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Bakonycsernye Község Önkormányzata 

8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. 
december15-én, 10.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Turi Balázs   polgármester 
Berze Attila   képviselő 

 Osgyán Gábor  képviselő 
Kaviczki Péter 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 5 fő megjelent, így az ülést megnyitotta. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Osgyán Gábor képviselőt javasolta. A képviselő-testület a 
jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslattal egyetértett, és az alábbiak szerint 
határozott.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

281/2016. (XII.15.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Osgyán 
Gábor képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
 

Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőek szerint tett javaslatot. 
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1./ Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
2./ Javaslat az önkormányzat ¾ éves beszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
3./ Javaslat a 2017. évre munkaterv meghatározására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
4./ Polgármesteri beszámoló a társulásokban végzett tevékenységről  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
5./ Jegyzői beszámoló a közös önkormányzati hivatal működéséről 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 

 
6./Önkormányzati képviselő tájékoztatója a választópolgárokkal való kapcsolattartási 
kötelezettségről, valamint képviselői tevékenységéről 
Előterjesztők: települési képviselők 

 
7./ Bizottsági elnöki beszámoló a KOMA adatbázisban történő szereplés vizsgálatáról 
Előterjesztő: Szarka István bizottsági elnök 

 
8./ Tájékoztató az önkormányzat költségvetési, költségvetés teljesítési és szakmai 
tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatok közzétételéről  
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
9./ Tájékoztató az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékbecsléséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
10./ Javaslat a Bakonycsernye 458 hrsz-ú ingatlan vizesedése tárgyában vélemény 
kialakítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
11./ Javaslat a Béketelepi Klub bérleti szerződésének meghosszabbítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
12./ Javaslat Balatonszepezdi faházak tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó 
szerződés megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
13./ Javaslat Kuruc utcai lakók bejelentésének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
14./ Javaslat ASP rendszerhez történő csatlakozáshoz szükséges szerződés 
megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
15./ Egyéb ügyek 
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A tárgyalandó napirendre egyéb módosító javaslat nem érkezett. A polgármester 
szavazásra bocsátotta annak elfogadását az elhangzottak szerint.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
282/2016. (XII.15.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítására 
2./ Javaslat az önkormányzat ¾ éves beszámolójának elfogadására 
3./ Javaslat a 2017. évre munkaterv meghatározására 
4./ Polgármesteri beszámoló a társulásokban végzett tevékenységről  
5./ Jegyzői beszámoló a közös önkormányzati hivatal működéséről 
6./Önkormányzati képviselő tájékoztatója a választópolgárokkal való 
kapcsolattartási kötelezettségről, valamint képviselői tevékenységéről 
7./ Bizottsági elnöki beszámoló a KOMA adatbázisban történő szereplés 
vizsgálatáról 
8./ Tájékoztató az önkormányzat költségvetési, költségvetés teljesítési és 
szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatok 
közzétételéről  
9./ Tájékoztató az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékbecsléséről 
10./ Javaslat a Bakonycsernye 458 hrsz-ú ingatlan vizesedése tárgyában 
vélemény kialakítására 
11./ Javaslat a Béketelepi Klub bérleti szerződésének meghosszabbítására 
12./ Javaslat Balatonszepezdi faházak tulajdonjogának megszerzésére 
vonatkozó szerződés megtárgyalására 
13./ Javaslat Kuruc utcai lakók bejelentésének megtárgyalására 
14./ Javaslat ASP rendszerhez történő csatlakozáshoz szükséges szerződés 
megtárgyalására 
15./ Egyéb ügyek 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1./ 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 szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A költségvetés módosítása az év közbeni testületi 
döntéseket tartalmazza. A törvény szerint már csak tájékoztatást kellene nyújtani a 
testület részére.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság megtárgyalta a költségvetés módosítását és 
javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  

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

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
2./ Javaslat az önkormányzat ¾ éves 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 látható, hogy megfelelő a ¾ évi 
teljesítés.  
 
