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Bakonycsernye Község Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

  
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 
25-én, 13.30 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

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

 
Tanácskozási joggal:  

Fidrich Tamásné  jegyző  
 
 
Turi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselő-testületi 
tagból 7 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.  
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Berze Attila képviselőt javasolta. A képviselő-testület a 
jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslattal egyetértett, és az alábbiak szerint 
határozott.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

133/2016. (V.25.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Berze Attila 
képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett javaslatot. 
 
1./ Javaslat hivatal épület fejlesztése tárgyú pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
2./ Javaslat belterületi utak felújítására tárgyú pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
3./ Javaslat az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló 
elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
4./ Javaslat a bankszámla hozzájárulásról szóló rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
5./ Javaslat a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
6./ Javaslat háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 

 
7./ Javaslat Fecskeházi lakó kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
8./ Tájékoztató az önkormányzat vagyonkimutatásáról, a vagyonállapotról  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
9./ Javaslat az önkormányzat belső ellenőrzésének elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
10./ Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
11./ Javaslat a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd és folyékony 
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 

 
12./ Tájékoztató önkormányzati konyha fejlesztése tárgyú pályázat benyújtásának 
lehetőségéről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
13./ Javaslat gyermekétkeztetés tárgyú közbeszerzési eljárás kiírására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
14./ Tájékoztató „Büszkeségpontok” elnevezésű pályázat benyújtásának 
lehetőségéről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
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15./ Teljes ellátásról szóló villamos energia adásvételi szerződésének elfogadása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
16./Önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vonatkozó vásárlási kérelmek (Bercsényi 
u. 1. és 0166/21, 0166/23 hrsz) 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
17./ Javaslat Horgász Egyesület támogatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
18./ Körzeti megbízott támogatásának megtárgyalása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester   

 
19./ Javaslat polgármesteri szabadság igénybevételére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
20./ Egyéb ügyek 
 
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 
134/2016. (V.25.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 

napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat hivatal épület fejlesztése tárgyú pályázat benyújtására 
2./ Javaslat belterületi utak felújítására tárgyú pályázat benyújtására 
3./ Javaslat az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló 
elfogadására 
4./ Javaslat a bankszámla hozzájárulásról szóló rendelet felülvizsgálatára 
5./ Javaslat a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatára 
6./ Javaslat háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló rendelet 
felülvizsgálatára 
7./ Javaslat Fecskeházi lakó kijelölésére 
8./ Tájékoztató az önkormányzat vagyonkimutatásáról, a vagyonállapotról  
9./ Javaslat az önkormányzat belső ellenőrzésének elfogadására 
10./ Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról 
11./ Javaslat a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd és 
folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet 
felülvizsgálatára 
12./ Tájékoztató önkormányzati konyha fejlesztése tárgyú pályázat 
benyújtásának lehetőségéről 
13./ Javaslat gyermekétkeztetés tárgyú közbeszerzési eljárás kiírására 
14./ Tájékoztató „Büszkeségpontok” elnevezésű pályázat benyújtásának 
lehetőségéről 
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15./ Teljes ellátásról szóló villamos energia adásvételi szerződésének 
elfogadása 
16./Önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vonatkozó vásárlási kérelmek 
(Bercsényi u. 1. és 0166/21, 0166/23 hrsz) 
17./ Javaslat Horgász Egyesület támogatására 
18./ Körzeti megbízott támogatásának megtárgyalása 
19./ Javaslat polgármesteri szabadság igénybevételére 
20./ Egyéb ügyek 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat hivatal épület fejlesztése tárgyú pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az idei évben is 
lehetőség van pályázat benyújtására a közös önkormányzati hivatal székhely 
hivatalának fejlesztése, felújítása tárgyában. Ebben a védő helyisége nem szerepel, 
mivel a már beadott egészségügy fejlesztése című pályázat keretén belül 
benyújtásra került. Az előterjesztésben szereplőek szerint javasolta a pályázat 
benyújtását. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat 
benyújtását. 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

135/2016. (V.25.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 317673 ebr 
azonosító számon pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter és az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett, a 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti, önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.  A támogatással megvalósítandó terület: Közös Önkormányzat székhely 
hivatalának felújítása.  
A támogatással megvalósuló feladat-ellátási hely: Bakonycsernye, Rákóczi út 
83. 
A pályázat tárgyát képező ingatlan helyrajzi száma: 1247 
Bakonycsernye Község Önkormányzata a pályázat megvalósításához 
szükséges 1.182.345 Ft saját forrást a 2016. évi költségvetésében elkülöníti.  
 
