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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. 
szeptember 20-án 16.30 órakor kezdődő közmeghallgatásán.  
 
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  
 
2 fő helyi lakos a mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Turi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
közmeghallgatás határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselő-testületi 
tagból 7 fő megjelent.  
A közmeghallgatás jegyzőkönyvének hitesítésével Kaviczki Péter képviselőt javasolja 
megbízni.  
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek, és az alábbi határozatot hozták.  
 

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

 
     238/2016. (IX.20.) sz. Határozat  

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott közmeghallgatás jegyzőkönyvének hitelesítésével Kaviczki Péter 
képviselőt bízza meg.  

 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal  

 
 
Turi Balázs polgármester: Elsődlegesen néhány statisztikai adatról a képviselő-
testület munkáját illetően nyújtott tájékoztatást:  
Az idei év első nyolc hónapjában a képviselő-testület 14 nyílt, 3 zárt ülést tartott. 
Összesen 221 határozatot és 15 rendeletet alkotott.  
A lakosság létszáma sajnos csökkenő tendenciát mutat, 3098 főről 3076 főre 
csökkent az egy évvel ezelőtti létszámhoz képest.  
Pozitívumként lehet beszámolni a munkanélküliek arányának nagymértékű 
csökkenéséről.  
Az óvoda gyereklétszáma 2016. szeptember 1-jén 65 gyermek, itt is néhány fő 
csökkenés mutatható.   
Az iskolánál is sajnos csökkent gyereklétszám, 2016. szeptember 1-jei létszám 212 
fő.   
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A születések száma 2016. év 1-8 hónapjában 15 gyermek. 
Jó hír, hogy az önkormányzat továbbra is megőrizte az anyasági támogatás 
„intézményét”, születendő gyermekenként 25 ezer forint összeggel, melyre az idei 
évben, ezidáig 560 eFt került kifizetés. Szintén örömként szolgál, hogy a tavalyi 
évhez hasonlóan az idén is csatlakozik az önkormányzat a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz, mely a felsőoktatásban tanulókat támogatja. 
Az augusztus 31-ig könyvelt adatok alapján a befizetett kommunális adó 6.149 eFt, 
ami a tervezett 56 %-a. A befizetett iparűzési adó 13.335 eFt, mely a tervezett 49 %-
a. A gépjárműadóból eddig befolyt 4.424 eFt, mely a tervezett 55 %-a, melynek 60 
százaléka törvény értelmében továbbutalásra került az államnak.  
Elsődleges feladatának tekinti az önkormányzat, hogy üzemeltesse a települést, 
legyenek felújítások. Az elmúlt 3 évben a költségvetés az állami támogatásnak 
köszönhetően stabilnak mondható, kiegyensúlyozott volt, így fejlesztésre is lehetett 
fordítani.  
Tavalyi évben megvalósult egy nagy beruházás, 148 millió Ft pályázati összeggel a 
hivatal és az általános iskola külső felújítása, melyhez a tető felújítására 1.973 eFt 
önrészt tett az önkormányzat. Továbbá a hivatal egy részének belső felújítása teljes 
mértékben önerőből készült el, melyet az idei évben folytatni szeretnénk.  
Szintén pályázati forrásból elkészült a Deák utcában a partfal 15 millió Ft összegből, 
melyből 2 millió Ft volt az önerő. Apróbb, de fontos dologként említendő a forgalmi 
tükrök kihelyezése, a védő bejárati ajtó cseréje.  
 
Az idei évben még nem voltak nagyobb fejlesztések, de az önkormányzat 10 
pályázatot nyújtott be, melyek az alábbiak: 

- Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése (akác utca vízelvezető 
rendszer felújítása, kiépítése + járdafelújítás) 100 % támogatottságú 

- Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (kerékpárút, 3 db 
gyalogátkelőhely, járdafelújítás stb, új útcsatlakozás kiépítése) 100 % 
támogatottságú 

- Turizmusfejlesztés, mely a horgásztó környékének fejlesztésére vonatkozik 
(kiszolgáló épület, parkoló, játszótér) 100 % támogatottságú  

- Energetikai korszerűsítés, a Béketelepi Klub épületének külső felújítása, 
nyílászáró csere, szigetelés, fűtéskorszerűsítés) 85 % támogatottságú  

- Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése (védőnői tanácsadó 
felújítása) 100 % támogatottságú  

- Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 
(családsegítő szolgálat épületének külső-belső átalakítása, felújítása) 100 % 
támogatottságú  

