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Bakonycsernye Község Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. 
augusztus 31-én, 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 
 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 Varsányi Ferencné 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 

215/2016. (VIII.31.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Varsányi 
Ferencné képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőek szerint tett javaslatot. 
 
1./ Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló haszongépjármű vásárlására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
2./ Javaslat fásítási terv első ütemének megvalósítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
3./ Javaslat temetői padok kihelyezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  

 
4./ Javaslat közmunka program keretében kitermelt fa értékesítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
 
A tárgyalandó napirendre egyéb módosító javaslat nem érkezett. A polgármester 
szavazásra bocsátotta annak elfogadását az elhangzottak szerint.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
216/2016. (VIII.31.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló haszongépjármű 
vásárlására 
2./ Javaslat fásítási terv első ütemének megvalósítására 
3./ Javaslat temetői padok kihelyezésére 
4./ Javaslat közmunka program keretében kitermelt fa értékesítésére 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló haszongépjármű 
vásárlására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Az önkormányzati autó, melyet a közmunka irányító 
használ műszaki érvényessége szeptember 7-én lejár, így megfontolandó, hogy 
feljavíttatja-e az önkormányzat vagy pedig másik autó vásárlásában gondolkodik. 
Kaviczki Péter képviselő, mint szakember véleménye szerint az autó javítása kb. 1 
millió Ft-ba kerülne, így véleménye szerint másik autót kellene vásárolni. Kérdés, 
hogy új vagy használt autó kerüljön megvásárlásra. Tegnapi nap folyamán a 
képviselővel jártak néhány kereskedésben, ahol használt és új autót is megnéztek. 
Használt autó egy lett volna, mely műszakilag és árban is megfelelt, de sajnos mára 
kiderült, hogy elvitték. Így, vagy új autó vásárlásában gondolkodik a testület, vagy 
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továbbra is keres használt autót. Elmondta, hogy a költségvetés lehetővé teszi új 
autó megvásárlását. Kérte a képviselő tájékoztatását szakmai szempontból. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Valóban több helyen jártak autót nézni, használtat és újat 
is. Két variáció lehetséges, vagy használt 10 év feletti olcsóbb, de rosszabb állapotú, 
hasonló, mint ami jelenleg van, vagy új, de jó minőségű, ami drágább. Volt egy Fiat 
Ducato használt, ami nagyon szép állapotban volt és árban is megfelelt, de már le 
volt foglalva. Új autóra az alábbi három árajánlatot kapták: 

- Ford Ivanics Kft. Ford Transit 
- Citroen Sipos Márkakereskedés Citroen Jumper 
- Schiller Autóház Kft. Fiat Ducato 

A Ford Transitot tartaná a legjobbnak, mindennel felszerelt, erősebb, nagyobb 
teherbírású. Őszintén megmondja, hogy sajnálná a jelenlegi célra használni az új 
autót, de pénzügyileg valószínű ez lenne a legjobb megoldás, mivel garanciás és 
néhány évig nem kellene ráfordítani.  Viszont véleménye szerint, az új alvázát 
mindenképpen szükségesnek tartaná lekezelni saválló folyadékkal, ezzel növelve az 
élettartamát.  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy az önkormányzat 
kiegészítő normatívára lett jogosult, tehát a költségvetés lehetővé teszi az új autó 
vásárlását is. Használt autó vásárlásáról jelenleg nem tud dönteni a testület, mivel 
nincs, ami lett volna azt megvásárolták. Vagy dönteni kell az ajánlatok közül 
valamelyikről, vagy pedig tovább keresni használtat a piacon. Amennyiben sikerül 
dönteni valamelyik újról, abban az esetben a Fordot és a Citroent pár napon belül el 
lehet hozni.  
 
Szarka István képviselő: Amennyiben a jelenlegi autóra ráköltenénk az 1 millió Ft-ot, 
meddig lehetne az élettartamát megnövelni? Ha lenne még idő, körül lehetne nézni a 
piacon.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: A kapott normatíva mire használható fel? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Nincs meghatározva, településüzemeltetési feladatokra 
teljes mértékben felhasználható.   
 
