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Bakonycsernye Község Önkormányzata 

8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 
8-án, 8.30 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Turi Balázs   polgármester 
Ackermann Zoltán  alpolgármester 
Berze Attila   képviselő 

 Kaviczki Péter  képviselő 
Osgyán Gábor  képviselő 
Varsányi Ferencné képviselő 

 
Tanácskozási joggal:  

Fidrich Tamásné  jegyző  
 
 
Turi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselő-testületi 
tagból 6 fő megjelent, így az ülést megnyitotta. 
 
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 

16/2017. (II.8.) 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 
 
 
 

Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőek szerint tett javaslatot. 
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1./ Javaslat Bakonycsernye község Önkormányzat 2017. évre vonatkozó 
költségvetésének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
2./ Javaslat a „BAKONYCSERNYEI RIKKANCS” helyi újság nyomdai munkáinak 
elvégzésére  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

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

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2017. (II.8.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat Bakonycsernye község Önkormányzat 2017. évre vonatkozó 
költségvetésének megtárgyalására 
2./ Javaslat a „BAKONYCSERNYEI RIKKANCS” helyi újság nyomdai 
munkáinak elvégzésére  
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat Bakonycsernye község Önkormányzat 2017. évre vonatkozó 
költségvetésének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatást nyújtott a képviselők részére a költségvetés 
összeállításának módjáról. Az elkészült anyagból látható, hogy amennyiben év 
közben előre nem látható dolog adódik, arra lehet forrást biztosítani. Úgy gondolja, 
hogy biztonságosan lehet üzemeltetni a települést amellett, hogy fejlesztés valamint 
a tavalyi évben benyújtott pályázatok is megvalósulhatnak, amennyiben nyertes lesz. 
A művelődési házra benyújtott érdekeltségnövelő pályázat sajnos elutasításra került, 
a többi még elbírálás alatt van, így a Béketelepi Klub felújítására benyújtott 
pályázatról sincs sajnos még információ. Fontosnak ítéli meg a költségvetésben, 
hogy 2010-ben elfogadott járdaprogram az idén is folytatódhat. A költségvetés 
pályázati önrész nélkül tartalmazza az Akác utca bevezető szakaszának felújítását, a 
fásítás folytatását és a Kuruc utcai támfal festését. Vannak tavalyi évről áthozott 
feladatok is, például a z I. háziorvosi körzet szolgálati lakásánál a terasz felújítása, 
külterületi utak karbantartását az idén is fontos lenne folytatni, valamint a kulturális 
programokra is kellene fordítani. Továbbra is szerepel a költségvetésben az anyasági 
támogatás 40 ezer Ft-tal, a civil szervezetek támogatás kiemelve, mivel idén több 
szervezet is jubilál.  



 
3 
 

A feladatfinanszírozást az idei évben is megfelelőnek gondolja, a pályázatok a tavalyi 
évben igaz, hogy önrész nélkül kerültek benyújtásra, de költség nélkül soha nem tud 
megvalósulni. Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a költségvetés további részletes 
tájékoztatására.  
 
