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Bakonycsernye Község Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

  
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

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

Turi Balázs   polgármester 
Ackermann Zoltán  alpolgármester 
Berze Attila   képviselő 
Kaviczki Péter  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 4 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.  
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Ackermann Zoltán képviselőt javasolta. A képviselő-
testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslattal egyetértett, és az 
alábbiak szerint határozott.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

181/2016. (VII.22.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Ackermann 
Zoltán képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 

 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett javaslatot. 
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1./ Javaslat LAROCO MSC által szervezendő Székesfehérvár Rallye 
megrendezéséhez úthasználat kérése 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
2./ Javaslat önkormányzati utak forgalmi rendjének megváltoztatására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
3./ Javaslat a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való 
részvételre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  

 
4./ Javaslat Gyermekétkeztetési szolgáltatás biztosítására beérkezett ajánlatok 
elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  

 
5./ Javaslat a testvér települési falutalálkozó programjának megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
6./ Tájékoztató önkormányzati vagyon rongálásával kapcsolatban 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
7./ Javaslat a Gyermekvédelmi utalvány kiszállításával kapcsolatban 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
8./ Javaslat a Deák F. u. 5. alatti ingatlan adásvételi szerződésének módosítására 
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: 4 fő 

A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
182/2016. (VII.22.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 

napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat LAROCO MSC által szervezendő Székesfehérvár Rallye 
megrendezéséhez úthasználat kérése 
2./ Javaslat önkormányzati utak forgalmi rendjének megváltoztatására  
3./ Javaslat a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való 
részvételre 
4./ Javaslat Gyermekétkeztetési szolgáltatás biztosítására beérkezett 
ajánlatok elbírálására 
5./ Javaslat a testvér települési falutalálkozó programjának megtárgyalására 
6./ Tájékoztató önkormányzati vagyon rongálásával kapcsolatban 
7./ Javaslat a Gyermekvédelmi utalvány kiszállításával kapcsolatban 
8./ Javaslat a Deák F. u. 5. alatti ingatlan adásvételi szerződésének 
módosítására 
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Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat LAROCO MSC által szervezendő Székesfehérvár Rallye 
megrendezéséhez úthasználat kérése  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: A korábbi évekhez hasonlóan az idén is megrendezésre 
kerül a Rallye bajnokság, melynek időpontja a július 31. A verseny csernyéről indul, 
délelőtt zajlik. Tavalyi évben 30.000 Ft összeg volt az út igénybevételi díja, javasolta 
az idén is ezt az összeget megállapítani. Az útszakasz igénybevételével 
kapcsolatban beszélt a szervezővel. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Tavalyi versenyen úgy mentek a szurkolók az úton, hogy a 
villanypásztort is letépték. Két útvonalat lehetne kitáblázni és akkor közúton 
mennének nem pedig mindenen keresztül.  
 
Berze Attila képviselő: Ha megy a verseny, akkor már nem lehet arra az útra 
bemenni.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Nagyvelegen is van ebből probléma, mivel zöldnövény kárt 
okoztak és otthagyták a szemetet. Tavalyi évben már valaki az ombutsmanhoz is 
fordult. A buszjárathoz igazodóan lehet ki-be közlekedni a településen. 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Két buszjárat van biztosítva egész napra. 
Bakonycsernyén ezt meg lehetne engedni, hogy két buszjárat van és korlátozva van 
a ki és bejutás a településre?  
 
Turi Balázs polgármester: A településnek ez is egy bevételi forrás.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
LAROCO MSC által szervezendő Székesfehérvár Rallye megrendezéséhez 
úthasználat kérését. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

183/2016. (VII.22.) sz. Határozata Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete, minta a 0233 
hrsz-ú út tulajdonosa és kezelője hozzájárulását adja, hogy 2016. július 31-én, 
07.00-19.00 óra közötti időszakban a LAROCO Motorsport Club által 
„Székesfehérvár Rallye” néven megrendezendő rallye bajnokság idejére 
igénybe vegye. 
Felhívja a szervező figyelmét, hogy az útszakasz igénybevétele során teljes 
felelősséggel rendelkezik az esetlegesen felmerülő élet és 
vagyonbiztonságért. 
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Az út más célú igénybevétele esetén meg kell szervezni és biztosítani kell a 
lakosság számára a településre történő be és kihajtást, továbbá nem 
akadályozhatják a mentő, tűzoltóság, rendőrség, tömegközlekedési eszközök 
zavartalan közlekedését. 
Ezen rendezvény idejére az igénybevétel díját 30.000 Ft-ban határozza meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. július 31. 
 
       

2./ Javaslat önkormányzati utak forgalmi rendjének megváltoztatására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: A falunapra tervezett forgalmi rend változásra vonatkozó 
előterjesztést megkapták a képviselők. Javasolta annak elfogadását.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Ezt a megoldást javasolták? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, volt egy egyeztető tárgyalás, ahol a rendőrség, a 
polgárőrség valamint a rendezvény szervezője is részt vett, ott hangzott el ez a 
forgalomirányítási javaslat. A rendőrség kérte, hogy táblák legyenek elhelyezve a 
közútra, melyet megvásárolni nem szeretne, megpróbál beszerezni. 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Varga Jenő vállalkozónak nincsenek-e ilyen 
táblák? 
 