Felelős: polgármester  
Határidő: 2016. június 2. 
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2./ Javaslat belterületi utak felújítására tárgyú pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy szintén benyújtható az 
idei évben a belterületi utak, járdák, hidak felújítása tárgyában pályázat. Az 
előterjesztésben szereplőek szerint javasolta a pályázat benyújtását. Kérte a 
képviselők véleményét.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A Bercsényi utcában a hídtól a Sportpálya fele az árok 
felújítása is szükséges lenne, nem tud elfolyni a víz. 
 
Szarka István képviselő: A lakók feladata az árok tisztítása. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Ha az út és a járda elkészül, de az árok nem, akkor a 
víz továbbra sem fog elfolyni.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat 
benyújtását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

136/2016. (V.25.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 317673 ebr 
azonosító számon pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter és az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett, a 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti, önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.  A támogatással megvalósítandó terület: Bercsényi utca út- és járdafelújítás  
A támogatással megvalósuló feladat-ellátási hely: Bakonycsernye, Bercsényi 
utca 
A pályázat tárgyát képező ingatlan helyrajzi száma: 1312, 1326 
Bakonycsernye Község Önkormányzata a pályázat megvalósításához 
szükséges 2.018.406 Ft saját forrást a 2016. évi költségvetésében elkülöníti.  
 
Felelős: polgármester  
Határidő: 2016. június 2. 
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3./ Javaslat az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló 
elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirendi ponttal 
kapcsolatos tájékoztatásra. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A beszámoló írásos anyaga elkészült a tavalyi év teljesítése 
alapján. A bevételek esetében a teljesítés 99 %-os, a kiadások tekintetében ez 92 %-
os volt. A könyvvizsgáló a beszámolót átvizsgálta és elkészült a záradék is.  
 
Berze Attila bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság javasolja a 2015. évi 
gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadását a képviselő-testületnek.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását az 
előterjesztés szerint.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2016.(V.26.) zárszámadási rendelete az önkormányzat 

2015. évi költségvetésének végrehajtásáról   
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
4./ Javaslat a bankszámla hozzájárulásról szóló rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A tavalyi évben megalkotott rendelet alkalmazása során 
felmerülő problémák módosítására lenne szükség az előterjesztés alapján, melyet 
megkaptak a képviselők. 
 
Berze Attila bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolja elfogadásra a rendelet 
tervezetet az előterjesztés szerint.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
bankszámla-hozzájárulásról szóló rendelet elfogadását az előterjesztés szerint.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete a 

bankszámla-hozzájárulásról szóló 
1/2015.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról     

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
5./ Javaslat a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirendi pont szóbeli 
tájékoztatására.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A jogszabályi előírásoknak való megfelelés miatt szükséges 
néhány pontban a rendelet módosítása, mely az adónemek mértékét és az adózók 
körét nem érinti.  
 
Berze Attila bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolja elfogadásra a rendelet 
tervezetet az előterjesztés szerint.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a helyi 
adókról szóló rendelet elfogadását az előterjesztés szerint.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete  