Berze Attila képviselő: A beszámolót is tárgyalta a pénzügyi bizottság és javasolja 
elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat 2016. ¾ évi beszámolójának elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

283/2016. (XII.15.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernyei 
Közös Önkormányzati Hivatal 2016. ¾ éves költségvetési teljesítését 54.627 
eFt bevétellel, költségvetési kiadását 51.038 e Ft-tal a határozat mellékletét 
képező számszaki bontásban fogadja el.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 

3./ Javaslat a 2017. évre munkaterv meghatározására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: A kiküldött előterjesztésnek megfelelően tájékoztatta a 
képviselőket a 2017. évi munkatervvel kapcsolatban. Kérte a képviselők véleményét.  
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Berze Attila képviselő: A munkatervben szerepel az óvoda-bölcsőde átalakítása a 
napirendi pontok között.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az óvoda-bölcsőde jelenleg a Társulás működésében van, 
viszont 2017. szeptember 1-től előreláthatólag másképp fog működni. Abban az 
esetben, ha teljesen új intézmény jön létre, akkor kell a testületnek tárgyalni.  
 
Turi Balázs polgármester: A jelenlegi jogszabály alapján 2017. szeptember 1-től az 
állam meghatározza, hogy minden 20 hetes gyereknek biztosítani kell a bölcsődei 
ellátást ott, ahol legalább 5 szülő igényli. Jelenleg 2 éves kortól lehet felvenni 
gyereket a csernyei bölcsődébe. Ebben az esetben a gyerekek közötti korkülönbség 
miatt új csoportot kell kialakítani, emiatt szükség lesz átalakításra. Emiatt szerepel a 
munkatervben.   
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
2017. évi munkaterv jóváhagyását az előterjesztés szerint. 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

284/2016. (XII.15.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Önkormányzat Képviselő-testülete Bakonycsernye község 
Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évre vonatkozó 
munka és üléstervét megtárgyalva az alábbiak szerint fogadja el: 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. évi munka és ülésterve 

 
I. 

A munkaprogramból adódó feladatok: 
 

1.) Költségvetések elkészítése, a település működtetésével kapcsolatos döntések 
meghozatala  

2.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése. 
3.) Beszámolók, értékelések: 
a) a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásának értékelése  
b) a Művelődési Ház és Községi Könyvtár működésének értékelése  
c) a Közös önkormányzati hivatal fenntartásával kapcsolatos beszámoló 
4.) A jogszabályi kötelezettség alapján feladat a határidős jelentések, beszámolók 

megtárgyalása, különös tekintettel a féléves, háromnegyed-éves beszámolóra, a 
zárszámadásra és pénzmaradvány elszámolásra, valamint a következő év költségvetési 
koncepciójára.  

5.)A község közbiztonsági helyzetéről a körzeti megbízott évente tájékoztatja a 
képviselő-testületet.  

II. 
A képviselő-testületi ülések állandó témái: 

 
1.) Napirend tárgyalása előtt témák: 



 
6 
 

a) Tájékoztató az elmúlt ülést követő fontosabb eseményekről, lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
Előadó: polgármester  
b) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről  
Előadó: polgármester  
c) Tájékoztató a képviselő-testület és Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság 
feladat-és hatáskörét érinti új jogszabályokról  
Előadó: jegyző  
 
2.)  
A bejelentések között, illetőleg a napirend után tárgyalandó témák:  
- Felvilágosítás kérés (interpelláció) előzőleg írásban benyújtott előterjesztés 

alapján  
- Különböző tájékoztatók és egyéb témák  
 
3.)  
A képviselő-testületi ülések megtartására – esetleges rendkívüli eseményeket kivéve 
– a hónap utolsó csütörtök. Kezdő időpontja: reggel 9 óra.  

A nyilvános testületi üléseket - szükség szerint - zárt ülések követik. A zárt ülések 
keretében tárgyalja a képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló törvény 46. § (2) bekezdésében feltüntetett eseteket.  

4.) A képviselő-testület évente július 1-jétől augusztus 15-ig munkaterv szerinti ülést 
nem tart. Rendkívüli események, döntési kényszerek esetén rendkívüli ülés 
összehívására kerül sor. 

III. 

Bakonycsernye, Balinka és Nagyveleg Önkormányzatainak  
együttes ülései 

 
A Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal és a Gajamenti Önkormányzati 
Társulás közös fenntartásából adódó döntéseket a tagi önkormányzatok együttes 
ülésen fogadhatják el. A polgármesterek az együttes ülés időpontját közösen tűzik ki. 
Amennyiben a képviselő-testületek nem összevont ülés keretében döntenek az 
érintett napirendi pontokról, úgy a jegyző köteles mind testület részére azonos 
tartalmú előterjesztést készíteni. 
 

