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Bakonycsernye Község Önkormányzata 

8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 
12-én, 15.30 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Turi Balázs   polgármester 
Ackermann Zoltán  alpolgármester 
Berze Attila   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 6 fő megjelent, így az ülést megnyitotta. Kaviczki Péter képviselő jelezte, hogy 
később érkezik.  
 
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: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

239/2016. (X.12.) 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 az ASP rendszerhez történő csatlakozáshoz szükséges döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
1./ Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
2./ Javaslat az önkormányzat 2016. félévi beszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
3./ Javaslat BURSA Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
feltételrendszerének meghatározására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  

 
4./ Javaslat önkormányzati tulajdonú haszongépjármű értékesítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

  
5./ Javaslat Fecskeház bérlőkijelölésre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
6./ Útcsatlakozás felújítására beérkezett árajánlat elbírálása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
7./ 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: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
240/2016. (X.12.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat az ASP rendszerhez történő csatlakozáshoz szükséges döntések 
meghozatalára 
2./ Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítására 
3./ Javaslat az önkormányzat 2016. félévi beszámolójának elfogadására 
4./ Javaslat BURSA Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
feltételrendszerének meghatározására 
5./ Javaslat önkormányzati tulajdonú haszongépjármű értékesítésére 
6./ Javaslat Fecskeház bérlőkijelölésre 
7./ Útcsatlakozás felújítására beérkezett árajánlat elbírálása 
8./ Egyéb ügyek 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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1./ Javaslat az ASP rendszerhez történő csatlakozáshoz szükséges döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester felkérte a jegyzőt, hogy nyújtson tájékoztatást a napirendi 
ponttal kapcsolatban. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a korábban döntött 
a testület az ASP rendszerhez történő csatlakozást segítő pályázat benyújtásáról. 
Hiánypótlás érkezett az Államkincstár részéről, ezért ismételten meg kell hozni a 
határozatot, ezen szövegezéssel. A pályázat további tartalma változatlan. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
határozat elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

241/2016. (X.12.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozatot hoz 
annak érdekében, hogy Bakonycsernye Község Önkormányzata – a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 114. 
§-ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló  257/2016 (VIII. 31.) 
Korm. rendeletében meghatározottak szerint - az önkormányzati ASP 
rendszerhez történő csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen, melyben 
felhatalmazza Bakonycsernye Község Önkormányzata polgármesterét, 
hogy az önkormányzat nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű 
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” című felhívás alapján a támogatási jogviszony létrejötte 
esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat 
gyakorolja Bakonycsernye Község Önkormányzata nevében és javára. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
2./ Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirendi pont szóbeli 
tájékoztatására.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Mint minden évben az idén is szükséges a költségvetési 
beszámoló és a hozzá kapcsolódó költségvetés módosításának megtárgyalása és 
elfogadása, melyben az első félév közbeni döntések kerültek beépítésre. A hivatal 
belső felújítására fordított összeg az év végi beszámolóban fog szerepelni, azért 
nincs ezen a szakfeladaton teljesítés.  
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Berze Attila képviselő: A költségvetés módosítását a pénzügyi bizottság is 
megtárgyalta és javasolja annak elfogadását a képviselő-testületnek.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: A hivatalnál szerepel 500 eFt előre nem látható 
költség, az mit takar? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A költségvetés elfogadásakor egy keretösszeg lett 
meghatározva a hivatal felújítására. Mivel nyert a pályázat, így ennek egy része 
felszabadult. Ebből valósult meg a temető térkövezése és a járdafelújítás is. Viszont 
a teljes keret nem volt szabad, hiszen a pályázat önerős volt, így annak költsége 
ebből elhatárolásra került. Továbbá kiindulva abból, hogy minden felújítás rejt 
magában előre nem látható költségeket, így arra el lett különítve belőle. Ez az a 
költség.  
  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2016. (X.13.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló  

2/2016. (II.23.) rendelet módosításáról 
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
3./ Javaslat az önkormányzat 2016. félévi beszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt az előterjesztés szóbeli 
kiegészítésére.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az előterjesztésben számok is tükrözik mind a hivatal, mind 
az önkormányzat tekintetében, hogy teljesen megfelelő a félévi teljesítés.  
 
