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Bakonycsernye Község Önkormányzata 

8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 
27-én, 8.30 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. 
 
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: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2017. (I.27.) 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 szereplőek szerint tett javaslatot. 



 
2 
 

 
1./ Javaslat a nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
2./ Javaslat a polgármesteri illetmény és költségtérítés meghatározására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
3./ Javaslat a köztisztviselői teljesítményértékelés alapját képező célkitűzések 
meghatározására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
4./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
5./ Javaslat a köztisztviselők 2017. évi illetménykiegészítéséről szóló rendelet 
elfogadására 
Előterjesztők: Turi Balázs polgármester 

 
6./ Javaslat Fecskeházi bérlő kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
7./ Javaslat önkormányzati ingatlanon haszonfa kitermelésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
8./ Javaslat a 221/2016. (VIII.31.) számú határozat módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
9./ Törvényességi észrevétel megtárgyalása 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
10./ 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 
2/2017. (I.27.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat a nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodás felülvizsgálatára 
2./ Javaslat a polgármesteri illetmény és költségtérítés meghatározására 
3./ Javaslat a köztisztviselői teljesítményértékelés alapját képező célkitűzések 
meghatározására  
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4./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 
díjáról szóló önkormányzati rendelet módosítására 
5./ Javaslat a köztisztviselők 2017. évi illetménykiegészítéséről szóló rendelet 
elfogadására 
6./ Javaslat Fecskeházi bérlő kijelölésére 
7./ Javaslat önkormányzati ingatlanon haszonfa kitermelésére 
8./ Javaslat a 221/2016. (VIII.31.) számú határozat módosítására 
9./ Törvényességi észrevétel megtárgyalása 
10./ Egyéb ügyek 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat a nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodás felülvizsgálatára  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Jogszabályi előírás, hogy a Nemzetiségi Önkormányzattal 
kötött megállapodást évente szükséges felülvizsgálni, melynek tervezetét a 
nemzetiségi önkormányzatnak is meg kell tárgyalni. Változás nem történt, így az erre 
vonatkozó előterjesztést megkapták a képviselők.  
 
Turi Balázs polgármester: A kisebbségi önkormányzat tárgyalta e már a 
megállapodást? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A mai nap folyamán tartja ülését a kisebbségi 
önkormányzat, ahol tárgyalni fogják a megállapodást.  
 
Több, kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatát.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Község Önkormányzat képviselő-testületének 
3/2017.(I.27.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott, a nemzetiségi 
önkormányzat működésével kapcsolatban felmerült feladatok ellátására 
vonatkozó, a települési és a nemzetiségi önkormányzat között köttetett 
megállapodást felülvizsgálta.  
A felülvizsgálat eredményeként a megállapodás szövegét nem módosítja.  
 
Felelős: polgármester/elnök 
Határidő: azonnal  
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2./ Javaslat a polgármesteri illetmény és költségtérítés meghatározására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Törvényi változás következtében van szükség az illetmény 
és költségtérítés meghatározására, melyet a település lakosságszámának 
figyelembevételével kellett elkészíteni. Bejelentette érintettségét a napirendi ponttal 
kapcsolatban, s egyben kérte a képviselő-testületet, hogy a napirendi pont 
döntéshozatalából zárja ki.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2017. (I.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 
polgármestert a polgármesteri illetmény és költségtérítés meghatározására 
vonatkozó döntéshozatalából kizárja.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Turi Balázs polgármester a napirendi pont erejéig átadta az ülésvezetést Ackermann 
Zoltán alpolgármester részére. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A törvény módosítása decemberben került elfogadásra. A 
kismértékű emelés az önkormányzat költségvetését nem változtatja.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, melyet az 
előerjesztés alapján javasol elfogadásra a képviselő-testületnek.  

 
Ackermann Zoltán alpolgármester szavazásra bocsátotta a polgármesteri illetmény 
és költségtérítés meghatározását az előterjesztés szerint.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
A jelenlévő Turi Balázs polgármester nem szavazott. 

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat képviselő-testületének 

5/2017.(I.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel ugyanezen törvény 
71.§-ban, valamint a 2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási 
szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról, 51.§-
ban meghatározottakra, Turi Balázs polgármester illetményét bruttó 
398.868 Ft, 100 Ft-ra kerekítve: 558.100 Ft/hó összegben határozza meg 
2017. január 1-től. 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
A jelenlévő Turi Balázs polgármester nem szavazott. 