Szarka István megérkezett az ülésterembe, így a képviselők száma 7 főre 
emelkedett.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az önkormányzat költségvetése áll magában a település 
működtetéséből és fejlesztéséből, melyet rendelettel fogad el. Áll a három 
önkormányzat közös hivatalának működtetéséből, melyet határozattal fogad el és 
beépítésre került a rendeletbe, áll a Gajamenti önkormányzati társulás által 
fenntartott óvodából, melyet szintén határozattal, és szociális étkeztetés, házi 
segítségnyújtás költségvetése, melyet szintén társulás útján biztosít és határozattal 
kell elfogadnia, hiszen ezekben az önkormányzat által biztosított, normatíván felüli 
támogatás szerepel. Természetesen az óvoda, illetve a házi segítségnyújtás és 
szociális étkeztetés feladatainak ellátására vonatkozó költségvetés majd maga a 
fenntartó, azaz a Gajamenti Önkormányzati Társulás fogadja el. 
Össz önkormányzati szinten áttekintve az állami finanszírozás megfelelőnek 
mondható. A költségvetési finanszírozás változatlanul feladatalapú, azaz a kötelező 
feladatellátásra kap csak állami támogatást az önkormányzat. Amely feladat nem 
sorolható a Mötv. szerinti kötelező feladatellátásba, annak fedezetét saját bevételből 
pld. adóból finanszírozhatja az önkormányzat. Figyelni kell, hogy a vállalt feladat 
soha nem mehet a kötelező terhére.  
Bevételek: állnak az állami normatívából, a helyi adókból, az átengedett központi 
adóból, azaz a gépjárműadó 40%-ból, egyéb bírások, pótlékokból, térítési díjakból 
(étkezés, házasságkötés, bérleti díjak, mint a művelődési ház, az OEP finanszírozás 
és a munkaügyi központ által nyújtott diákmunka, közcélúak foglalkoztatási 
támogatás. 
A jegyző a kiadásokat kormányzati funkciónként részletesen ismertette, majd a 
kormányzati funkciónként feltett képviselői kérdésekre válaszolt. Az óvodai nevelés 
támogatása feladattal kapcsolatban részletes tájékoztatást nyújtott a bölcsődei 
feladatok ellátásának változásáról az alábbiak szerint.  2017. január 1-vel hatályba 
lépett jogszabályi változások miatt megváltozik a gyermekek napközbeni ellátásának 
formája, amely lehet - bölcsőde, - mini bölcsőde, - munkahelyi bölcsőde, - családi 
bölcsőde. 2017. január 1-től változik az önkormányzatok feladat ellátási 
kötelezettsége is a bölcsőde tekintetében, így mind Bakonycsernye, mind Balinka és 
mind Nagyveleg tekintetében új feladat ellátási kötelezettség lép be, ha legalább öt 
gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a településen a 3 év alatti lakosainak 
száma meghaladja a 40. főt. Ezekben az esetekben a bölcsődei ellátást köteles 
biztosítani.  Hogy ennek melyik formáját választja, (bölcsőde, mini bölcsőde, 
önállóan, társulás formájában vagy ellátási szerződéssel) abban a képviselő-testület 
dönt.  
Tájékoztatatta a képviselő-testületet, hogy Bakonycsernye településén a 3 év alatti 
gyermekek létszáma meghaladja a 40 főt, így a feladatellátása kötelezővé válik. Erre 
azért téri ki ilyen részletesen, mert hiába társulás keretében tartja fenn az óvodáját a 
képviselő-testület, az épület az önkormányzaté, melyen jelentős átalakításokat kell 
majd elvégezni, ha bölcsődei (mini bölcsődei) csoport kíván működtetni, s ennek 
kiadási oldala lesz. Természetesen jelennek meg pályázatok erre vonatkozóan, de 
azok támogatását még nem tudhatják. 
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Az óvoda normatíván felüli önkormányzati támogatása reálisnak ítélhető meg. Nem 
járt rosszabbul a képviselő-testület, hogy visszavette a feladatellátását a Kistérségi 
Társulástól annak ellenére, hogy az ehhez kapcsolódó normatíva az idei évben 2 
millió Ft-tal kevesebb, mint 2016-ban.  
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését ismertetve elmondta, hogy ezen 
feladatellátásra kapott állami támogatás 100%-ban lefedi a hivatal és épületei – 
balinkai, velegi kirendeltségek – működését és a dolgozók személyi juttatását. Plusz 
önkormányzati támogatásra nem szorul. Elmondta, hogy a kormánytisztviselők a 
tavalyi év július 1-től jelentős béremelésben részesültek, továbbá a háziorvosok, 
védőnők bére is rendezésre került. A szociális és közművelődési pótlékkal ezen 
szféra dolgozó is dotálva lettek.  Szeretné, ha a köztisztviselők tekintetében is 
lehetne béremelés, amelyre a hivatal költségvetése fedezetet nyújtana. Ez 
természetesen csak az adott költségvetési évre vonatkozna, a teljesítményértékelés, 
minősítés függvényében történő illetményeltérítés.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A bevételeknél telek értékesítés tervezésre került. Mivel lett 
számolva? Szkok Tibor részére tavalyi évben lett eladva ingatlan, kifizetésre került-
e? 
 
Csik Ildikó gazdasági vezető: Igen, decemberben befizette az ingatlan értékét.  
 
Turi Balázs polgármester: A telek értékesítésnél 2 db Fenyő utcai telek eladása lett 
tervezve, mely minden évben szerepel a költségvetésben. Tavalyi évben több telek is 
eladásra került.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A bevételeknél jelentkezik még a bérkompenzáció, melyre 
az állam teljesen megadja a fedezetet. Természetesen ez nem a 2017.január 1-i 
minimálbér emelés fedezete.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Diákmunka támogatása szerepel a bevételeknél, mire 
kerül felhasználásra? 
 
Turi Balázs polgármester: A diákmunka foglalkoztatása két éve folyik az 
önkormányzatnál, mely 100 %-ban támogatott a munkaügyi központ által. Nagyon jó 
dolog, több területen tudtunk foglalkoztatni diákokat, óvodánál, társulásnál, 
művelődési házban, hivatalnál. A központ által biztosított létszám feltöltése nem 
okozott problémát, sőt tavaly más önkormányzatnak szánt létszámból is sikerült 
foglalkoztatni, hiszen Balinka település nem élt a lehetőséggel.   
 
Berze Attila képviselő: A települési önkormányzatok kulturális feladatainak 
támogatását az állam biztosítja? A kiadásnál nagyobb összeg szerepel, mint a 
bevételnél. 
 
Csik Ildikó gazdasági vezető: Igen, a település összes rendezvényének költsége ide 
lett csoportosítva, hogy átláthatóbb legyen.  
 
Turi Balázs polgármester: El kell mondani, hogy a könyvtár ellátás kötelező feladat, a 
művelődési ház nem kötelező, de pont annak működése pozitívan befolyásolhatja a 
település élhetőségét.   
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Varsányi Ferencné képviselő: Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés 35 millió Ft, mire 
van? 
 
Csik Ildikó gazdasági vezető: Az iparűzési adó erőképesség alapján sorolják be az 
önkormányzatokat, s mivel Bakonycsernyén ez alacsony, ezért kiegészítést kap. 
Akinek pedig magas, annak viszont be kell fizetni, szolidaritási hozzájárulásként.    
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Közvilágítás fenntartásra 7 millió Ft támogatás 
kapunk, amennyiben nem használjuk fel, vissza kell fizetni? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatást nyújtott arról, hogy mely normatíva tételeknél 
lehet az átcsoportosítás és melyeknél nem. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Megbízási díj, esküvőre szerepel 100 ezer Ft.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az anyakönyvvezetőnek a szombati napon megtartott 
esküvőt ki kell fizetni. 
 