a helyi adókról szóló 
20/20105.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról  
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
6./ Javaslat háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló rendelet 
felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: Köszöntötte a meghívott vendégeket, azaz a vezető 
védőnőt, védőnőt, háziorvosokat, mint a napirendi pontban véleményezési joggal 
rendelkezőket. Felkérte a jegyzőt az előterjesztés szóbeli kiegészítésére.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A 2015. augusztusában hatályba lépett törvény értelmében 
szükséges a háziorvosi körzetekről szóló rendelet felülvizsgálata, mely során 
felmerült, hogy nem az alaprendelet kiegészítése, hanem új rendelet megalkotása 
lenne célszerűbb. Ennek eredményeként készült el a rendelet tervezet, melynek 
előkészítésébe bevonásra került a védőnő, a háziorvosok, megküldésre került az 
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ÁNTSZ és a vezető védőnő, mint szakmai szerv részére, továbbá a jogszabályban 
meghatározott kötelezető egyeztető eljárás lefolytatása folyamatban van. Az 
országos módszertani intézettől még visszajelzés nem érkezett, így a rendelet 
hatálybalépése nem történne meg a kihirdetéssel, hanem egy hónap múlva, a 
vélemény visszaérkezésével. A többi kötelező véleményeztetési eljárás lezárult, az 
ÁNTSZ észrevétel tétel nélkül hozzájárul, a védőnő és a háziorvosok megtették 
korábban az észrevételüket, mely beépítésre került a tervezetbe. 
 
Dr. Sós Katalin háziorvos: Írásban utcajegyzéket még nem kapott.  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a vezető védőnőt, hogy a védőnői szolgálat 
fejlesztése érdekében pályázat került benyújtásra.  
 
Schweininger Józsefné vezető védőnő: Köszöni a Polgármester Úr, Jegyző Asszony, 
és a Képviselő-testület pozitív hozzáállását.  
 
Berze Attila bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolja elfogadásra az 
előterjesztés szerinti rendelet tervezetet.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet elfogadását az előterjesztés 
szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete  
az egészségügyi alapellátási körzetekről   

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 
 

7./ Javaslat Fecskeházi lakó kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: Írásos előterjesztés elkészült. Jelenleg 12 fecskeházi lakó 
és 10 albérlő van, 2 lakás szabad. Javasolta a bérlő kijelölését.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Lénárth Zoltán és Németh Noémi bérlőként történő kijelölését a Fecskeházba.  
 

 
   A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
137/2016. (V.25.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló 

Fiatalok Garzonházába (Fecskeház) Lénárth Zoltán 8056 Bakonycsernye, 
Deák u. 25. és Németh Noémi 8060 Mór, Árki u. 35. szám alatti lakosokat 4 
éves időtartamra bérlőnek kijelöli.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 

8./ Tájékoztató az önkormányzat vagyonkimutatásáról, a vagyonállapotról  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt a napirendi pont szóbeli tájékoztatására.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az önkormányzat vagyonkimutatását kötelezően jóvá kell 
hagyni, melyet a beszámoló anyaga is tartalmaz.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta a vagyonkimutatás elfogadását. A napirendi 
pontot a pénzügyi bizottság tárgyalta, felkérte Berze Attila elnököt a tájékoztatásra.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság javasolja elfogadásra az önkormányzat 
vagyonáról készített kimutatást.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat vagyonkimutatásáról, vagyonállapotról szóló tájékoztatót.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

138/2016. (V.25.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 110.§-ában 
meghatározott kötelezettségének teljesítése érdekében az önkormányzat 
vagyonkimutatását az alábbi tartalommal hagyja jóvá: 

Bakonycsernye Község Önkormányzatának (saját) 2015. évi 
vagyonkimutatása 

ESZKÖZÖK                                                                                       eFt-ban 
Megnevezés Előző 

év 
Tárgyé
v 

I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 
II.TÁRGYI ESZKÖZÖK 1 809 

376 
1 861 

792 
- Ingatlanok 1 801 

101 
1 849 

601 
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- Gépek, berendezések, járművek 7 245 5 793 
- Tenyészállatok 0 0 
- Beruházások, felújítások 1 030 6 398 
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI 

ESZKÖZÖK 3 879 3 879 
IV. KONCESSZIÓBA, 

VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK 38 965 37 668 

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 852 
220 

1 903 
339 

I. KÉSZLETEK 0 0 
II. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 
B.FORGÓESZKÖZÖK 0 0 
I. Pénztárak, betétkönyvek 197 171 
II.Forintszámlák, devizaszámlák 33 640 31 283 
C. PÉNZESZKÖZÖK 33 837 31 454 
I.Költségvetési évben esedékes 

követelések 
7 049 4 121 

II.Költségvetési évet követően 
esedékes követelések 

0 1 531 
III.Követelés jellegű sajátos 

elszámolások 
0 0 

D. KÖVETELÉSEK 7 049 5 652 

E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 
1 371 1 877 

F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 0 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 894 
477 