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat képviselő-testületének 

6/2017.(I.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel ugyanezen törvény 
71.§-ban meghatározottakra Turi Balázs polgármester költségtérítését 
bruttó 83.715 Ft/hó összegben határozza meg 2017. január 1-től. 

 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
A polgármester a napirendi pont lezárását követően visszavette az ülés további 
vezetését.  
 
 
3./ Javaslat a köztisztviselői teljesítményértékelés alapját képező célkitűzések 
meghatározására   
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  

 
Fidrich Tamásné jegyző: Minden év januárjában el kell készíteni a köztisztviselők 
előző évre vonatkozó teljesítmény értékelését, továbbá meg kell határozni az az évi 
alap célkitűzéseket, melyet törvény ír elő. Az idei évre vonatkozó célkitűzések 
leginkább a januártól bevezetésre került ASP rendszer köré épülnek. Erre 
vonatkozóan az idei évben is elkészült az előterjesztés.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: A rendszer megismeréséhez kaptak e a dolgozók 
anyagot, segítséget, könnyen tanulható-e.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az államkincstár december óta hetente egy alkalommal 
tartja az oktatásokat. Mivel az önkormányzat az első körben pályázott, így nem 
könnyű a rendszer működésének elsajátítása. 
 
Szarka István képviselő: A 6. pontban szerepel a kintlévőségek behajtására 
intézkedések megtétele. Milyen intézkedéseket lehet tenni ilyen esetben? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A tartozások behajtása nem egyszerű feladat, de évről évre 
több kintlévőséget sikerül a kolléganőnek behajtani. Meg kell keresni az 
egészségbiztosítási pénztárat az ügyben, hogy hol a munkahelye az adósnak, ezt 
követően lehet letiltani a tartozást. Sajnos sok esetben, amire elküldésre kerül a 
letiltás, már nem dolgozik azon a munkahelyen.  
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Turi Balázs polgármester: Számára mindig elvárás, hogy a behajtásokra tett 
intézkedés szerepeljen a célkitűzések között, ez minden évben legyen feladat.  
  
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
köztisztviselői teljesítményértékelés alapját képező célkitűzések meghatározását az 
előterjesztés szerint.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Község Önkormányzat képviselő-testületének 
7/2017.(I.27.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernyei 
Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját 
képező célkitűzéseket az alábbiak szerint határozza meg: 
1./ Az ASP rendszer bevezetéséhez szükséges ismeretek maradéktalan 
megszerzése, a rendszer működésének megértése, alkalmazásának 
elsajátítása, az azzal kapcsolatos továbbképzéseken való teljeskörű részvétel. 
2./ Az ASP rendszeren túl, számítástechnikai ismeretek fejlesztése, a 
lakosság elektronikus és egyéb tájékoztatási színvonalának emelése. 
3./ Az ASP-n túli továbbképzéseken való aktív részvétellel, az írott és szóbeli 
kommunikációs készségek fejlesztésével emelni a hivatali arculat színvonalát. 
4./ Közreműködés a képviselő-testületek munkatervéhez igazodva a testületi 
ülések napirendi pontja szerinti, valamint az egyéb testületi döntést igénylő 
ügyek megfelelő időben történő elkészítésében. 
5./ Szakszerű, jogszabályoknak megfelelő előterjesztésekkel a képviselő-
testületi döntések szakmai megalapozásában való részvétel. 
6./ A fejlesztési célok megvalósításában segítő pályázat elkészítése, 
gondozása.  
7./ Kintlévőségek behajtására a szükséges intézkedések megtétele. 
8./ Államigazgatási és hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és 
jogszerűség biztosítása, eljárási határidők szigorú betartása.  
Felkéri Bakonycsernye község polgármesterét, hogy 2017. január 31-ig 
gondoskodjon a jegyzőre vonatkozó egyéni teljesítménykövetelmények 
meghatározásáról.  
Felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület által meghatározott kiemelt célok, 
valamint a módszertani ajánlás figyelembe vételével 2017. január 31. napjáig 
a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek egyéni 
teljesítménykövetelményeit határozza meg. 