Berze Attila képviselő: Bizottsági ülésen is felvetette már, hogy a képviselői 
tiszteletdíjak mikor lettek megállapítva? Nem akar-e emelni a testület, most a 
költségvetés tervezése során kellene elgondolkodni rajta. Pénzügyi Bizottsági ülésen 
is felmerült az emelés lehetősége, melyet javasolt a testületnek elfogadásra.   
 
Fidrich Tamásné jegyző: 2014-ben az alakuló ülésen kellett megállapítani a 
tiszteletdíjat.  
 
Turi Balázs polgármester: Amennyiben szeretné emelni a testület a tiszteletdíjat, úgy 
javasolta a 65 ezer Ft összeget a jelenlegi 57ezer Ft helyett, továbbá az 
alpolgármester tiszteletdíját ezzel arányosan pedig 70 ezer Ft-ra.  
 
Berze Attila képviselő: Egyetértett az összeggel.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Véleménye szerint nem kellene emelni a tiszteletdíjat, nem 
javasolja.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Amennyiben a kötelező feladatokat nem veszélyezteti, 
akkor legyen 65ezer Ft.  
 
Szarka István képviselő: Nem emelkedett annyit az infláció, de amennyiben a 
költségvetést nem veszélyeztetni, akkor esetleg el tudja fogadni a támogatását.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Egyetértett az előtte szólókkal, amennyiben a 
költségvetést nem veszélyezteti, úgy támogatja, de a következő évben, ha nem, 
akkor tárgyalja újra a testület.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Támogatja az emelést.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság is megtárgyalta és javasolta a tiszteletdíj 
emelését.  
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
képviselői és alpolgármesteri tiszteletdíj megemelését az elhangzott javaslat alapján.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 2 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2017. (II.8.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a képviselők tiszteletdíját bruttó 65.000 Ft/hó összegre, az 
alpolgármester tiszteletdíját bruttó 70.000 Ft/hó összegre kívánja emelni 2017. 
február 1-től.  
Felhívja a jegyzőt, hogy képviselői tiszteletdíjakról szóló önkormányzat 
rendelet ilyen mértékű tiszteletdíj emeléssel előkészített rendelet-tervezetet 
terjessze be a következő képviselő-testületi ülésre, az alpolgármesteri 
tiszteletdíj emelést tartalmazó előterjesztéssel együtt.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: következő testületi ülés  

 
 
Turi Balázs polgármester: A temetőben a parcellázás megterveztetéséről is kellene 
dönteni. Nem kért be árajánlatot, de 150.000 Ft + Áfával biztos lehet számolni. 
Továbbá az újonnan kialakított terület rendezésével megnövekedik a fűnyírás 
költsége, ezért javasolta, hogy 80 eFt+áfa kerüljön még tervezésre.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Szó volt arról, hogy utat is kell kialakítani.  
 
Szarka István képviselő: Véleménye szerint nagyobb összeget kellene tervezni a 
parcellázás terveztetésére, inkább 3-400 ezer forintot, ő már vett részt ilyen munkák 
tervezésénél.  
 
Csik Ildikó gazdasági vezető: A temető fenntartásnál a gondnok bére, minimális 
karbantartás lett betervezve. Az egyéb szolgáltatásoknál, szemétszállítás 1 millió Ft, 
ebbe a díjba szerepel a település területén (buszmegállókból) összegyűjtött szemét 
elszállítása is.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta, hogy a parcellázás terveztetésére 320 eFt+Áfa 
kerüljön tervezésre a költségvetésbe.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
temető parcellázásának megterveztetésére tervezett összeg és a fűnyírás költségére 
tervezett összeg megemelését.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2017. (II.8.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a köztemetőben a parcellázás kialakítására 320.000 Ft + Áfa összeget, 
valamint a megnövekedett terület fűnyírására pluszba 80.000 Ft + Áfa 
összeget kíván tervezni a 2017. évi költségvetésében.  
Felhívja a jegyzőt, hogy ezen tételeket szerepeltesse a zárószavazásra 
benyújtandó költségvetési tervezetbe. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásnál szerepel az 
I. sz. orvosi körzet lakás teraszának felújítása, továbbá a Fejérvíz fejlesztés. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Orvosi lakásnál a terasz szakemberrel meg lett e 
nézetve? 
 
Turi Balázs polgármester: Tavalyi évben szakember felmérte, de árajánlatot nem 
adott, hanem szakvéleményt. A tervezett összeg lehet kevesebb, de több is, attól 
függ, hogy a testület milyen terasz elkészítéséről dönt. Lehet fa, beton, kisebb vagy 
nagyobb, esetleg fedett vagy nyitott. Tavalyi évben lehetőség lett volna pályázatot 
benyújtani orvosi rendelők felújítására, de a háziorvosok elzárkóztak tőle.   
 
Kaviczki Péter képviselő: Ha jól emlékszik, szó volt arról, hogy fából legyen vagy 
betonos, fedett vagy nyitott. Hosszú távra kellene gondolni a felújítást illetően, mivel 
az ingatlan értékét növeli. Véleménye, hogy legalább akkora legyen, hogy 4 fős 
család elférjen.  
 