Osgyán Gábor képviselő: Az elmondottak szerint használt autóra akkor nincs esély. 
Egyetért Kaviczki Péter képviselővel, hogy az új autót a jelenlegi célra sajnálná 
megvásárolni.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Lenne esély használt autó vásárlására abban az esetben, 
ha tovább keresgélnénk, de a jelenlegi autó műszaki érvényessége le fog járni. A 
jókat rögtön elviszik. Az idő sürget, ezért is hajlik az új megvásárlása fele, azok közül 
is a Ford fele az erősített plató miatt. Továbbá szintén pozitívum, hogy nagyobb 
kerekei vannak, így magasabb, ezáltal rosszabb utakon könnyebben elmenni vele, 
viszont 6 db téli gumi kell belőle.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Attól fél, hogy az új autó is túl lesz terhelve. A téli 
gumik beszerzése sem lesz olcsó. Amennyiben új vásárlása lesz, a Fiatot javasolja.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A téli gumi darabja kb. 30-35 ezer forint. 
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Berze Attila képviselő: Javasolná, hogy a platóra zárható ládát kellene felszerelni a 
szerszámoknak. Véleménye a három autó közül a Ford megvásárlása.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Kicsit tart a hosszúplatós autótól, hogy forgolódni nehéz 
lesz vele.   
 
Varsányi Ferencné képviselő: Ha újat vásárolunk, a Fiatot javasolja.  
 
Szarka István képviselő: Ha az élettartamát nézzük, a Fordot javasolja.  
 
Turi Balázs polgármester: A kettő között 1 millió Ft a különbség. Amennyiben új autó 
megvásárlásában dönt a testület, akkor javasolja, hogy a jelenlegi autó műszaki 
érvényességének meghosszabbítása is legyen elvégezve.  
 
Berze Attila bizottság elnöke: Pénzügyi bizottsági ülésen döntés született arról, hogy 
új gépkocsi kerüljön megvásárlásra.   
  
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az önkormányzati feladatellátást szolgáló Fiat Ducato haszongépjármű vásárlását. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 3 igen, 4 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
217/2016. (VIII.19.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy önkormányzati feladatok ellátására az árajánlat szerinti Fiat Ducato 
haszongépjárművet nem kívánja megvásárolni.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
A polgármester szavazásra bocsátotta az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
Ford Transit haszongépjármű vásárlását. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 1 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

218/2016. (VIII.19.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy önkormányzati feladatok ellátására haszongépjárművet vásárol a Ford 
Ivanics Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-től (8000 Székesfehérvár, Palánkai u. 
7.), melynek típusa Ford Transit V363 Double Shassis Cab Ambiente L4 a 
mellékelt árajánlat alapján. 
Felkéri a polgármestert a vásárlással kapcsolatos adásvételi szerződés 
megkötésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
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2./ Javaslat fásítási terv első ütemének megvalósítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az idei évben elfogadott fásítási terv első ütemét javasolja 
az előterjesztés szerint megkezdeni. Megköszönte Berze Attila képviselőnek a terület 
rendezésében nyújtott segítséget. Javasolta 40 db fa ültetését, a „Szent Vince” fasor 
elnevezéssel, továbbá kerüljön meghirdetésre a 40 db fa örökbefogadása 2000 Ft/db 
összegben. Az örökbefogadott fákra táblával jelezni lehetne a tulajdonos nevét. A 
nagylevelű hárs ára 5.200 Ft+Áfa, karó 400 Ft/db-ba kerül. Ezen kívül költség még 
az odakötözést szolgáló erős zsinór.   
 
Kaviczki Péter képviselő: A terület elég löszös, kellene talajcsere.  
 
Turi Balázs polgármester: Az ültetés előtt előre el kellene végezni a lyukak kiásását, 
akkor lehetne talajcsere.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Vagy műtrágyát, vagy szerves trágyát kell helyezni a 
gödrökbe, aminek legalább 50x50x50-esnek kellene lenni.  
 