 
Felelős: jegyző tekintetében Bakonycsernye község polgármestere 
köztisztviselők tekintetében a jegyző 
Határidő: 2017. január 31. 

 
 
4./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 
szóló önkormányzati rendelet módosítására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Turi Balázs polgármester: A részletes, mindenre kiterjedő előterjesztés elkészült. 
Felkérte a jegyzőt a szóbeli kiegészítésre.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az előterjesztés elkészítését követően a költségvetés 
tervezésének házi segítségnyújtás kormányfunkcióját tárgyalva felmerült, hogy az 
intézményi térítési díj legmagasabb összegét az előterjesztésben szereplő 400 Ft/óra 
lehetne megemelni. A rendelet tervezet viszont 296 Ft/óráról szól.  Jelenleg 7 fő vesz 
igénybe a településen gondozási szükségletet, napi fél vagy egy órában, úgy, hogy 
nem minden igénylőhöz kell napi szinten kimenni. Tehát nem igénylik rendszeresen, 
havi szinten 6-8 órát vesznek igénybe. Így lenne egy személynek maximum 4.200 Ft/ 
hó összegű térítési díja. A környező településeken általában magasabbak az 
óradíjak, de természetesen a szolgáltatási önköltséget kell alapul venni az 
intézményi térítési díj meghatározásánál, nem a szomszéd települések díjait. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Aki igényli, mindenkit el tud látni az önkormányzat? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A házi segítségnyújtás kötelező feladata az 
önkormányzatnak. 2017. január 1-től pedig változott a törvény, mely szerint havonta 
147 órát láthat el a gondozó. A gondozási szükségletet, mely lehet személyi 
gondozás és szociális segítés, pedig az erre kijelölt szakértő és a háziorvos állapítja 
meg.  
 
Turi Balázs polgármester: Igen, úgy helyes, hogy szakértői vélemény alapján kell 
felvenni a gondozottat, amennyiben jogosult, akkor jár csak. Törvényi változás van 
abban is, hogy a szociális segítés részét közfoglalkoztatás keretében is el lehet látni, 
így a segítő bére nem a házi segítségnyújtás keretből kerül kifizetésre, hanem a 
közfoglalkoztatásra kapott támogatásból. Javasolta a 400,- Ft/óra gondozási díj 
megállapítását.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és javasolja 
a 400,- Ft / óra gondozási díj elfogadását a képviselő-testületnek.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 
önkormányzati rendelet elfogadását.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2017.(I.30.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról  
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
5./ Javaslat a köztisztviselők 2017. évi illetménykiegészítéséről szóló rendelet 
elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A köztisztviselők részére az illetménykiegészítés 8 éve 
folyamatosan biztosításra került, melyről a rendeletet minden évben el kell fogadni a 
testületnek.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság is tárgyalta a napirendi pontot és a korábbi 
évekhez hasonlóan javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
köztisztviselők 2017. évi illetménykiegészítéséről szóló rendelet elfogadását az 
előterjesztés szerint.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2017. (I.30.) önkormányzati rendelete 

a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott  
köztisztviselők 2017. évi illetménykiegészítéséről  

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
 
6./ Javaslat Fecskeházi bérlő kijelölésére 
Előterjesztők: települési képviselők 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Lajkó Jolán Bakonycsernye, Ady u. 32. szám alatti lakos 
kérelmet nyújtott be albérleti jogviszony létesítésére a Fecskeházba. Korábban is volt 
már lakó és nem volt vele probléma. Mivel a feltételeknek is megfelel, valamint 
jelenleg üres lakás is van, így javasolta az albérlőként történő kijelölését.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Lajkó 
Jolán Bakonycsernye, Ady u. 32. szám alatti lakos kérelmének elbírálását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2017. (I.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló 
Fiatalok Garzonházába (Fecskeház) Lajkó Jolán 8056 Bakonycsernye, Ady u. 
32. szám alatti lakost kijelöli bérlőnek az alábbi feltételekkel: 
Ha a Fiatalok Garzonháza lakásaira olyan fiatal házastársi/élettársi 
kapcsolatban élők nyújtják be lakáshasználati igényüket, akik a cél szerinti 
hasznosítás feltételeinek megfelelnek és nincs az igényük kielégítésre szabad 
kapacitás, a költségelvű hasznosítás keretében létesített lakásbérleti 
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jogviszonyok közül az alábbi sorrendben kel megszüntetni a bérleti 
jogviszonyt: 