Turi Balázs polgármester: Neki nincsenek ilyen típusú táblái, inkább útfelújításoknál 
használt korlátozó táblákkal rendelkeznek a vállalkozók.   
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az önkormányzati utak forgalmi rendjének megváltoztatására irányuló előterjesztést.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

184/2016. (VII.22.) sz. Határozata Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Bercsényi 
és Ifjúság utcák tulajdonosa és kezelője, 2016. július 29. (péntek) 19 órától 
augusztus 1. (hétfő) 7 óráig a forgalmi rendet egyirányúvá nyilvánítja. 
Kötelező haladási irány: Rózsa utca – Ifjúság utca bekötőjétől Bercsényi utca 
irányában a Bercsényi – Rákóczi utca csatlakozásáig.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. július 29.  
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3./ Javaslat a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való 
részvételre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy pályázati úton lehetőség 
lenne sportpark kialakítására, melynek keretén belül felnőtt játszóteret lehetne 
kialakítani, lakosságszám arányosan két helyen. A pályázat önrész nélküli. A 
településen több helyszín is adott, a sportpálya, a béketelepi klub udvara és az 
szápári úti játszótér. A kialakításra négy („A”-„D”) típus közül lehet választani. 
Véleménye  szerint a klub udvarára az „A” típusút, a sportpályára viszont „D” típusút 
kellene választani. Kérte a véleményeket a pályázat benyújtásáról, valamint az 
eszközök elhelyezésének helyszínéről. 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Pályázni mindenképpen kellene, klub udvara jó 
helyszín lenne, viszont a szápári úti játszótéren viszont kitöltené a nagy űrt. A 
sportpálya is jó helyszín, a központban van.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az idősebbek valószínű nem mennének a szápári úti 
játszótérre, a főút mellé sportolni.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Valószínűleg a sportpályán jobban ki lenne használva, 
viszont a klubnál nem biztos. Sport szempontjából praktikusabb a pálya.  
 
Turi Balázs polgármester: Lehet két helyszínre is pályázni.  
 
Berze Attila képviselő: Ha nincs önerő teljesen mindegy. A gyerekeket leginkább a 
szápári úti játszótéren és az iskolánál látja focizni, a sportpályán kevésbé. Sőt a 
Kossuth utcában is szoktak focizni. Nem akar gátja lenni, de nem fogta meg a 
lehetőség.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta, hogy két helyszínre legyen benyújtva a 
pályázat, az egyik a Béketelepi klubnál, ahol lehetne az „A” vagy „B” típusú, a másik 
helyszínre javaslatot vár. 
 
Berze Attila képviselő: A szápári úti játszótérre nem tenne, inkább földet kellene 
odahordani és megfelelő focipályát kialakítani a gyerekeknek. Inkább a sportpályára.  
 
Turi Balázs polgármester: Elfogadható, így a sportpályára viszont javasolta a „D” 
típusút választani.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételt.  
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

185/2016. (VII.22.) sz. Határozata Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt „Nemzeti – Szabadidős – 
Egészség Sportpark Program” címen meghirdetett pályázati kiírás keretében, 
a településen egészségmegőrzés szempontjából szabadtéren felállított 
testedző eszközök, parkok (sportparkok) kialakítása céljából. 
A támogatással megvalósuló feladat-ellátási hely:  
Béketelepi Klub - Bakonycsernye, Béketelep 45. („B” típus) 
Sportpálya – Bakonycsernye, Bercsényi u. 1325/6 hrsz („D” típus) 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. augusztus 15. 

 
Turi Balázs polgármester: Javasolta, hogy a programban való részvételhez 
szükséges dokumentumok elkészítésével a testület bízza meg az ALBENSIS Kft-t.  
 
A polgármester bejelentette érintettségét a napirendi ponttal kapcsolatban, mivel 
felesége az ALBENSIS Kft. alkalmazásában áll.   

 
A polgármester szavazásra bocsátotta Turi Balázs polgármester kizárását a 
döntéshozatalból.  

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem  

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
186/2016. (VII.22.) sz. Határozata Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 

polgármestert kizárja a döntéshozatalból, mivel a napirendi pont a házastársát 
alkalmazó Kft-t érinti.  

 Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A polgármester szavazásra bocsátotta az ALBENSIS Kft. megbízását a mellékelt 
vállalkozói szerződésben foglalt tartalommal.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 3 fő 

A szavazás eredménye: 3 igen, 0 nem 
Turi Balázs polgármester nem vett részt a szavazásban.  