- Sportpark program 2 db kültéri sportpark létrehozása 100 % támogatottságú  
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (művelődési ház 

eszközbeszerzés) 90 % támogatottságú  
- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Rózsa utcai óvoda 

épületének külső felújítása) 100 % támogatottságú  
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló támogatás (hivatal épületének belső 

felújítása, átalakítása és Bercsényi utcai út-és járdafelújítás) 95 % illtve 85 % 
támogatottságú  
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A pályázatok nagy része elbírálás alatt van.  Sajnos a Bercsényi utca felújítására 
benyújtott pályázat elutasításra került, viszont a hivatal belső felújítására benyújtott 
pályázat 95 %-os támogatottsággal kedvező elbírálást kapott, így október elején 
elkezdődhet a tavalyi évben már megkezdett hivatal épületének belső felújítása.  
Tudomása szerint külterületi utak felújítására is lehetőség lesz pályázatot benyújtani. 
Belterületi utak felújítására viszont uniós forrásból nem nyújtanak támogatást.  
A képviselő-testület járda felújítási programját szem előtt tartva az idén is sor kerül 
egy, a Rákóczi úti orvosi rendelő és az általános iskola közötti szakasz felújítására. 
Hamarosan elkészül a temető ravatalozó előtti tér térkövezése, valamint a temetőben 
10 db kovácsoltvas pad elhelyezésére.  
Ezen túl elmondható még, hogy az önkormányzat vásárolt egy új Ford Transit 
haszongépjárművet 7.600 eFt értékben. A játszóterek felülvizsgálatára is sor került a 
szabványoknak megfelelően 1.500 eFt összegben. Továbbá sor került a köztemető 
bővítésére 1.400 eFt összegben. Az idei évben is 2 db forgalomtechnikai tükör került 
kihelyezésre 150 eFt értékben. A művelődési ház felújítása során sajnos a pályázat 
nem adott lehetősége klíma kiépítésére, viszont a rendezvényeken való nagy 
létszámra tekintettel az önkormányzat 2 db mobil klímát vásárolt 280 eFt összegben. 
Balatonszepezdi táborban vízelvezetés és járdaépítés történt 250 eFt-ért. A Rákóczi 
út 459 hrsz előtti út és partszakasz 1.160 eFt összegben került helyreállításra. A 
Fecskeház központi szellőző berendezésének kiépítése pedig 5.300 eFt összegben. 
  
Kérte a jelenlévőket, hogy tegyék meg hozzászólásaikat.  
 
Sztrída János helyi lakos: A Kuruc utcában nagyon rosszak az útviszonyok, 
legfőképp az postával szemben bevezető szakaszon balesetveszélyes, kritikán aluli. 
A felújítások során előre kellene venni. Továbbá a Kuruc utca elején található 
utcanévtábla állapota is nagyon megromlott. 
 
Turi Balázs polgármester: Valóban az említett rész a legrosszabb, de az egész utca 
felújításra szorulna. Egy részén folytak már munkálatok, az a szakasz, amiről szó 
van, az önkormányzat önerőből is meg tudná csinálni, de legjobb lenne, ha egybe 
lenne felújítva az egész utca. Önerőből viszont ilyen hosszú utcát nem fog tudni az 
önkormányzat elvégeztetni.  
Költségvetés tervezése idejére árajánlatot fog bekérni a kb. 70 m-es szakasz 
felújítására, és a tervezés során figyelembe veszi.  
A képviselő-testület a mai ülésen döntött az utcanév táblák felújításáról.  
 
Asztalos László helyi lakos: A házuk előtti (Rákóczi u. ) járdaszakasz mellé korlát 
elhelyezésére lenne szükség. Jelezné, hogy a nyugdíjas klub bejáratánál nem 
működik a lámpa, továbbá a klubhelyiség belső részében a szellőzést kellene 
megoldani, nagyon penészesedik. Esetleg fel is lehetne falazni.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Ha felfalazásra kerül sor, akkor szigetelést is kellene rá 
tenni.  
 
Turi Balázs polgármester: Valóban, a korlát kérdése már korábban is felvetődött. A 
nyugdíjas klub bejáratánál a világítást meg fogja nézetni. Szakemberrel meg kellene 
vizsgáltatni a helyiség szellőzését, illetve a falazás lehetőségét.  
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszönte a 
jelenlétet, és a közmeghallgatást bezárta.  
 
 
              

  k.m.f.  
 
  Turi Balázs        Fidrich Tamásné 
           polgármester           jegyző   
 
 
 
        Kaviczki Péter  
          jkv.hitelesítő  