1 942 
322 

FORRÁSOK 
Megnevezés Előző 

év 
Tárgyé
v 

1. Induló tőke (tartós tőke) 1 679 
962 

1 719 
545 

2. Felhalmozott eredmény 249 
878 

201 
509 

G. SAJÁT TŐKE 1 881 
471 

1 921 
054 

I. Költségvetési évben esedékes 
kötelezettségek 

1 200 0 

II. Költségvetési évet követően esedékes 
kötelezettségek 

5 746 16 726 
III. Kötelezettség jellegű sajátos 

elszámolások 
2 692 1 277 
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H. KÖTELEZETTSÉGEK 9 638 18 003 
I.EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI 

ELSZÁMOLÁSOK 
0 0 

J. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL 
KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 

0 0 
K. PASSZÍV IDŐBELI 

ELHATÁROLÁSOK 
3 368 3 265 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 894 
477 

1 942 
322 

Forgalomképesség szerinti megoszlás                                                     Ft-ban 
Megnevezés Bruttó 

érték 
Nettó 

érték 
Forgalomképtelen vagyon  956.965.8

67 
656.355.1

86 
Korlátozottan forgalomképes 

vagyon 
427.370.2

93 
357.266.0

68 
Forgalomképes vagyon 609.749.7

67 
388.259.0

00 
Törzsvagyon körébe nem tartozó 

vagyon 
630.621.9

69 
491.181.6

94 

ÖSSZESEN 
2.624.707

.896 
1.893.061

.948 
0-ig leírt eszközök 33.193.00

0 
0 

 
 Felelős: bizottság elnöke 
Határidő: képviselő-testületi ülés 

 
 
 
9./ Javaslat az önkormányzat belső ellenőrzésének elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: A belső ellenőrzésről szóló jelentés elkészült, megküldésre 
került a képviselők részére, melyet javasol elfogadásra.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat belső ellenőrzésének elfogadását.  
  
 

   A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
139/2016. (V.25.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vincent Auditor 

Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. által elvégzett, a 2015. évre 
vonatkozó belső ellenőrzési jelentésben foglaltakat megismerte, annak 
tartalmát elfogadja.  
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal  
 
  
 

10./ Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: A képviselők részére megküldésre került a hivatal által 
elkészített beszámoló, melyet minden év május 31-ig el kell fogadni a testületnek. Az 
anyagból kiderül, hogy a születések száma az elmúlt években emelkedést mutat, 
mely pozitívum. Javasolta a beszámoló elfogadását.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 
beszámoló elfogadását.  
  

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

140/2016. (V.25.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2015. évre vonatkozó 
beszámolót elfogadja a határozat mellékletét képező tartalommal.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 

11./ Javaslat a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd és folyékony 
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 

 
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt a napirendi ponttal kapcsolatos 
tájékoztatásra. 
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Fidrich Tamásné jegyző: A közterületek tisztántartásáról szóló rendeletet felül kell 
vizsgálni, kérte a testület felhatalmazást a rendelet felülvizsgálatának előkészítésér. 
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta, hogy a képviselő-testület bízza meg a jegyzőt a 
közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd és folyékony hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet felülvizsgálatára. 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

141/2016. (V.25.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Fidrich 
Tamásné jegyzőt a térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálatával és a 
képviselő-testület elé terjesztésével.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: következő soros testületi-ülés 

 
 

 
12./ Tájékoztató önkormányzati konyha fejlesztése tárgyú pályázat 
benyújtásának lehetőségéről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: Tavalyi évben benyújtásra került a konyha fejlesztése 
tárgyú pályázat, ami sajnos nem volt nyertes. Az idei évben is lehetőség lenne a 
pályázat benyújtására. A tavalyi kiíráshoz képes az előírások szigorúbbak és 
véleménye szerint nyertes pályázat esetén az önkormányzatnak kb. még 10 millió Ft 
saját erőt kellene hozzátenni. Sajnos egy új konyha létesítésénél szigorúbbak a 
feltételek, mint egy már meglévő konyha felújításánál. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
Berze Attila képviselő: Úgy gondolja, hogy be kellene nyújtani a pályázatot, hogy 
helyben legyen megoldva az étkeztetés. Végleges megoldás ez lenne hosszú távra 
gondolva. Az önkormányzat nem fog megszabadulni a közétkeztetés feladattól. 
Haszonnal nem működne, de megvalósulhatna.  
 