Szarka István képviselő: Tudomása szerint a terasz alatti rész egy tároló helyiség, 
így, ha nagy terasz lesz, újra lehet alatta kialakítani tárolót. Valóban úgy kell 
gondolkodni, hogy értéknövelő lesz. 
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta, hogy 2 millió Ft-ot határozzon meg a testület, 
viszont úgy gondolja, hogy a jelenlegi terasznál kisebb kellene. Két-három árajánlatot 
fog bekérni, melyről dönt majd a testület, valamint műszaki megfelelés szempontjából 
szakembert is be kell vonni.   
 
Osgyán Gábor képviselő: Véleménye, hogy maradjon a tervezett összeg, év közben 
ha szükséges, akkor lehet hozzátenni.  
 
Acerkmann Zoltán képviselő: Egyetértett Osgyán Gábor képviselőtársával, ha lesz 
konkrét elképzelés és árajánlat, akkor lehet majd tervezni más összeggel.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság javaslata, hogy az eredetileg tervezett 
összeg kerüljön betervezésre.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Javasolta plusz 500 eFt összeg betervezését a terasz 
építésére.   
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az I. háziorvosi rendelő szolgálati lakás teraszának újjáépítésére tervezett összeg 
megemelését az elhangzott javaslat, azaz az 500.000 Ft + áfa emeléssel.   

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 4 igen, 3 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2017. (II.8.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy az I. háziorvosi rendelő szolgálati lakásához tartozó terasz újjáépítésére 
betervezett összeget 500.000 Ft + Áfa összeggel megemeli.   
Felhívja a jegyzőt, hogy ezen tételt szerepeltesse a zárószavazásra 
benyújtandó költségvetési tervezetbe 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Közfoglalkoztatás általában 80-90 %-os támogatottságú, 
kevés az önrész, a létszám változó, átlagban 8 fővel lett tervezve.   
 
Varsányi Ferencné képviselő: A 8 főnél a munkabér 4 órás szakképzett bér? 
 
Csik Ildikó gazdasági vezető: A 8 órás közfoglalkoztatási minimálbér törvény szerinti 
összege lett tervezve.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Utak, hidaknál a szokásos kiadások kerültek tervezésre, 
plusz a Petőfi utcába rámpa elkészítése.  
 
Turi Balázs polgármester: Két éve folyamatosan tervezve van a költségvetésben a 
Petőfi utcai víztározónál vasbeton lejáró rámpa elkészítése. Az év közbeni pénz 
átcsoportosítások végett ez még nem került kivitelezésre, viszont továbbra is 
javaslom ennek megépítését, hiszen akkor a tározó fölötti terület tulajdonosa saját 
gépével, saját költségén elvégezné a tározó takarítását. Így közép- és hosszú távon 
az önkormányzatnak érdeke lehet ennek megépítése. Egy kitakarítás költsége, amit 
legalább 3 évente el kell végezni kb. 2-300 eFt. De ehhez természetese a 
tulajdonossal kötött megállapodás is szükséges. A Rózsa utcai kanyarban 
telekvásárlásra lett tervezve Kaviczki Péter képviselő javaslatára, továbbá a Kuruc 
utca postával szembeni feljáró felújítása került tervezésre 4,5 millió Ft. Véleménye, 
hogy ennek költsége legyen megemelve 4,8 millió Ft + áfa összegre.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Külterületi utak karbantartására kevésnek tartja a 200 eFt. 
Mivel a tavalyi évben a pályázat nem került benyújtásra, arról volt szó, hogy nagyobb 
összeg kerül tervezésre a költségvetésbe. Javasolta 400 eFt-ra az összeg 
megemelését.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta továbbá, hogy az egyéb szolgáltatásoknál 
szereplő földhordás és gépbérletre plusz 500 eFt + Áfa kerüljön még tervezésre, 
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mivel az idei téli csapadékos időjárás miatt kialakult kátyúk, árok, útpadka 
helyrehozatalára lesz szükség, és amiből a további összegeket lehet a külterületi 
utakra költeni.   
 
Osgyán Gábor képviselő: Az Ifjúság utcában, Béketelepen és a Fenyő utcában a 
tornaterem mögött is szükséges lenne kátyúzásra, illetve a trafó  melletti füves terület 
egy részének sóderozására.   
 
Turi Balázs polgármester: Azért is szeretné 500 eFt-tal emelni az egyéb 
szolgáltatások kiadást, hogy ezeket a földmunkákat el lehetne végezni. Ezekre az 
utakra viszont nagyobb összegű beruházás kellene nagy összeggel.  
 
Szarka István képviselő: Táncsics utcából is megkeresték, hogy az árok felújításra 
szorulna.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A Rózsa utcai óvoda előtti árkot is ki kellene tisztítani, mely 
az önkormányzat feladata. Az Akác utca majd az Ifjúság utca felújítása lenne a 
legdrágább.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Az Ady utcában a Bőszéékkel szembeni árok 
helyreállítása is évek óta húzódik.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta, hogy az árok helyreállítását a temetőben a 
ravatalozó felújítás során felszedett betonlapokból el lehetne végezni, a Táncsics 
utcában pedig helyszíni szemlét javasol.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: A szápári út felé vezető járda is nagyon 
veszélyes, be fog dőlni.  
 