1. 35  év feletti egyedülálló személy 
2. 35 év feletti házastársi/élettársi kapcsolatban élő 

személyek 
3. 35 év alatti egyedülálló személy 
4. 35 év alatti házastársi/élettársi kapcsolatban élő, 

gyermeket/gyermekeket nevelő személyek 
5. gyermeket/gyermekeket egyedül nevelő személy 

 
Amennyiben a fenti sorrendiség során azonos feltételekkel rendelkező 
személy/személyek között kell döntenie a képviselőtestületnek, abban az 
esetben a bérleti jogviszonyára irányuló kérelmét korábban benyújtó 
személy/személyek bérleti jogviszonyát kell megszüntetni.  
A bérleti jogviszony a megszüntetési értesítéstől számított 30 napon belül 
szűnik meg.  
A bérleti díj megállapítása a többször módosított 7/2006. (IV.7.) sz. rendelet az 
önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjának megállapítására 
vonatkozó rendelet alapján kerül meghatározásra.  
A bérleti jogviszony kezdete a bérleti szerződésben kerül rögzítésre.  
Felhatalmazza a polgármestert az albérleti szerződés aláírására.  
 
Felelős: Turi Balázs polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
7./ Javaslat önkormányzati ingatlanon haszonfa kitermelésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy önkormányzati 
területeken helyszíni bejárást tartott és megállapította, hogy a 0386 hrsz-ú árok 
besorolású területen lévő ültetés nélküli fák kivágásra szorulnak. A pénzügyi 
bizottság elnökével újra megtekintették a helyszín, aki szintén megerősítette. 
Felkérte Berze Attila elnököt a tájékoztatásra.  
 
Berze Attila elnök: A terület a temető után található, melyen leginkább vékony ágú, 
ültetés nélküli fák találhatók, kevés néhány darab haszonfa. Véleménye, hogy ki 
kellene adni olyan személynek a terület rendbetételét, aki az egészet kitisztítja és 
ledarálja. Somogyi Károly, aki már korábban is tisztított meg önkormányzati területet, 
érdeklődött ez iránt is.  
 
Turi Balázs polgármester: Kaviczki Péter képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem 
tud részt venni, de tegnap felhívta telefonon és elmondta, hogy a területen éger, nyár 
és fűzfák találhatóak. Véleménye, hogy az önkormányzat bízza meg Somogyi Károlyt 
a terület tisztításával és a haszonfákat értékesítse részére. Javasolta, hogy az éger 
és nyárfákat bruttó 9000 Ft/m3, a fűzfákat bruttó 4000 Ft/m3 áron értékesítse az 
önkormányzat.  
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Javasolta továbbá, hogy a haszonfák kivágásának határideje március 31., a területi 
tisztításának határideje pedig december 31. legyen, a területet pedig az 
önkormányzat jelölje ki.  
 
Berze Attila elnök: Véleménye szerint ezek reális ára, javasolja elfogadásra.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzati ingatlanon haszonfa kitermelését az elhangzott javaslat alapján.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2017. (I.27.) sz. Határozata 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonát képező 0386 hrsz-ú árok besorolású területén ültetés nélkül 
felnövekvő fák kivágásával megbízza Somogyi Károly Bakonycsernye, 
Bercsényi u. 64. szám alatti vállalkozót.  
A vállalkozó által kivágandó fákat a kivágás előtt az önkormányzat megjelöli.  
A jelölésen túli, további fák kivágása tilos.  
A vágásterület takarítási munkálatainak határideje 2017. december 31.  
A haszonfák kivágásnak határideje 2017. március 31.  
Az önkormányzat a kivágott fák értékét – figyelemmel azok elöregedett 
állapotára – az alábbiak szerint határozza meg: 
Éger és nyárfa bruttó 9000,- Ft/m3 
Fűzfa bruttó 4000,- Ft/m3. 
Vállalkozó a kivágás során felelősséget a magán és közterületek védelméért, 
a szakszerű fakitermelési munkálatok elvégzéséért.  
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező vállalkozói 
szerződés aláírására.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. március 31. 