IV. 

A munkaterv nyilvánossága 

A jegyző gondoskodik arról, hogy a munkaterv nyilvánossága biztosított legyen, a terv 
elfogadását követően a www.bakonycsernye.hu önkormányzatunk honlapján, 
valamint a Községi Könyvtárban közzéteszi.  

V. 

A Képviselő-testület ülésterve 

A fenti munkaterv alapján Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 2017. évi ülésterve a következő: 
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A testületi ülések napirendi tervezetére, a napirendi pontok sorrendjére a 
polgármester tesz javaslatot. A testületi ülés napirendi ügyeinek előkészítésért felelős 
a jegyző, közreműködik a napirendi pont tárgya szerinti előadó.  

JANUÁR 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Köztisztviselők teljesítményértékelésének alapjául szolgáló célkitűzések 
meghatározása 
Előterjesztő: jegyző 
2./ Nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata 
3./ Polgármesteri illetmény meghatározása 
Előterjesztő: alpolgármester 
 
FEBRUÁR 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Tájékoztató a Községi Könyvtár 2016. évi működéséről 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Tájékoztató a Művelődési Ház 2016. évi működéséről 
Előterjesztő: polgármester 
3./ Tájékoztató az Általános Iskola 2016. évi működéséről 
Előterjesztő: polgármester 
4./ Tájékoztató a Bóbita Óvoda-Bölcsőde 2016. évi működéséről 
Előterjesztő: polgármester 
5./ Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének 
teljesítéséről, a KOMA adatbázisban történő szereplésről 
Előterjesztő: bizottság elnöke 
6./ Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének meghatározására 
Előterjesztő: polgármester 
7./ Javaslat az önkormányzat saját bevételek, valamint adósságot keletkezető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározására a költségvetési évet 
követő 3 évre várható összegéről 
Előterjesztő: polgármester 
8./ Javaslat az MTKT társulás működéséhez történő hozzájárulás meghatározásáról 
Előterjesztő: polgármester 
9./ Beszámoló a civil szervezetek részére nyújtott támogatások felhasználásáról 
Előterjesztő: polgármester 
10./ A polgármester 2017. évi szabadságütemezésének jóváhagyása 
Előterjesztő: jegyző 
11./ Javaslat az Egységes Óvoda-Bölcsőde átalakításra 
Előterjesztő: polgármester 
12./ Aktuális ügyek 
 
MÁRCIUS 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása 
Előterjesztő: polgármester 
 
ÁPRILIS 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása 
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Előterjesztő: polgármester 
3./ Tájékoztató az önkormányzat vagyonkimutatásáról a vagyonállapotról Mötv. 110. 
§ (2) bekezdése alapján 
Előterjesztő: polgármester 
3./Tájékoztató a 2016. évi belső ellenőrzés megállapításairól 
Előterjesztő: polgármester 
4./ Aktuális ügyek 
 
MÁJUS 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Beszámoló az önkormányzat 2016. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti 
feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Aktuális ügyek 
 
JÚNIUS 
1./ Aktuális ügyek 
 
Képviselő-testületi ülés időpontja: 2017. július-augusztus: szükség 
szerint aktuális ügyek 
 
SZEPTEMBER 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának ½ féléves teljesítéséről szóló 
tájékoztató ismertetése 
Előterjesztő: polgármester 
3./ Döntés a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázati rendszerhez történő csatlakozásról 
Előterjesztő: polgármester 
4./ Aktuális ügyek 
 
OKTÓBER 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
3./ Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló ¾ éves tájékoztató ismertetése 
Előterjesztő: polgármester 
4./ Aktuális ügyek 
 
NOVEMBER 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1/ Az önkormányzat helyi adórendeleteinek felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Jegyzői beszámoló az adóztatási tevékenységről 
Előterjesztő: jegyző 
3./ Önkormányzati lakások lakbérrendeletének felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
4./ Temetői díjak felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
5./ Lakosság tájékoztatója a környezet állapotáról 
Előterjesztő: polgármester 
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6./ Tájékoztató a Horgász Egyesület vízgazdálkodási tevékenységéről  
Előterjesztő: polgármester 
7./Aktuális ügyek 
 
DECEMBER 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ A 2018. évre vonatkozó munkaterv meghatározására 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Tájékoztató az önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 
kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységéről szóló tájékoztatási 
kötelezettsége teljesítéséről 
Előterjesztő: polgármester 
 
A Képviselő-testület az éves KÖZMEGHALLGATÁS időpontját február 
hónapban határozza meg, napja pedig a költségvetési tervezet összeállításának 
függvényében kerül meghatározásra.  
 