Turi Balázs polgármester: Nem az önkormányzat tulajdona, hanem a közútkezelőé, 
így vis maior pályázatban nem lehet rá támogatást igényelni, de jelezni fogja a 
közútkezelő felé a problémát.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügy bizottság javasolja a képviselő-testületnek a Kuruc 
utca feljáró szakaszának felújítására tervezett összeg megemelését 300.000 eFt-tal.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
2017. évben megvalósuló földmunkák elvégzésére vonatkozó díjakra betervezett 
összeg plusz 500.000 Ft + Áfa összeggel történő megemelését.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 1 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
21/2017. (II.8.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a település területén 2017. évben megvalósuló földmunkák – földhordás, 
fuvardíj, szállítás, gépbérlet – elvégzésére vonatkozó díjakra tervezett 
összeget 500.000 Ft + áfa összeggel kívánja megemelni.  
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Felhívja a jegyzőt, hogy ezen tételt szerepeltesse a zárószavazásra 
benyújtandó költségvetési tervezetbe 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Kuruc utca postával szembeni feljáró 
szakaszának felújítására tervezett összeg bruttó 300.000 Ft összeggel történő 
megemelését.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
22/2017. (II.8.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a Kuruc utca postával szembeni feljáró szakaszának felújítására 
tervezett összeget bruttó 300.000 Ft összeggel kívánja megemelni.  
Felhívja a jegyzőt, hogy ezen tételt szerepeltesse a zárószavazásra 
benyújtandó költségvetési tervezetbe 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Turi Balázs polgármester: Árvízvédelemnél a szokásos kiadások kerültek tervezésre, 
ennek összege időjárásfüggő. A közvilágításon kisértékű tárgyi eszközök 
beszerzésére 500 eFt, abban az esetben, ha jogos igény merülne fel arra 
vonatkozóan, hogy a képviselő-testület bővíteni szeretné a lámpatestek számát, 
melynek darabja kb. 70 eFt körül van.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A zöldhulladék-kezelés a tavalyi teljesítés alapján került 
betervezésre. Hótolás és készenléti díj, tavalyi áron lettek tervezve, melyre való 
emelési szándékát már jelezte a vállalkozó. 
 
Turi Balázs polgármester: Kovács Attila helyi vállalkozóval hótolás és készenlétre 4-5 
éve van szerződése az önkormányzatnak, mely tartalmazza, hogy előre kell neki 
jeleznie, hogy él-e az infláció mértékű emeléssel. Korábban nem emelt díjat, de most 
jelezte, hogy szeretne árat emelni. Mivel nagyobb emelést kíván tenni, mint az 
infláció, így új pályázati kiírásra lesz szükség. Jelenleg 60 eFt a készenléti díj 
összege. Véleménye, hogy ha már tudni a vállalkozói díj összegét, akkor kellene 
csak erre a feladatra többet tervezni. Ez a munka nagyon téli időjárás függvénye.  
Itt szerepel továbbá a fatelepítési program, amiről tavalyi évben döntött a testület, 
melynek keretén belül elfogadásra került, hogy az Ifjúság utca az idei évben kerül 
fásításra. Ezért arra gondolt, hogy a Rózsa és Ifjúság utca kereszteződésétől a 
Trenkáék oldalán a Sportpálya bejáratáig elvégezni, ahova kb. 67 db fa kellene. 
Mivel idén 70 éves a sport, ezért ki lehetne bővíteni 70 db fára az ültetést. A fa 
milyenségével kapcsolatban gömbkőrisre gondolt, jó az élettartama, a talajhoz 
megfelelő és nagyon dekoratív. A tervezett összegben szerepel minden fához 2 db 
karó és a szállítás is. Itt szerepel továbbá 150 eFt veszélyes fák kivágására is.  
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Kaviczki Péter képviselő: Olyan fát kell választani az ültetéshez, amivel a 
későbbiekben nem lesz nagy probléma, mivel elég vizes területről van szó, ez a 
fatípus ennek megfelel.   
 
Berze Attila képviselő: Veszélyes fák kivágására javasolta, hogy 150 eFt helyett 250 
eFt kerüljön betervezésre.  
A polgármester szavazásra bocsátotta a veszélyes fák kivágására tervezett 150.000 
Ft összeg 100.000 Ft + Áfával történő megemelését.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2017. (II.8.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a település területén található veszélyes fák kivágására 250.000 Ft + Áfa 
összeget kíván biztosítani a 2017. évi költségvetésében.  
Felhívja a jegyzőt, hogy ezen tételt szerepeltesse a zárószavazásra 
benyújtandó költségvetési tervezetbe. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal    

 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A város és községgazdálkodásnál került tervezésre a 
közmunka irányító bére, 4 órás takarító bére a családsegítő irodára és művelődési 
háznál, mely jelenleg közfoglalkoztatás keretében megoldott.  
 
Berze Attila képviselő: Abban az esetben, ha valaki kibérli a művelődési házat, a 
takarítás szerepel e a bérleti díjban. Ugyanis, ha fizet, akkor ne kelljen takarítani.  
 