Berze Attila képviselő: A beszámolót a pénzügyi bizottság is tárgyalta és javasolja 
elfogadásra a testületnek.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat 2016. félévi beszámolójának 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 
242/2016. (X.12.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
2016. I. féléves költségvetési teljesítését 181.826 eFt bevétellel, költségvetési 
kiadását 152.375 eFt kiadással, a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati 
Hivatal 2016. I. féléves költségvetési teljesítését 40.507 eFt bevétellel, 
költségvetési kiadását 33.788 eFt-tal a határozat mellékletét képező 
számszaki tartalommal fogadja el.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

4./ Javaslat BURSA Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
feltételrendszerének meghatározására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Korábbi ülésen döntött a testület a csatlakozásról, most 
pedig meg kellene határozni a pályázat benyújtásához szükséges feltételeket. 
Javasolta, hogy a tavalyi évhez hasonlóan 5.000 Ft támogatást nyújtson a testület, 
maximum 5 fő részére, valamint az egy főre jutó jövedelemhatár 57.000 Ft 
összegben kerüljön meghatározásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Magasabb jövedelemhatár esetében már több pályázó 
lenne jogosult, viszont a pályázat kimondottan a hátrányos helyzetűekre vonatkozik.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
BURSA Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat feltételrendszerének 
meghatározását.   

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
243/2016. (X.12.) sz. Határozata 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 5 fő részére havi 
5.000 Ft összegű támogatást biztosít a pályázati kiírásban meghatározottak 
szerint.  
A pályázati kiírást az alábbiak szerint fogadja el: 
Támogatásban azok a felsőoktatásban résztvevő fiatalok részesíthetők, 
akiknél a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000Ft). 
A beérkező pályázatok elbírálásánál ezen feltételen túl figyelemmel kell lenni a 
rangsor felállításánál a pályázati kiírásban szereplő szempontokra.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: pályázatok benyújtására: november 9. 
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Szarka István képviselő elhagyta az üléstermet, így a képviselők száma 5 főre 
csökkent.  

 
 

5./ Javaslat önkormányzati tulajdonú haszongépjármű értékesítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy vételi ajánlat érkezett az 
önkormányzat tulajdonát képező Renault Master haszongépjármű megvásárlására 
250.000 Ft+Áfa összegben. Kérte a képviselők véleményét az értékesítéssel 
kapcsolatban.  
 
Berze Attila képviselő: Átgondolandónak tartja az ajánlott összeget, továbbá meg 
lehetne hirdetni az autót. Mennyire sürgős eladni?  
 
Turi Balázs polgármester: Nem sürgős az értékesítés, dönthet úgy a testület, hogy 
kerüljön meghirdetésre. Azt nem szabad elfelejteni, hogy a műszaki engedélye lejárt 
a Renaultnak és a műszaki állapota is leromlott. Az egész váza el van rohadva.  
 
Berze Attila képviselő: Átgondolva, valóban értékesíthető. Nem javasolja a 
meghirdetést. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az önkormányzati tulajdonú haszongépjármű értékesítését, a beérkezett vételi ajánlat 
elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

244/2016. (X.12.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a tulajdonát képező műszaki engedéllyel nem rendelkező Renault 
Master gépjárművet értékesíti Laci Attila 8000 Székesfehérvár, Fenyőfa u. 
11/B. szám alatti lakos részére 250.000 Ft + Áfa eladási áron.  
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 
  

6./ Javaslat Fecskeház bérlőkijelölésre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Hodula Kitti és Kovács 
Dániel bakonycsernyei lakosok kérelmet nyújtottak be az önkormányzati bérlakásba 
fecskeházi bérlőként történő kijelölésre. Jelenleg egy szabad lakás van. Javasolta a 
fecskeházi bérlőként kijelölésüket.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Fecskeházi bérlőkijelölésre beérkezett kérelmet. 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