 
 
8./ Javaslat a 221/2016. (VIII.31.) számú határozat módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Tavaly év augusztusában döntött a testület az 
önkormányzat területén közmunkaprogram keretében kitermelt fák értékesítéséről, 
annak áráról kétféle méretű fa esetén. Javasolta, hogy a továbbiakban egyféle árban 
kerüljenek értékesítésre a kitermelt fák, így a korábbi határozat módosítását.   
 
Berze Attila képviselő: Véleménye szerint is egységesíteni kellene, melyre a 11.500,-
Ft + Áfa/m3 összeget reálisnak tart.  
 
Osgyán Gábor képviselő: A temetőnél vannak e még kitermelhető fák? 
 
Berze Attila képviselő: Igen, még vannak. 
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
221/2016.(VIII.31.) számú határozat módosítását.  
 

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat képviselő-testületének 

10/2017.(I.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
221/2016.(VIII.31.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:  
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
területén közmunka program keretében kitermelt vegyes tűzifákat 11.500,-Ft + 
Áfa/m3 áron kívánja értékesíteni 2017. február 8-tól.    

 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
9./ Törvényességi észrevétel megtárgyalása 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A Kormányhivatal felhívással élt, melyben a képviselő-
testület Vagyonnyilatkozat Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsága 
az előírt évente 6 alkalom helyett 5 alkalommal ülésezett. A köztartozásmentes 
adatbázis viszont minden hónapban ellenőrzésre került, csak a bizottság nem került 
összehívásra egy alkalommal. Kérte a törvényességi észrevétel tudomásul vételét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Fejér 
Megyei Kormányhivatal észrevételének megtárgyalását az előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2017. (I.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei 
Kormányhivatal FE/02/402-1/2017. számú javaslatát megtárgyalva, az abban 
foglaltakkal egyetért.  
Felhívja a jegyzőt, hogy a 2017. évben a Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző és 
Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság Mötv. 60.§-ban meghatározott 
törvényes működésének biztosítását fokozottan segítse elő.  
A Bizottság éves minimum 6 üléséről készített jegyzőkönyvet a Nemzeti 
Jogszabálytár szolgáltatója által kialakított informatikai rendszeren keresztül 
az ülést követő 15 napon belül terjessze fel a Kormányhivatal részére.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos 
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9/1. Egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet felülvizsgálata 

 
Fidrich Tamásné jegyző: Tavalyi évben megalkotásra került az egészségügyi 
alapellátás körzeteiről szóló rendelet. A Kormányhivatal célellenőrzés keretében 
megvizsgálta a rendeletet és javaslattal élt a képviselő-testület felé a Mötv. 13.§ (1) 
bekezdésének 4. pontjában szereplő, kötelező önkormányzati feladatként előírt 
szolgáltatás ellátásra kerüljenek. E szempontok figyelembe vételével került a 
képviselő-testület elé az új rendelet tervezet, melynek elfogadásához különböző 
szervek véleményeztetése szükséges. A vélemények megérkezéséig határozatban 
kellene dönteni a testületnek, hogy megtárgyalta a rendelet tervezetet és a 
véleményezési és egyeztetési eljárás lefolytatása után újra tárgyalja, továbbá arról, 
hogy milyen úton gondoskodik az alapellátási formákról.   

 
Turi Balázs polgármester: Javasolta az jegyző Asszony által elmondottak és az 
elkészített előterjesztés elfogadását.   

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát az 
előterjesztés szerint.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2017. (I.27.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei 
Kormányhivatal FE/02/1184-1/2016. számú egészségügyi alapellátási 
körzetekről szóló rendelet célellenőrzése kapcsán tett javaslatát figyelembe 
véve a 14/2016.(V.26.) önkormányzati rendeletét felülvizsgálta, melynek 
eredményeként elkészült rendelet tervezetet első olvasatban megtárgyalta. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jogszabály szerint szükséges 
véleményezési és egyeztetési eljárást folytassa le, továbbá felkéri a 
polgármestert, hogy ezek ismeretében a rendelettervezetet második 
olvasatban terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Felelős: véleményezési eljárás lefolytatására a jegyző 
 képviselő-testület elé terjesztésért a polgármester 
Határidő: véleményezési eljárás lefolytatását követő első soros képviselő-
testületi ülés 
 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2017. (I.27.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a az egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében 
meghatározott kötelező egészségügyi alapellátási formái közül a 
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a) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti 
ellátásról móri székhellyel társulási megállapodás útján, fogorvosi 
alapellátásról móri székhellyel vállalkozói szerződés útján gondoskodik. 