Turi Balázs polgármester: Valóban, ha kifizeti a bérleti díjat ne kelljen fizetni, de 
amennyiben civil szervezet bérli és nem fizet díjat, akkor takarít, hiszen egy bálra 
minden civil szervezetnek ingyenes a használat. Egységessé kell tenni.   
 
Varsányi Ferencné képviselő: Szerepel a padlószőnyeg tornaterem. Ez a padlózat 
megvásárlása? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, ugyanis megkeresés érkezett a Horgász Egyesülettől 
és az Iskolásokért Alapítványtól, hogy a tornaterem padlózatának ¾ részére 
megvásárolták a szőnyeget, melyet különböző rendezvényekre fel lehet használni, és 
kérték, hogy a fennmaradó negyed részt az önkormányzat vásárolja meg. Ennek 
összege került betervezésre a költségvetésbe.  A Horgász Egyesület 500.000 Ft, az 
Iskolásokért Alapítvány 250.000 Ft összeggel szállt bele a padlóburkolat vásárlásra. 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Szükséges e ennyi WIFI pont a faluban? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, a fiatalok használják.  
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Fidrich Tamásné jegyző: Szakmai szolgáltatásnál az ügyvédi, szakértői díj, 
értékbecslő díja lett tervezve. A tűz- és munkavédelemnél viszont 12 eFt/hó helyett 
15 eFt/hó összeggel kellene tervezni. Továbbá a hivatal épületének villámvédelme 
jelenleg nincs megoldva, melyet szükséges lenne elkészíttetni, illetve kötelező is. 
 
Turi Balázs polgármester: Ekkora eszközparknál kell villámvédelem, ami kötelező is. 
Továbbá szerepel az Akác utcai támfal festése, melyről tárgyalt a Zirci III. Béla 
Gimnáziummal. Három féle tervet készítenek, mely az alsó és felső támfalra 
vonatkozik elsősorban nonfiguratív képekkel. Márciusban a testület kiválaszthatja a 
legjobban tetszőt.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: A falu közepén az iskolával szembeni buszmegállónál 
is a betonfalra lehetne valami hasonlót.  
 
Turi Balázs polgármester: Sajnos ott a beton minősége nem teszi lehetővé.  
 
Szarka István képviselő: Jó ötletnek tartja, szépen dolgoznak. Tavalyi évben is szó 
volt már arról, hogy a Rákóczi út eleji buszmegállóval szemben, Ságiék alatt lévő 
támfallal is kellene kezdeni valamit, rossz állapotban van.  
 
Turi Balázs polgármester: Alapjában véve ott kiesnek a kövek, oda új támfalat 
kellene készíteni. Szakemberrel kellene megnézetni, mi lenne a megoldást. 
Javasolta, hogy az év második felében térjen vissza ennek tárgyalására a testület, a 
helyzetet nehezíti, hogy állami tulajdonban van a terület, pályázni nem tudunk rá.   
Az egyéb dologi kiadásokon belül szerepel a különböző Alapok, Egyesület, 
támogatása, tagdíj, MTKT hozzájárulás, melyre megállapodás van a kistérséggel.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A háziorvosi alapellátásnál a szokásos kiadások kerültek 
tervezésre. Fejlesztés nincs tervezve, mivel a tavaly benyújtott pályázat még nem 
került elbírálásra.  
 
Turi Balázs polgármester: Amennyiben nem nyer a pályázat, akkor viszont a 
védőben szükséges lenne a radiátorok cseréje, még az idei évben.   
 
Fidrich Tamásné jegyző: A könyvtári szolgáltatásnál a 6 órás dolgozó bére és egyéb 
kötelező kiadások lettek tervezve. A korábbi években több támogatást nyújtott a 
Vörösmarty Könyvtár, mint az idén.  
 
Berze Attila képviselő: A könyvtári dolgozó 6 órás? 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Nem kellene 8 órában foglalkoztatni? Egyre több 
rendezvényt szervez ő is.  
 
Turi Balázs polgármester: Valóban egyre több mindent szervez a könyvtáros. Át 
kellene beszélni, hogy lenne-e rá igény és a későbbiekben visszatérni rá.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A közművelődésen a személyi juttatásnál van változás, 
ugyanis a művelődésszervező, amennyiben megszerzi a nyelvvizsgát, abban 
esetben emelkedik a bére és nyelvvizsga pótlékot is kap. A tervezett kulturális 
pótlékot az állam finanszírozza.  
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Turi Balázs polgármester: Itt került tervezésre a testvér települési kapcsolatokra 500 
eFt, Dózsa György településről hátrányos helyzetű gyerekek jönnek táborozni, 
továbbá Balatonszepezd évfordulójára is 300 eFt szerepel.  
 
Berze Attila képviselő: Családi majálisnál 600 eFt azért ilyen magas összeg, mivel 
ebben már szerepel az ugrálóvár és egyéb nagyobb költség? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, ebben már szerepel.  
Szarka István képviselő: Arra gondolt, hogy az egyház 500 éves lesz az idei évben, 
szimbolikusan az önkormányzattal közösen lehetne valamit tenni, esetleg egy fát 
ültetni.  
 