VI. 
Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság ülésterve 

 
A Bizottság az SZMSZ-ben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva, igazodva a 
képviselő-testület üléstervéhez tartja meg bizottsági üléseit. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

4./ Polgármesteri beszámoló a társulásokban végzett tevékenységről  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: A beszámoló elkészült, melyben szerepel mindhárom 
társulásról rövid összefoglaló, melyekben részt vesz. Amennyiben önkormányzatot 
érintő döntés van, úgy a testület elé terjeszti.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
társulásokban végzett tevékenységről szóló beszámoló elfogadását.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
285/2016.(XII.15.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a társulásokban 
végzett tevékenységről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
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5./ Jegyzői beszámoló a közös önkormányzati hivatal működéséről 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: A részletes, mindenre kiterjedő előterjesztés szóbeli 
tájékoztatására felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az előterjesztés kiegészítéseként elmondta, hogy a 
beszámolót a másik két önkormányzat képviselő-testülete is tárgyalni fogja. 
 
Turi Balázs polgármester: A januártól bevezetésre kerülő ASP-vel úgy gondolja, hogy 
fontos szerepe lesz a hivataloknak.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Megköszönte a szép, terjedelmes beszámolót. Az ASP 
bevezetése után Balinkán és Nagyvelegen lesz e még érdemi munkavégzés? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Balinkán marad a kolléganő 8 órában, viszont Nagyvelegen 
egy 4 órás személy kerül foglalkoztatásra. Az érdemi munka Bakonycsernyén fog 
történni.  
 
Turi Balázs polgármester: Megköszönte Jegyző Asszony és a hivatal dolgozóinak 
munkáját. Javasolta a beszámoló elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
közös hivatal működéséről szóló jegyzői beszámolót.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
286/2016.(XII.15.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernyei 
Közös Önkormányzati Hivatal működéséről szóló jegyzői beszámolót a 
határozat melléklete szerint tartalommal elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos  

 
 
6./Önkormányzati képviselő tájékoztatója a választópolgárokkal való 
kapcsolattartási kötelezettségről, valamint képviselői tevékenységéről 
Előterjesztők: települési képviselők 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: A település képviselőinek minden évben tájékoztatást kell 
nyújtani a lakossággal való kapcsolattartásról, a képviselői tevékenységről. Ezt 
minden képviselő megtette. 

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Ackermann Zoltán alpolgármester képviselői beszámolóját. 
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
287/2016.(XII.15.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ackermann Zoltán 
képviselőnek a választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségről, 
valamint képviselői tevékenységéről készített tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos  

 
A polgármester szavazásra bocsátotta Berze Attila képviselő képviselői 
beszámolóját. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
288/2016.(XII.15.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete Berze Attila 
képviselőnek a választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségről, 
valamint képviselői tevékenységéről készített tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos  
 

A polgármester szavazásra bocsátotta Kaviczki Péter képviselő képviselői 
beszámolóját. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
289/2016.(XII.15.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kaviczki Péter 
képviselőnek a választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségről, 
valamint képviselői tevékenységéről készített tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos  

 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta Osgyán Gábor képviselő képviselői 
beszámolóját. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

290/2016.(XII.15.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete Osgyán Gábor 
képviselőnek a választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségről, 
valamint képviselői tevékenységéről készített tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos  

 
A polgármester szavazásra bocsátotta Szarka István képviselő képviselői 
beszámolóját. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
291/2016.(XII.15.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szarka István 
képviselőnek a választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségről, 
valamint képviselői tevékenységéről készített tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos  

 
A polgármester szavazásra bocsátotta Varsányi Ferencné képviselő képviselői 
beszámolóját. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
292/2016.(XII.15.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete Varsányi Ferencné 
képviselőnek a választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségről, 
valamint képviselői tevékenységéről készített tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos  

 
 