Szarka István képviselő: Az egyház részéről benyújtott pályázat előkészítésénél 
tervezték, hogy az óvoda épületének megvalósítása során legyen konyha létesítése, 
de szakemberek lebeszélték róla. Jelenleg nem lát 10 millió Ft-ot az önkormányzat 
költségvetésében, amiből meg lehetne valósítani. Üzleti terv nélkül merészségnek 
tartja.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Tudomása szerint a kormány is gondolkodik más 
irányú megoldást találni a közétkeztetésre.    
 
Fidrich Tamásné jegyző: Amennyiben az önkormányzat fog konyhát működtetni, úgy 
a hivatalban is szükség lesz plusz pénzügyi személyre, valamint szoftvert is kell  
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vásárolni, amely az étrend összeállítását végzi. Továbbá élelmezésvezető felvétele is 
szükséges. A gyermekétkeztetésre normatívát ad az állam, amelyből kell 
gazdálkodni. A térítési díjnál viszont a rezsit nem lehet fizettetni a szülőkkel, csak a 
nyersanyagnormát. Az idei évtől bevezetésre került a szünidei gyermekétkeztetés is, 
melyet az önkormányzatnak kell biztosítani a hátrányos és halmozottan hátrányos 
gyermekek részére, mely a településen jelenleg 8 gyermeket érint.    
 
Turi Balázs polgármester: Mivel a pályázat benyújtásának határideje június 29., így 
javasolta a döntés meghozatalát a következő ülésre elnapolni.  
 
 
13./ Javaslat gyermekétkeztetés tárgyú közbeszerzési eljárás kiírására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: A gyermekétkeztetésre vonatkozó tavalyi évben megkötött 
vállalkozói szerződés augusztus 31-én lejár, így dönteni kell, hogy a testület elindítja-
e a közbeszerzési eljárást, melyre a költségvetés tartalmaz fedezetet, vagy 1 évre 
megbíz vállalkozót az étkeztetés elvégzésével. Így ebben az esetben elég az ajánlat, 
nem kell közbeszerzést lefolytatni. Megkeresett egy közbeszerzési eljárással 
foglalkozó szakembert, aki tájékoztatta a kiírás lehetőségeiről. A szakember, aki 
300.000 Ft+Áfa összegért vállalja a kiírás elkészítését és az eljárás lefolytatásában 
való részvételt, határozatlan időre nem javasolja a közbeszerzés kiírását, melyet 
legkésőbb június végéig el kellene indítani, hogy szeptember 1-el a 
gyermekétkeztetés zavartalanul indulhasson. Kérte a testületet, hogy az ügyben 
további tárgyalásokat kellene folytatni, majd azt követően rendkívüli ülésen hozni 
meg a döntést.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság javaslata is az, hogy további egyeztetéseket 
folytasson a polgármester a gyermekétkeztetés megoldása érdekében.  
 
 
Szarka István képviselő elhagyta az üléstermet, így a képviselők száma 6 főre 
csökkent.  

 
 

14./ Tájékoztató „Büszkeségpontok” elnevezésű pályázat benyújtásának 
lehetőségéről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet a „Büszkeségpontok” című 
pályázatok való részvétel lehetőségéről, feltételeiről. Park kialakításában 
gondolkodott, de 1,5 métert enged a pályázat. Benyújtásra két éven keresztül 
folyamatosan van lehetőség. Kérte a képviselők véleményét. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Véleménye szerint több pályázat is van, amire 
fordíthatja a pénzt az önkormányzat.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Nem javasolja a pályázat benyújtását.  
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Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
„Büszkeségpontok” elnevezésű pályázat benyújtását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