Turi Balázs polgármester: A polgármesteri keretből két éve minden évben támogatja 
az egyháznál megrendezendő vásárt. Javasolta, hogy a képviselő-testület tervezze 
be a költségvetésbe bruttó 40 eFt összeget ennek támogatására, melyre készülne 
támogatási szerződés.  
A civil szervezetek támogatásánál a sportnak autó fenntartásra a tavalyi évhez 
hasonlóan 200 eFt lett tervezve. A körzeti megbízottnak fizetett az önkormányzat 108 
eFt támogatást útiköltségre, viszont jelezte, hogy a Polgárőrség autóját használja, így 
nekik kellene utalni ezt az összeget. A támogatások az előző évekhez hasonlóan 
kerültek tervezésre, kivéve a Mentőkért Alapítványnak tavaly nem adott az 
önkormányzat, idén viszont 20 eFt támogatást szeretne nyújtani, mely szerepel is a 
tervezetben.  
 
Osgyán Gábor képviselő: A falunap keretében szeretne a Sport Egyesület 
megemlékezni a 70 éves évfordulóról oly módon, hogy minden nap szervezne valami 
programot minden korosztály szereplésével. Részletesen tájékoztatta a képviselőket 
a tervezett programról.  
 
Szarka István képviselő: Nem kimondottan futballszerető ember, de támogatni tudja, 
mivel a településen sok ember rajong a fociért.    
 
Kaviczki Péter képviselő: A faültetés is akkor lenne megvalósítva? Annak a költsége 
is szerepel benne? 
 
Turi Balázs polgármester: A tervezet szerint április 8-án lenne a faültetés, mivel 
nyáron már nem lehet ültetni, nem vállal garanciát a faiskola. A faültetés költsége 
szerepel a tervezetben, viszont Osgyán képviselő által elmondott programok 50 eFt 
került betervezésre, de mivel a felsorolt megvalósulás előtt álló programok 
mennyisége nagyobb az eddig gondoltnál, így javasolta az 50 eFt helyett 150 eFt-ra 
történő megemelését.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta az evangélikus egyház részére 40.000 Ft 
támogatás tervezését, valamint a sportegyesület részére 70 éves évforduló 
alkalmából szervezett programokra tervezett 50.000 Ft összeg 100.000 Ft + Áfával 
történő megemelését.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2017. (II.8.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy az evangélikus egyház részére 40.000 Ft összegű támogatást, a 
sportegyesület részére a 70 éves évfordulón megrendezendő programokra 
150.000 Ft összegű támogatást, valamint a tűz- és munkavédelmi feladatok 
ellátására 15.000 Ft + Áfa/hó összeget kíván biztosítani a 2017. évi 
költségvetésében.  
Felhívja a jegyzőt, hogy ezen tételeket szerepeltesse a zárószavazásra 
benyújtandó költségvetési tervezetbe. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal    

 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Gyerekétkeztetést az állam finanszírozza, a térítési díj 
rendeletet szükséges lenne felülvizsgálni.  Mind korábban említette, jelentős változás 
lesz az óvodai, bölcsődei feladatellátásban, melyről döntenie kellene majd a 
képviselő-testületnek. Természetesen nem most, hanem majd külön napirendi pont 
keretében. 
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta, hogy vállalja be az önkormányzat, hogy 2017. 
szeptembertől csak két és fél éves gyerekek beíratását engedélyezze, így pályázat 
keretében lehet, hogy megvalósulhatna bölcsődei csoport kialakítása. Úgy gondolja, 
hogy ez az év megvalósítható úgy, hogy jövő év szeptemberben indulna a mini 
bölcsőde. A bölcsőde kialakítása plusz költség, véleménye, hogy a Rózsa utcai 
óvodában a jelenlegi üres csoport helyén lenne a legmegfelelőbb. A településen 
jelenleg ingyenes a bölcsődei ellátás, de városokban már most is fizetni kell. 
 
Szarka István képviselő: Azt mindenképpen támogatná, ha van állami forrás, akkor 
legyen kihasználva, ezt az időszakot pedig meg kell oldani.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta, hogy a költségvetésbe óvoda átalakításra 
bölcsőde átszervezése miatt betervezett összeg kerüljön ki a költségvetésből, melyet 
pályázati lehetőség útján próbáljon megoldani az önkormányzat, illetve bruttó 300 
eFt maradjon betervezésre az óvoda átalakítással kapcsolatos ügyvédi és egyéb 
költségekre.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Nem nagyon bízik a pályázatban, ugyanis nem biztos, hogy 
addig elbírálásra kerül, illetve megvalósítható lesz a nyert támogatás.  
 
Szarka István képviselő elhagyta az üléstermet, így a képviselők száma 6 főre 
csökkent.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság egyhangúlag javasolja a képviselő-
testületnek a bruttó 300 eFt összeg tervezését az óvoda bölcsőde átalakítással 
kapcsolatos költségekre.  
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Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az óvoda 
átalakításhoz bölcsőde átszervezése miatt bruttó 300.000 Ft tervezését.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 1 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
25/2017. (II.8.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy az óvoda átalakításához bölcsőde átszervezése miatt szükséges 
ügyvédi és egyéb díjakra bruttó 300.000 Ft összeget kíván biztosítani a 2017. 
évi költségvetésében.  
Felhívja a jegyzőt, hogy ezen tételeket szerepeltesse a zárószavazásra 
benyújtandó költségvetési tervezetbe. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal    

 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A segélyeknél a különböző önkormányzati rendelet szerinti 
támogatási formák kerültek tervezésre.  
 