7./ Bizottsági elnöki beszámoló a KOMA adatbázisban történő szereplés 
vizsgálatáról 
Előterjesztő: Szarka István bizottsági elnök 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Szarka István bizottsági elnök távolléte miatt, a jegyző 
tájékoztatta a testületet, hogy a bizottság a tegnapi nap folyamán ülésezett és 
megállapította, hogy továbbra is mindenki szerepel a KOMA adatbázisban, így 
eljárást egyik képviselővel szemben sem kell indítani. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
KOMA adatbázisban történő szereplésről szóló beszámolót. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
293/2016. (XII.15.) sz. Határozata 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság 
beszámolóját a Köztartozásmentes Adatbázisban történő szereplésről, 
jóváhagyja. Eljárást nem kell indítani a képviselő-testületnek. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
8./ Tájékoztató az önkormányzat költségvetési, költségvetés teljesítési és 
szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatok 
közzétételéről  
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A hivatal épületében a hirdetőtáblán vannak kihelyezve, 
továbbá a honlapra kerülnek fel a rendeletek, melyek teljes mértékben tartalmazzák 
az önkormányzat gazdasági helyzetét így a közzétételi kötelezettségnek eleget 
teszünk.  

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat költségvetési, költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének 
bemutatására, értékelésére vonatkozó adatok közzétételéről szóló előterjesztést.  
 

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat képviselő-testületének 

294/2016.(XII.15.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
költségvetési, költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének 
bemutatására, értékelésére vonatkozó adatok közzétételéről szóló jegyzői 
tájékoztatót elfogadja.  

 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos 
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9./ Tájékoztató az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékbecsléséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Gyógyszertár feletti 
lakás, a régi könyvtár épülete valamint a Fecskeház épülete felértékelésre került. A 
lakás 5,5 millió Ft-ra, a könyvtár 7 millió Ft-ra lett felértékelve. A Fecskeházat a 
pályázatból kifolyólag 3 évente fel kell értékeltetni. Az értékbecslések fél évig 
érvényesek, így javasolta, hogy a januári ülésen döntsön a testület az értékesítés 
lehetőségéről.  
 
Osgyán Gábor képviselő: A régi könyvtár épületénél még mindig rossz a tető vagy 
meg lett javítva? 
 
Turi Balázs polgármester: Tudomása szerint meg lett javítva.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: A Takarékszövetkezet épülete kinek a tulajdona? 
 
Turi Balázs polgármester: Az épület nem az önkormányzat tulajdona.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékbecsléséről szóló tájékoztató 
elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat képviselő-testületének 

295/2016.(XII.15.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő ingatlanok értékbecsléséről szóló tájékoztatást elfogadja.  
Kijelenti, hogy a 2017. januári testületi ülésen dönt az ingatlanok 
értékesítésével kapcsolatban.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. január 

 
 
10./ Javaslat a Bakonycsernye 458 hrsz-ú ingatlan vizesedése tárgyában 
vélemény kialakítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Az elmúlt ülésen már tájékoztatta a testületet, a Hangya 
épületének vizesedési problémájáról. Megkérte a jogászi véleményt, mely szerint 
szintén nem az önkormányzat által 2011-ben elvégzett beruházás az okozója a 
fennálló problémának. A levél a képviselők részére is megküldésre került.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Ezt az ügyet már többször is tárgyalta a testület. Egy évvel 
ezelőtt döntés született, hogy 100 eFt támogatást nyújt az önkormányzat részükre a 
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probléma megoldására, de az érintettek nem fogadták el. Így nem biztos, hogy a 
továbbiakban foglalkozni kellene vele. 
 
Turi Balázs polgármester: Rendben, akkor viszont az utolsó bekezdés nélkül kerüljön 
megküldésre az érintettek részére a levél.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Igen, mivel azzal a mondattal az önkormányzat vállalja, 
hogy amennyiben lenne rá fedezet a folyókát megcsináltatja. 
 