142/2016. (V.25.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1956-os 
Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai Történelem és 
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-56P-02 jelű 
„Büszkeségpontok” pályázatra a településen található 1956-os emlékmű 
felújítására pályázatot nem kíván benyújtani.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 
 

15./ Teljes ellátásról szóló villamos energia adásvételi szerződésének 
elfogadása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: Az E-ON megküldte az teljes ellátásról szóló 
villamosenergia adásvételi szerződés ajánlatát, melyet az előterjesztéssel együtt 
megkaptak a képviselők. Javasolta annak elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a teljes 
ellátásról szóló villamos energia adásvételi szerződésének elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

143/2016. (V.25.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az E.ON 
Energiakereskedelmi Kft. (1051 Budapest, Széchényi tér 7-8.), valamint az 
Önkormányzat között kötendő teljes ellátásról szóló villamosenergia adásvételi 
szerződés tartalmát megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. 
Felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Továbbá felhatalmazza, 
hogy az Önkormányzat további közintézményeivel kapcsolatban ugyanezen 
tárgyú ugyanezen szerződésű feltételeket tartalmazó szerződést megkösse. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Szarka István képviselő megérkezett az ülésterembe, így a képviselők száma 7 főre 
emelkedett.  
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16./Önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vonatkozó vásárlási kérelmek 
(Bercsényi u. 1. és 0166/21, 0166/23 hrsz) 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Bercsényi u. 1. szám 
alatti önkormányzati ingatlanra vételi szándék érkezett Németh János Bercsényi u. 
1/a. szám alatti lakostól. 2013. évi értékbecslés alapján az ingatlan akkori értéke 6,5 
millió Ft volt, a vevő 4,5 millió Ft-ért vásárolná meg. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A lakás társasházzá van nyilvánítva, a jelenlegi bérlőnek (a 
gyógyszerésznek) elővásárlási joga van, a lakás megvásárlására,  így az értékesítés 
lehetőségéről mindenképpen értesíteni szükséges. Meghirdetni nem kötelező, mivel 
az értéke 25 millió Ft alatt van. Ez a képviselő-testület döntése. 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Véleménye szerint meg kellene hirdetni a 
támadások elkerülése végett.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Mivel 1/1 tulajdonban van, később nehogy probléma legyen 
ebből.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Miért nem lehet meghirdetni a már meglévő 
értékbecslés alapján. Nem kellene költeni egy új értékbecslésre.  
 
Turi Balázs polgármester: Amennyiben értékesíteni akarja az önkormányzat, fel kell 
értékeltetni, mert a 3 évvel ezelőtti értékbecslés 3 hónapig volt érvényes. Németh 
János jelezte, hogy az ülésen részt kíván venni, így meghívásra került.  
 
Németh János megérkezett az ülésterembe. 
 
Turi Balázs polgármester: Köszöntötte Németh János kérelmezőt. Az önkormányzat 
bármilyen ingatlanát úgy tudja értékesíteni, hogy felértékelteti. A felértékelt ár alatt 
viszont nem lehet eladni az ingatlant. Véleménye, hogy a három évvel ezelőtti ár nem 
csökkent annyit. Felkérte a jegyzőt az értékesítéssel kapcsolatos tájékoztatásra. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az önkormányzati ingatlan értékesítésének szabályait 
törvény, illetve helyi rendelet rendezi. A helyi rendeletben meghatározott kötelező 
versenyeztetési értékhatár meg egyezik a törvényben foglaltakkal, azaz 25 millió Ft-
al. Így mivel ezen ingatlan értéke messze a 25 millió Ft alatt van, nem kötelező az 
ingatlan meghirdetése. Amennyiben a testület által meghatározott árat a vevő 
elfogadja, úgy a következő testületi ülésen tárgyalhatja a szerződés tervezetet. 
Természetesen a képviselő-testület dönthet a versenyeztetésről. 
 
Németh János: Az épületet átnézte, a lakásépítés óta nem történt javítás, fejlesztés, 
csak tisztasági festés. Mindent ki kell cserélni az épületben. Nagyjából meg tudja 
ítélni mennyit ér, de ha az önkormányzat 4,5 millió Ft-ért nem érétkesíti, akkor nem 
tart rá igényt, ugyanis 6-8 millió Ft-ot még rá kell költeni.  
 
