, így 
is a gázkazán már felszereltette a falra. Próbálkozott már a víz elvezetésével, de 
sajnos nem volt eredménye. Nem azt kéri, hogy az önkormányzat oldja meg a 
problémát, hanem segítsen valamilyen módon.  
 
Turi Balázs polgármester: Úgy gondolja, hogy bebizonyítani azt, hogy az 
önkormányzat okozta a problémát, nem lehet. Szakembert lehetne felkérni a terület 
felmérésére. Bizonyos szintig segíteni kell megoldást találni a problémára. Esetleg 
szakértő felkérését tegye meg az önkormányzat.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Bízzon meg az önkormányzat egy szakértőt, majd a 
szakvélemény alapján lehet a segítségről dönteni.  
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Berze Attila képviselő: Javasolta, hogy amennyiben 50.000 Ft alatti összegben 
vállalja a szakértő, úgy bízza meg a polgármester a terület felmérésével.  
 
 
 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester a képviselő-testület 
ülését bezárta.  

 
 
 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester                  jegyző 
 
 
 
    Ackermann Zoltán     
     jkv. hitelesítő 