Turi Balázs polgármester: Megfogadva a képviselő tanácsát, nagyobb gödröket kell 
kiásatni, melyet Kovács Attila vállalkozó végezne el.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Miért éppen addig lenne a fasor? 
 
Turi Balázs polgármester: Mert a másik helyen villanyoszlop van.  
 
Szarka István képviselő: Nagyon jó ötlet a fasor létesítése, de más elnevezésbe 
gondolkodna, például javasolja Iznai fasor elnevezést.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
fásítási terv első ütemének megvalósítását, továbbá az Iznai fasor elnevezés 
meghatározását.   
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

219/2016. (VIII.31.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete az Iznai szőlőhegy 
bevezető szakaszán „Iznai fasor” elnevezésű fasort létesít nagylevelű hárs 
ültetésével. A fasor létrehozására 450.000 Ft-ot biztosít a tartalékkeret 
terhére.  
A képviselő-testület felhívást intéz a pincetulajdonosok felé, hogy 2000 Ft 
megfizetése mellett saját névre szóló fát ültethet a fasorban.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. szeptember 17.  
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3./ Javaslat temetői padok kihelyezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Előző ülésen döntött a testület arról, hogy a temető 
ravatalozó előtti terület felújítása során új padokat kíván kihelyezni, melyhez a 
szükséges forrás rendelkezésre áll a hivatal felújítására tervezett összegből. 
Megérkezett az árajánlat, mely szerint 10 db pihenőpad kihelyezése bruttó 900 eFt-
ba kerül, melyek kovácsoltvas vázú, fa ülő- és háttámlával rendelkező padok 
lennének.  
 
Szarka István képviselő: Jelenleg 9 pad van, ő is ott volt a bejáráson, de 10 kerülne 
helyette felszerelésre.  
 
Berze Attila képviselő: Ugyanilyeneket talált az interneten 70.000 Ft-ért.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Mindenképpen úgy kellene rögzíteni, hogy ne lehessen 
elmozdítani.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság javasolja a képviselő-testületnek 10 db pad 
megvásárlását a beérkezett árajánlat alapján.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
temetői padok kihelyezésére benyújtott árajánlat elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

220/2016. (VIII.31.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztemető 
területére 10 db padot kíván vásárolni a Wilmek és Társa Kft-től (8060 Mór, 
Árpád utca 21.) a benyújtott árajánlat alapján bruttó 900.000 Ft összegben, 
melynek forrását a hivatal felújítására tervezett összegből fedezi. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
4./ Javaslat közmunka program keretében kitermelt fa értékesítésére  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a tavalyi évben a 
közmunka program keretén belül önkormányzati területeken fák kitermelésre 
kerültek, mely jelenleg a Béketelepi klubnál van elhelyezve. Mivel nagy mennyiségről 
van szó, ezért javasolta egy részének értékesítését.  Az árak meghatározásában 
kérte Berze Attila elnök javaslatát.  
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Berze Attila elnök: Bizottsági ülésen is elmondta, hogy mivel vékony fákról van szó, 
az árak tekintetében javasolta a vékony fákat 11.000 Ft/m3, a vastag fákat pedig 
18.000 Ft/m3 eladási összegben meghatározni.  
  
Varsányi Ferencné képviselő: Véleménye szerint vidéki lakosnak ne legyen 
értékesítve.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Berze Attila képviselőt az értékesítés 
lebonyolításában, koordinálásában.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
közmunka program keretében kitermelt fa értékesítését.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
221/2016. (VIII.31.) sz. Határozata 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
területén közmunka program keretében kitermelt fákat értékesíteni kívánja az 
alábbi áron: 

- vékony fa bruttó 11.000 Ft/m3 (10 cm átmérőjű alatti) 
- vastag fa bruttó 18.000 Ft/m3 (10 cm átmérőjű feletti). 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

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

 
 
 
 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester                  jegyző 
 
 
 
        Varsányi Ferencné      
         jkv. hitelesítő 