Turi Balázs polgármester: Az értékbecslést 2013-ban szakember végezte el, ebből 
lehet kiindulni. Az eltelt 3 évben nem gondolná, hogy 2 millió Ft-ot csökkent volna az 
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értéke. A ráfordítandó költségek viszont valóban valósak. A képviselő-testület 
álláspontja, hogy fel kell értékeltetni.  
 
Németh János: 10 millió Ft-ért már készen beköltözhető ingatlant lehet vásárolni. Az 
ingatlan állapota évről évre rosszabbodik, ha nem lakják.  
 
Turi Balázs polgármester: Az önkormányzati ingatlanok elég jól karban vannak tartva. 
Örülne, ha értékesíteni lehetne, de megvannak a törvényi keretek.  
 
Szarka István képviselő: Azt gondolja, hogy az érdekek különbözőek, de a cél az 
értékesítés. Az önkormányzat nem veheti figyelembe, hogy mekkora összegű 
felújítás szükséges. Kérje meg az önkormányzat az értékbecslést.  
 
Berze Attila képviselő: Az árat nem mi, hanem az értékbecslő szabja meg.  
 
Németh János: A vételi ajánlatát továbbra is fenntartja, többért nem kívánja 
megvásárolni. Amennyiben az önkormányzat nem tudja ennyiért értékesíteni, ő nem 
tud többet adni érte.  A vételtől abban az esetben eláll.    
 
Varsányi Ferencné képviselő: Véleménye szerint ne végeztesse el az önkormányzat 
az értékbecslést.  
 
Németh János elhagyta az üléstermet.  

 
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt a további napirendi pont ismertetésére.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: 1997-ben értékesítésre került a 0166/21 hrsz-ú ingatlan 
Kovácsi Krisztián részére, melynek tulajdonjoga nem került átvezetésre. A vevő 
behozta az adásvételi szerződést és a csekket, mellyel igazolta a telek 
megvásárlását, viszont az ingatlan nyilvántartási rendszerben valóban még mindig az 
önkormányzat szerepel tulajdonosként. 

 
A képviselő-testület további egyeztetések lefolytatás miatt a döntés elnapolta. 
 
 
17./ Javaslat Horgász Egyesület támogatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: Javasolta az előterjesztésben szereplő támogatási 
szerződés megkötését a Horgász Egyesülettel a település címerét viselő póló 
elkészítése érdekében.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Horgász Egyesület támogatására kötendő támogatási szerződés elfogadását az 
előterjesztés szerint.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
144/2016. (V.25.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település címerét 

viselő pólók átvétele céljából támogatási szerződést köt a Bakonycsernyei 
Horgász Egyesülettel (8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83.). 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal   

 
 
Turi Balázs polgármester elhagyta az üléstermet, így a képviselők száma 6 főre 
csökkent. Az ülés vezetését Ackermann Zoltán alpolgármester vette át.  
 
 
18./ Körzeti megbízott támogatásának megtárgyalása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester   
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Ackermann Zoltán alpolgármester: Korábbi testületi ülésen szó volt arról, hogy az 
előző évekhez hasonlóan a körzeti megbízott részére üzemanyag megvásárlására 
nyújtson segítséget az önkormányzat. Ennek érdekében elkészült az előterjesztés, 
az abban foglaltak szerint javasolja a támogatás megállapítását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az alpolgármester szavazásra bocsátotta a 
körzeti megbízott támogatásának megállapítását az előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

145/2016. (V.25.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 
körzeti megbízott részére a 2016. május hónaptól havonta 9.000 Ft 
üzemanyagköltséget kifizet a „Bakonycsernye Község Önkormányzata, 8056. 
Bakonycsernye, Rákóczi út 83.” névre kiállított számla ellenében.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal   
 

 
Osgyán Gábor képviselő elhagyta az üléstermet, így a képviselők száma 5 főre 
csökkent.  
 