Turi Balázs polgármester: A kérelmezőnek kell bebizonyítani, hogy az önkormányzat 
a hibás, de a szakértő szerint viszont nem. Javasolta, hogy a jogász által megküldött 
levél az utolsó bekezdés nélkül kerüljön megküldésre az érintettek részére. Nem 
arról van szó, hogy az önkormányzat ki akar bújni a felelősség alól, de 
magánszemély ingatlanának vizesedését nem az önkormányzatnak kell 
megakadályozni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az elhangzott javaslatot.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 3 igen, 2 nem 

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat képviselő-testületének 

296/2016.(XII.15.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a bakonycsernyei 
458 hrsz alatt felvett Rákóczi út 131. szám alatt található épület vízszivárgás 
okozta károsodásával kapcsolatos tulajdonosi megkeresésre a határozat 
mellékletét képező válaszlevelet küldi meg.  
Felhatalmazza a polgármestert a válaszlevél aláírására és megküldésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
11./ Javaslat a Béketelepi Klub bérleti szerződésének meghosszabbítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Béketelepi Klubra 
vonatkozó bérleti szerződés december 31-én lejár. Beszélt a bérlővel, aki 
továbbiakban is igényt tart az épületre. Javasolta, hogy újra egy évre kerüljön 
meghosszabbításra a szerződés.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és javasolja 
egy évre meghosszabbítani a szerződést a testületnek.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Béketelepi Klub bérleti szerződésének meghosszabbítását az előterjesztés szerint.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat képviselő-testületének 

297/2016.(XII.15.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonát képező 
Bakonycsernye, Béke-telepi Klub helységet egészségmegőrző tevékenység 
biztosítására bérbe adja a Winkler Trans Kft. (Mór, cégjegyzékszám: 
0709004530, adószám: 11451417-20-07, székhely: Mór, Deák F. út 55., 
képviseli: Winkler Jánosné) részére 2017. január 1. napjától 2017. 
december31-ig határozat mellékletét képező bérleti szerződés szerint.  
Felkéri a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő. azonnal  

 
 
12./ Javaslat Balatonszepezdi faházak tulajdonjogának megszerzésére 
vonatkozó szerződés megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Balatonszepezdi 
táborban 10 évvel ezelőtt a Kistérségi Társulás faházakat épített. Az akkor kötött 
megállapodás szerint 10 évig nem fizet a tulajdonosnak, vagyis az önkormányzatnak 
a földhasználati valamint a telki szolgalmi jogért díjat, de a 10 év lejártával ellenérték 
megfizetése nélkül átengedi Bakonycsernye Önkormányzatának. A 10 éves 
időtartama lejárt, így elkészült a tulajdonjog megszerzését elismerő szerződés 
tervezete, melyet javasol elfogadásra.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Figyelni kell majd arra, hogy a tulajdoni lapon 
átvezetésre kerüljön.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Balatonszepezdi faházak tulajdonjogának megszerzésére vonatkozó szerződést az 
előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat képviselő-testületének 

298/2016.(XII.15.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát 
képező Balatonszepezdi tábor faházainak tulajdonjog megszerzésére 
vonatkozó elismerő szerződést köt a Móri Többcélú Kistérségi Társulással.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő. azonnal  
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13./ Javaslat Kuruc utcai lakók bejelentésének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Panaszbejelentés érkezett a Kuruc utcai lakóktól, mely a 
képviselők részére megküldésre került, mely szerint a Benzinkút felöli lejárónál 
elhelyezett utcanév tábla áthelyezését kérték. Véleménye szerint veszélyes a 
kereszteződés, így nehéz lesz a táblának új helyet találni.  
 
Berze Attila képviselő: Járt arra, neki nem okozott problémát az utcából való kijövetel.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Meg kellene tekinteni a helyszínt, hogy hova lehetne 
egyáltalán elhelyezni a táblát, ahol látható is lenne.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Annak idején, mikor kihelyezésre került, szempont volt, 
hogy a kilátást ne zavarja és azóta sok idő el is telt.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta, hogy a helyszín megtekintése után hozza meg 
a döntést a testület a következő ülésen.  
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Kuruc 
utcai lakók bejelentését.  
 
 

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat képviselő-testületének 

299/2016.(XII.15.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Akác utcai lakók 
panaszbejelentését megtárgyalta és úgy határozott, hogy a helyszín 
megtekintését követően a következő testületi ülésen dönt az utcanév tábla 
áthelyezéséről.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: következő képviselő-testületi ülés 

 
 
14./ Javaslat ASP rendszerhez történő csatlakozáshoz szükséges szerződés 
megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Elkészült a szerződés tervezet az ASP rendszerhez 
történő csatlakozáshoz szükséges hardver eszközök beszerzésére és szolgáltatások 
biztosítására. Kérte annak elfogadását.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat képviselő-testületének 