Felhívja a jegyzőt, hogy ezen határozatot az egészségügyi alapellátási 
körzetek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet függelékében 
helyezze el. 

 
Felelős: jegyző 
Határidő: a rendelet hatályba lépésével 

 
 
10./ Egyéb ügyek 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a következő testületi 
ülés tervezett időpontja február 8. vagy 9., mely jövő hét elejére már kiderül, mivel az 
a költségvetés előkészítésének függvénye. Amennyiben tárgyalható formátumba 
kerül a költségvetést azonnal küldi a meghívót.  
A szepezdi tábor jubilálása miatt megkezdte a tárgyalásokat a szervezetekkel is, 
elsősorban a Balatonszepezdi tábor üzemeltetését végző Iskolásokért Alapítvány 
elnökével, mivel a tábor az idei évben lesz 50 éves. Több szervezet is jelezte az 
évfordulót, mely szerint a Bakonycsernyei Sport Egyesület 70 éves, az I. számú  
Nyugdíjas klub 40 éves, a Horgász Egyesület 25 éves. Mivel a tábor az 
önkormányzat tulajdona, ezért véleménye, hogy az évforduló alkalmából meg kellene 
emlékezni egy napos program keretén belül. Ennek megszervezésére bizottság 
jönne létre, hogy többen tudják ellátni a feladatokat. A tervezett időpont június 3. 
lenne.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Megkeresték, hogy a tábor 50 éves évfordulója 
alkalmából ne feledkezzen meg az önkormányzat az alapítóról sem.  
 
Turi Balázs polgármester: A megbeszélésen szóba került emléktábla készítése, de 
mivel nagyon sok ember tett a táborért, így nem javasolja, nehogy valaki kimaradjon. 
Kérte a testület döntését a Balatonszepezdi tábor 50. évfordulója alkalmából 
megrendezendő megemlékezéshez.   
 
Több hozzászólás nem hangzott el.  A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Balatonszepezdi tábor 50 éves évfordulójának megrendezését. 
  

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2017. (I.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a tulajdonát képező Balatonszepezdi tábor 50 éves évfordulója 
alkalmából 2017. június 3-án ünnepséget tart, melynek előkészítésére 
bizottságot hoz létre. A bizottság összeállításával megbízza a polgármestert.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. június 3.  
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Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy decemberi ülésen 
tárgyalta a testület a Kuruc utcai lakók beadványát, melyben kérték, hogy a 
Benzinkút felöli lejárónál az utcanévtábla kerüljön áthelyezésre. Akkor a testület arról 
határozott, hogy a helyszín megtekintését követően a következő ülésen hozza meg 
döntését. A tábla elhelyezése érdekében a helyszín megtekintésre került, így 
javasolta, hogy nem kellene át táblát áthelyezni, hanem befordítani más irányba.  
 
Berze Attila képviselő: Megnézte, arra gondolt, hogy megemelni is lehetne a táblát.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Az sem megoldás, mivel magasabb autó 
esetében ez a megoldás is zavaró lehet.  
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Kuruc 
utcai utcanévtábla áthelyezését az elhangzott javaslat alapján.   
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2017. (I.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a Kuruc utca Benzinkút felől található utcanév táblát nem kívánja 
áthelyezni, hanem a kerítéssel párhuzamos irányban elfordítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. február 28. 

   
 
Osgyán Gábor képviselő: Jelezte, hogy a hulladékszigeteken elhelyezett tároló 
edények mellett rengeteg szemét van kitéve, jelezni kellene a Depónia fele.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Kérte, hogy a legközelebb megjelenő rikkancs 
újságba kerüljön bele az idei évi hulladéknaptár, valamint arról is tájékoztatni kellene 
ismét a lakosokat, hogy a pet palackokat hogyan kell gyűjteni.  
 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester a képviselő-testület 
ülését bezárta.  

 
 
 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester         jegyző 
 
 
    Ackermann Zoltán 
    jkv. hitelesítő 