 
20./ Javaslat polgármesteri szabadság igénybevételére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Turi Balázs 
polgármester 2016. május 26-27. napokon szabadságra kíván menni, melynek kérte 
az engedélyezését.  
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Hozzászólás nem hangzott el. Az alpolgármester szavazásra bocsátotta a 
polgármester szabadságának jóváhagyását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

146/2016. (V.25.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 
polgármester részére 2016. május 26-27. napokon szabadság kivételét 
engedélyezi.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal  
 
 

21./ Egyéb ügyek 
 21/1. Horgásztó és környéke villamosítása 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Korábbi testületi ülésen felmerült a Horgásztó és 
környéke villamosítása, ezzel kapcsolatos előterjesztést megkapták a képviselők. 
Javasolta az áramszolgáltatói ajánlat elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az alpolgármester szavazásra bocsátotta a 
Horgásztó és környéke villamosítását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

147/2016. (V.25.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az E.ON Észak-
dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó K. u. 11-13.) valamint az 
Önkormányzat között kötendő előzetes áramszolgáltatói tájékoztatás (ajánlat) 
tartalmát megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. Felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására. Továbbá felhatalmazza, hogy a 
tájékoztatóban foglalt feltételekkel elkészített szerződést aláírja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal    

 
 21/2. Rikkancs helyi újságra vonatkozó szerződés 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: A Rikkancs újság készítésére vonatkozóan az 
önkormányzat korábban  
megbízta az Extra Média Nyomda Kft–vel. Mint kiderült két éven keresztül kevesebb 
összeget számláztak, így szeretné, ha az önkormányzat a különbözetet utólag 
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kifizetné. Javasolta, hogy ezt az összeget ne fizesse ki az önkormányzat, mivel a 
költségvetés nem tartalmazza a fedezetet.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az alpolgármester szavazásra bocsátotta a 
helyi újságra vonatkozó szerződést.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

148/2016. (V.25.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a helyi RIKKANCS helyi újság sokszorosítására vonatkozó, 2014., 2015. 
2016. évi téves összeggel kiszámlázott számlák különbözetét nem fizeti meg 
visszamenőleg, mivel 2014. év óta folyamatosan, jóváhagyólag így történt a 
számlálás. 
  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 21/3. Általános Iskola roló felszerelésével kapcsolatos költség vitatása 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Elmondta, hogy a rolók felszerelésre kerültek az 
általános iskola tetőtéri termeiben. Az írásos árajánlat kérőben úgy szerepel, hogy 
beszereléssel együtt adja meg a cég az árajánlatát. Amikor a munka elkészült, akkor 
viszont a vállalkozó nyilatkozott, hogy tévesen adta meg árajánlatát, a beszerelés 
költsége nincsen benne. A különbséget nem javasolja az önkormányzatnak átvállalni.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Egyáltalán nem javasolja kifizetni, ezt neki kell 
bevállalni, rossz ajánlatot adott.  
 
Az alpolgármester szavazásra bocsátotta az Általános Iskola roló felszerelésével 
kapcsolatos költség megtérítését.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

149/2016. (V.25.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola 
tetőterében felszerelt rolók az árajánlaton felül jelentkező plusz költségét nem 
kívánja megfizetni.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 21/4. Önkormányzat vagyonáról szóló rendelet felülvizsgálata 
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Ackermann Zoltán alpolgármester: Felkérte a jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A Kormányhivatal javaslata alapján szükséges felülvizsgálni 
az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló dokumentumokat. Kérte a testületet, 
hogy a vagyonrendelete, az ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartása és egyéb 
vagyonnal kapcsolatos szabályzatai összhangjának felülvizsgálatával bízza meg, s 
tűzze a következő testületi ülés napirendjére. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az alpolgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat vagyonával kapcsolatos felülvizsgálatára való megbízást.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

150/2016. (V.25.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Fidrich 
Tamásné jegyzőt az önkormányzat vagyonrendelete, az ingatlanvagyon 
kataszteri nyilvántartása és egyéb vagyonnal kapcsolatos szabályzatai 
felülvizsgálatával.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: soros testületi ülés  

 
 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az alpolgármester a képviselő-testület 
ülését bezárta.  

 
 
 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester                  jegyző 
 
 
 
     Berze Attila     
     jkv. hitelesítő 