300/2016.(XII.15.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati 
ASP rendszerhez történő csatlakozáshoz szükséges eszközök és 
szolgáltatások megrendeléséhez vállalkozói szerződést köt a PRIONITALL 
Számítástechnikai Kft-vel (8000 Székesfehérvár, Had u. 1-3.) a határozat 
mellékletét képező tartalommal.  
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
15./ Egyéb ügyek 
 
15/1. 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a Földhivatal ellenőrzést 
tartott az önkormányzati tulajdonú 3461 hrsz-ú földrészletén, melynek művelési 
ágában változás következett be, mivel a nyilvántartás szerint az szőlő művelési ágú, 
a valóságban viszont szántóként funkcionál. A földhivatali felszólítás alapján dönteni 
kell, hogy bejelentik a művelési ágváltozást vagy a művelés alóli kivonást.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Az önkormányzat már 2014-ben is kapott egy felszólítást, 
hogy rendezze a művelési ágat. Célszerű lenne megcserélni a területet a 
szomszédos területtel, amely jelenleg útként funkcionál és az ő tulajdonában van, így 
rendezettebbek lennének a tulajdonviszonyok. A felmerülő költségeket az 
önkormányzattal fele-fele arányban vállalná.  
Jelenleg ingyenes a zártkertekre vonatkozóan a művelési ágváltozás, de ezzel, ha ki 
van vonva, akkor nem fog a földtörvény alá tartozni a terület és támogatást sem lehet 
rá igényelni.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
művelési ág változás kezdeményezését.   

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Község Önkormányzat képviselő-testületének 
301/2016.(XII.15.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos 
tulajdonát képező Bakonycsernyei 3461 hrsz-ú szőlő művelési ágú területének 
szántó művelési ágúvá változását kezdeményezi a Földhivatalnál.  
A művelési ágváltozást követően a terület mellett lévő Kaviczki Péter 
tulajdonában álló földrészlettel történő elcserélését kezdeményezi, mivel az 
útként funkcionál, így az, ha az önkormányzat tulajdonába kerül, az mindenki 
által használható közterületté válik, s javítja a külterületi földterületek 
megközelíthetőségét.  
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Felhatalmazza a polgármestert a művelési ág változás elindítására valamint a 
földcserére vonatkozó előkészítő munka elvégzésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
15/2. 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet Szkok Tibor önkormányzati 
ingatlanvásárlásának jelenlegi helyzetéről, melyről már korábbi ülésen döntés 
született.   
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az ügyvéd elkészítette az adásvételi szerződés tervezetet, 
a polgármesternek alá kell írni, hogy elfogadja, mint tulajdonos, ezt követően a vételi 
ajánlat kifüggesztésre kerül 60 napra.  
 
A képviselő-testület a polgármester tájékoztatását tudomásul vette.  
 
 
15/3. 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Kadlecsik István Táncsics 
utcai lakos 2003-ban felajánlotta az önkormányzat részére a tulajdonát képező 2332 
hrsz-ú zártkerti ingatlanát. Az akkori testület elfogadta a felajánlást, azonban a 
Földhivatalnál nem került átvezetésre. Most viszont már szükséges a kifüggesztési 
eljárás. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Meg kellene tudni, hogy ki használja jelenleg a területet.  
 

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat képviselő-testületének 

302/2016.(XII.15.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a 2332 hrsz-ú ingatlan helyszíni megtekintést valamint a jelenlegi 
használó kiderítését követően a következő testületi ülésen dönt a kérelemről.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: következő testületi ülés 

 
 
 
Kaviczki Péter képviselő: Nemrégiben járt az iskolában és szomorúan tapasztalta,  
hogy a tantermekben még a régi, elhasználódott padlók vannak. El kellene 
gondolkodni, hogy a költségvetés tervezésekor minden évben egy-egy tanterem 
padlózatát felújíthatná az önkormányzat. 
 
Turi Balázs polgármester: Az iskola állami és nem önkormányzati fenntartás alá 
tartozik, az önkormányzat így is minden évben közel 18 millió Ft-ot fizet a 
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működtetésre. De nézzük, hogyan alakul a finanszírozás a következő évben, annak 
tudatában lehet bármiről is beszélni. 
 
 
 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester a képviselő-testület 
ülését bezárta.  

 
 
 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester         jegyző 
 
 
    Osgyán Gábor 
    jkv. hitelesítő 