245/2016. (X.12.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló 
Fiatalok Garzonházába (Fecskeház) Hodula Kitti és Kovács Dániel 8056 
Bakonycsernye, Rózsa u. 36. szám alatti lakosokat 5 éves időtartamra 
fecskeházi bérlőnek kijelöli. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7./ Útcsatlakozás felújítására beérkezett árajánlat elbírálása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Elmúlt ülésen döntött a testület a Rákóczi úti járda egy 
szakaszának felújításáról. Helyszíni bejárás során fény derült arra, hogy az iskola 
parkolójába vezető bejárat útburkolatának felújítását is el kellene végezni, de 
leginkább az iskola előtti járdához felvezető szakaszt. Erre árajánlatot kért be helyi 
vállalkozótól, melyet megkaptak a képviselők. A benyújtott árajánlatban szereplő 
összeg alapján a költségvetés fedezetet nyújt az útburkolat aszfaltozására. Kérte a 
véleményeket.   
 
Berze Attila képviselő: Véleménye szerint a benyújtott árajánlat elfogadható.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Hogy jött elő, hogy most legyen elvégeztetve? 
 
Turi Balázs polgármester: A járda felújítási munkálatok elindultak, ennek kapcsán 
merült fel az iskola részéről is, hogy rossz állapotban van az említett szakasz, ezért 
egy időben célszerű lenne elvégezni.   
 
Osgyán Gábor képviselő: Szó volt korábban arról, hogy pályázat benyújtása során 
bekerül ennek a szakasznak a felújítása is. Az árajánlatot drágának tartja.  
 
Turi Balázs polgármester: Véleménye szerint 3-4 éven belül nem lesz lehetőség ilyen 
típusú pályázat benyújtására és kiemelte, hogy a beruházással a Rákóczi és Fenyő 
utcák csatlakozása is megújul.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az útcsatlakozás felújítására beérkezett árajánlat 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 

246/2016. (X.12.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Klein 
Park Kft-t (8056 Bakonycsernye, Rózsa utca 142. képviseli: Klein Gábor 
ügyvezető) a Bakonycsernye, Rákóczi Út Általános Iskola parkolóhoz vezető 
út útburkolat aszfaltozásával 760.000 Ft + Áfa összegben.  
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
8./ Egyéb ügyek 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy korábbi ülésen döntött a 
testület az utcanév táblák felújításáról. A táblák leszerelést követően elszállításra 
kerültek, majd a cég a megtekintést követően azt nyilatkozta, hogy javasolná inkább 
a horganyzott lemezből történő elkészítést. Így az ár emelkedni fog, ezért javasolta, 
hogy 300.000 Ft összeghatárig engedélyezze a testület a táblák felújítását.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Súr felöl jövet tapasztalta, hogy az ott található „Üdvözöljük 
Bakonycsernyén” feliratú tábla is rossz állapotban van, mégsem került leszerelésre.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az utcanév táblák felújítására fordított összeg meghatározását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

247/2016. (X.12.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a település területén található elhasználódott utcanév táblák felújítására 
300.000 Ft összeget kíván fordítani a 2016. évi költségvetés terhére.  
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal    

 
Szarka István képviselő megérkezett az ülésterembe, így a képviselők száma 6 főre 
emelkedett.  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Ecseri Sándor volt 
tanácselnök felesége elhalálozott. Mikor Ecseri Sándor meghalt, az önkormányzat 
díszsírhelyet adományozott az eltemettetéséhez. A család kérte a rátemetés 
lehetőségét. Mivel eltelt már annyi év, hogy lehet engedélyezni, így javasolta, hogy 
járuljon hozzá a testület.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
eltemettetés engedélyezését.    
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

248/2016. (X.12.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi Ecseri 
Sándor volt tanácselnök sírhelyére Ecseri Sándorné eltemettetését.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

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

 
 
 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester                  jegyző 
 
 
    Berze Attila      
             jkv. hitelesítő 