Berze Attila képviselő: Temetési segélynél 1 millió Ft összeget, magasnak tartja.  
 
Csik Ildikó gazdasági vezető: Tavalyi elhalálozások számát vette alapul, a támogatás 
pedig 40 eFt, ha jogosult valaki.  
 
Turi Balázs polgármester: Anyasági támogatás 40 eFt, továbbá arra gondolt, hogy 
maradandó ajándékként minden születendő gyermek részére Bakonycsernye 
címerrel ellátott törölközőt ajándékozna az önkormányzat.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Lakásfenntartási támogatás hogyan jár?  
 
Csik Ildikó gazdasági vezető: Jövedelemvizsgálat van, aki jogosult a kérelmező által 
meghatározott szolgáltató fele történik a támogatás utalása.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A család és gyermekjóléten kellene tervezni hátrányos 
helyzetű gyermekek táboroztatásával. Tavalyi évben is voltak néhány napot a 
szepezdi táborban és jelezték a családsegítők, hogy az idei évben is szeretnék, ha 
lenne rá lehetőség.  
A Közös Hivatal költségvetésében számítástechnikai kiadásnál a három hivatal 
kiadásai szerepelnek, illetve a béremelés kerete is jelentkezik. 
 
Berze Attila képviselő: Mekkora összeget jelent ez havonta egy személynek? 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Differenciáltan lenne elosztva? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Igen, mint a bevezetőben jelezte, a teljesítményértékelés és 
a minősítés képezi az alapját. 
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Turi Balázs polgármester: Már a költségvetés tervezése előtt jelezte Jegyző 
Asszonynak, hogy szükség lenne a hivatali dolgozók bérének megemelésére a 
lehetőségekhez képest.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A Gajamenti Társulás a legrosszabban finanszírozott 
terület, jelenleg a házi gondozást illetően csak Bakonycsernyén van szolgáltatás, a 
másik két településen nincs.  
 
A költségvetés megtárgyalása során több kérdés, hozzászólás nem merült fel. A 
polgármester szavazásra bocsátotta, hogy az elhangzott javaslatok átdolgozását 
követően a képviselő-testület újratárgyalja a 2017. évi költségvetés tervezetét.  
 

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat képviselő-testületének 

26/2017.(II.8.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Polgármestere az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvényben meghatározott kötelezettsége teljesítése érdekében az 
önkormányzat 2017. évi gazdálkodási évére vonatkozó költségvetési rendelet-
tervezetét tárgyalásra alkalmas formában beterjesztette a képviselő-testület 
elé tárgyalásra. 
A képviselő-testület tételesen áttekintette a költségvetési számokat és a 
rendelet tervezet költségvetési főösszegét 435.784.000 Ft-ban határozta meg. 
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a tárgyalás során meghozott határozatok, 
valamint a bérkorrekció pontos beépítésével, a költségvetési rendelet 
tervezetet készítse elő. 
Felhívja a polgármestert, hogy az előkészített rendelettervezetet a 
zárószavazásra terjessze a képviselő-testület elé. 

 
Felelős: előkészítésért a jegyző, beterjesztésért a polgármester 
Határidő: következő képviselő-testületi ülés 

 
A polgármester szavazásra a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal 2017. 
évi költségvetését. 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

27/2017. (II.8.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernyei 
Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését 
74.554 eFt bevétellel és 74.554 eFt kiadással elfogadja a határozat melléklete 
szerinti részletes számszaki tartalommal. 
Felhívja a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetésébe ennek 
megfelelően kerüljön beépítésre. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
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A polgármester szavazásra a Gajamenti Önkormányzati Társulás által fenntartott 
óvoda-bölcsőde működésének támogatását. 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

28/2017. (II.8.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gajamenti 
Önkormányzati Társulás fenntartásában lévő Óvoda-Bölcsőde költségvetését 
áttekintve, az önkormányzati hozzájárulás összegét 6.575. eFt-ban határozza 
meg. 
Felhívja a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetésébe ennek 
megfelelően kerüljön beépítésre. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
2./ Javaslat a „BAKONYCSERNYEI RIKKANCS” helyi újság nyomdai munkáinak 
elvégzésére  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: A Rikkancs újság nyomdai munkálatainak elvégzésére 
három árajánlatot kért be, mely az előterjesztésben is szerepel. Javasolta a 
legkedvezőbb, „Kék Elefánt”, Székesfehérvári Nyomda megbízását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
„Bakonycsernye Rikkancs” helyi újság nyomdai munkáinak elvégzését.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

29/2017. (II.8.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nyilvánosság 
minél szélesebb körű biztosítása érdekében a „Bakonycsernyei Rikkancs” 
(ISSN 2063-5117) helyi újság teljeskörű nyomdai munkálatainak elvégzésével 
megbízza a Kék Elefánt Nyomdát (8000 Székesfehérvár, Jancsár köz 2.) a 
benyújtott árajánlat alapján 2017. évre vonatkozóan. 
A megbízási díj összege az alábbiak szerint: 
8 oldal esetében bruttó 40.627,- Ft/ alkalom 
8+2 oldal esetében bruttó 53.267,- Ft/alkalom 
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester a képviselő-testület 
ülését bezárta.  

 
 
 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester         jegyző 
 
 
    Berze Attila 
    jkv. hitelesítő 