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

187/2016. (VII.22.) sz. Határozata Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Nemzeti 
Szabadidős – Egészség Sportpark Program” címen meghirdetett pályázat 
megírásával, benyújtásával megbízza az ALBENSIS Fejér Megyei 
Területfejlesztési Kft-t (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) szabadtéren 
felállított testedző eszközök, parkok – „sportparkok” – létesítése tárgyában.  
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Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező vállalkozási 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal   

 
 
4./ Javaslat Gyermekétkeztetési szolgáltatás biztosítására beérkezett ajánlatok 
elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: A gyermekétkeztetés biztosítására a három ajánlat 
megérkezett, melyekről részletes tájékoztatást nyújtott. A legolcsóbb ajánlatot a 
Lakat-Lak Kft. nyújtotta be.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: A szállítás költsége szerepel az ajánlatban? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, szerepel. Nincs külön feltüntetve. Lehetőség lesz 
vendégétkeztetésre, meg kell majd határozni egy helyet, ahova szállítják.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A vendégétkeztetést azért nem vállalhatja magára az 
önkormányzat, mivel az ételek tárolása igen szigorú feltételhez kötött. Ha a 
vállalkozó itt hagyja pl. a hivatalban az ételt, akkor azt megfelelő hőfokon kell tárolni 
mindaddig, amíg érte nem jönnek.  
 
Berze Attila képviselő: Befizetni külsősként az fog, aki rögtön elfogyasztja, itt sokszor 
már 11-kor kihordták az ebédet.  
 
Turi Balázs polgármester: A benyújtott ajánlatok alapján javasolta a Lakat-Lak Kft. 
megbízását egy év időtartamra.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
gyermekétkeztetési szolgáltatás biztosítására beérkezett ajánlatok elbírálását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

188/2016. (VII.22.) sz. Határozata Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízási 
szerződést köt az „Iskolai, óvodai gyermekétkeztetés biztosítása” tárgyban 
beérkezett ajánlatok közül, a Lakat-Lak Kft-vel (8053 Bodajk, Bányász ltp. 16.) 
egy év időtartamra.  
Felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel kötendő megbízási 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. augusztus 31. 
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5./ Javaslat a testvér települési falutalálkozó programjának megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a falunapi rendezvényekre 
mindkét testvértelepülésről 3-3 fős delegáció érkezik. Korábban családoknál történt 
az elszállásolás, az idén viszont Nagyvelegen lesz megoldva egy turistaházban, 
melynek bérleti díja 15.000 Ft/nap + Áfa összeg. Kérte a képviselők segítségét a 
három napos rendezvény ideje alatt. 
 
A képviselő-testület a polgármester tájékoztatását tudomásul vette.  

 
 
6./ Tájékoztató önkormányzati vagyon rongálásával kapcsolatban 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Feljelentést tett az önkormányzat ismeretlen tettes ellen a 
szőlőhegyben történt útrongálás tárgyában, melyet korábban állított helyre az 
önkormányzat. Továbbá nagyon friss információ az újabb rongálás, amely ma 
reggelre virradóan történt a horgásztó bejáratával szembeni autós pihenő fa asztalát 
és térképét rongálták meg. Erre vonatkozóan is a feljelentés tesz a hivatal.  
 
A képviselő-testület a polgármester tájékoztatását tudomásul vette.  
 
 
7./ Javaslat a Gyermekvédelmi utalvány kiszállításával kapcsolatban 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirendi ponttal 
kapcsolatos tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermekek augusztus és november hónapban 5.800 Ft természetbeni támogatásban 
részesülnek Erzsébet-utalvány formájában. A képviselő-testületnek döntenie kell a 
jogosultak részére történő eljuttatásról. Korábbi években az utalványt nem postai 
úton, hanem az érintettek kiértesítését követően a hivatalban történő átvételi 
elismervény ellenében vehették át a jogosultak.    

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 2016. 
évi gyermekvédelmi Erzsébet-utalvány jogosultak részére történő eljuttatásának 
módját.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 

A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
189/2016. (VII.22.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatást 
Erzsébet-utalvány formájában a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati 
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Hivatalban történő átvételi elismervény aláírásával kívánja eljuttatni a 
jogosultak részére 2016. évben.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. július 20. 
      2016. október 20. 

 
 
8./ Javaslat a Deák F. u. 5. alatti ingatlan adásvételi szerződésének 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Előző ülésen tárgyalta a testület a szerződés 
meghosszabbítását, de a banki ügyintézés elhúzódása miatt, augusztus 31-től 
november 30-ra szükséges lenne módosítani a szerződést.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Deák 
F. u. 5. szám alatti ingatlan adásvételi szerződésének módosítását az elhangzott 
javaslat alapján.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

190/2016. (VII.22.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Bakonycsernye, Deák u. 5. szám alatti lakás eladására vonatkozó 
szerződésmódosítást, azzal, hogy a vételár kifizetésének időpontját 2016. 
november 30-ra módosítja. A szerződés további tartalma változatlan formában 
marad. 
A Képviselő-testület a módosított szerződés tervezet tartalmát megismerte 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

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

 
 
 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester                  jegyző 
 
     Ackermann Zoltán      
          jkv. hitelesítő 


