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Bakonycsernye Község Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 
február23-án, 8.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Turi Balázs   polgármester 
Ackermann Zoltán  alpolgármester 
Berze Attila   képviselő 
Kaviczki Péter 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 Kaviczki Péter 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 

30/2017. (II.23.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Kaviczki 
Péterképviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 

 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett javaslatot. 
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1./ Tájékoztató a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 2016. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
2./ Tájékoztató a Gajamenti Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
3./ Tájékoztató a Községi Könyvtár 2016. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
4./ Tájékoztató a Művelődési Ház 2016. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
5./ Tájékoztató az Általános Iskola 2016. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
6./ Tájékoztató a Bóbita Óvoda-Bölcsőde 2016. évi működéséről   
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
7./ Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 
teljesítéséről, a KOMA adatbázisban történő szereplésről 
Előterjesztő: Szarka István elnök 
 
8./ Javaslat az önkormányzat saját bevételek, valamint adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározására a költségvetési évet 
követő 3 évre várható összegéről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
9./ Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
10./ Beszámoló a civil szervezetek részére nyújtott támogatások felhasználásáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
11./ Javaslat Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület 2017. évi támogatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
12./ Javaslat a Polgárőr Egyesület 2017. évi támogatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
13./ Javaslat a Mentőkért Alapítvány támogatási kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
14./ Javaslat a 2017. évi földmunkákra benyújtott árajánlatok elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  

 
15./ Javaslat iskolai tornaterem burkolatának vásárlására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
16./ Javaslat a polgármester 2017. évi szabadságütemezésének jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 



 
3 
 

 
17./ Javaslat a 2017. évi táboroztatási díjak meghatározására, tájékoztató a tábor 
állapotáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  

 
18./ Javaslat „Bányász Fasor” kialakításához szükséges fák megvásárlására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
19./ Javaslat a képviselői tiszteletdíjról szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
20./ Javaslat a gyermekek vállalását segítő önkormányzati támogatásról szóló 
rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
21./ 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 
31/2017. (II.23.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Tájékoztató a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 2016. évi 
működéséről 
2./ Tájékoztató a Gajamenti Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről  
3./ Tájékoztató a Községi Könyvtár 2016. évi működéséről 
4./ Tájékoztató a Művelődési Ház 2016. évi működéséről 
5./ Tájékoztató az Általános Iskola 2016. évi működéséről 
6./ Tájékoztató a Bóbita Óvoda-Bölcsőde 2016. évi működéséről   
7./ Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének teljesítéséről, a KOMA adatbázisban történő szereplésről 
8./ Javaslat az önkormányzat saját bevételek, valamint adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározására a költségvetési 
évet követő 3 évre várható összegéről 
9./ Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadására 
10./ Beszámoló a civil szervezetek részére nyújtott támogatások 
felhasználásáról 
11./ Javaslat Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület 2017. évi 
támogatására 
12./ Javaslat a Polgárőr Egyesület 2017. évi támogatására 
13./ Javaslat a Mentőkért Alapítvány támogatási kérelmének elbírálására   
14./ Javaslat a 2017. évi földmunkákra benyújtott árajánlatok elbírálására 
15./ Javaslat iskolai tornaterem burkolatának vásárlására 
16./ Javaslat a polgármester 2017. évi szabadságütemezésének 
jóváhagyására 
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17./ Javaslat a 2017. évi táboroztatási díjak meghatározására, tájékoztató a 
tábor állapotáról 
18./ Javaslat „Bányász Fasor” kialakításához szükséges fák megvásárlására  
19./ Javaslat a képviselői tiszteletdíjról szóló rendelet módosítására 
20./ Javaslat a gyermekek vállalását segítő önkormányzati támogatásról szóló 
rendelet módosítására 
21./ Egyéb ügyek 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Tájékoztató a család- és gyermekjóléti szolgálat 2016. évi működéséről  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Köszöntötte Greznerics Melinda családsegítőt. Szépen 
összeállított, tartalmas beszámolót készített. Felkérte a családsegítőt a szóbeli 
tájékoztatásra.  
 
Greznerics Melinda: A tavalyi évben több változás is történt. Egyrészt mindketten 
átkerültek a társulástól az önkormányzat foglalkoztatásába. Másrészt néhány dolog 
átkerült a családsegítő központhoz, de ennek ellenére a feladatok nem csökkentek, 
sőt azt mondhatni, hogy nőttek, ugyanis a családokhoz ugyanúgy ki kell járni, az ott 
tapasztaltakat pedig adminisztrálni. Készített egy kimutatást, melyben szerepelnek a 
megnövekedett feladatok. Szeretnének prevenciós feladatokat is végezni, de sajnos 
erre egyre kevesebb idő jut. Igyekeznek az óvodával, iskolával együttműködni. Úgy 
gondolja, hogy maximálisan teszik a dolgukat, ami nagyon megterhelő, ugyanis sok 
esetben gyerekek sorsáról is dönteni kell.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: A beszámolóból az tűnt ki, hogy Bakonycsernye, 
Balinka és  Nagyveleg esetében a lakosságszámhoz viszonyítva összesen majdnem 
annyi az esetjelzések száma, mint Móron.  
 
Berze Melinda családsegítő: Igen, valóban így van, Bakonycsernyén, majdnem eléri 
az esetjelzések száma a Móron találhatót. Nagy szükség volt a pszichológus 
szolgáltatásra is, így nagyon örül neki, hogy decembertől két hetente biztosított ez a 
szolgáltatás, mind gyermekek mind felnőttek részére.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Igénybe is veszik ezt a szolgáltatást? 
 
Berze Melinda családsegítő: Igen, igénybe veszik, telített az időpont.    
 
Kaviczki Péter képviselő: Bakonycsernye esetében tavalyi évben 56 esetjelzés volt, 
menyire hullámzó ez évente?  
 
Berze Melinda családsegítő: Úgy gondolja, hogy az esetjelzések száma egyre több 
lesz. Amennyiben a jelzőrendszer nem jelez feléjük, büntethetik is őket. Meg van 
határozva, hogy milyen okok esetén kell jelezni, például térítési díj nem fizetése 
végett is.   
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Szarka István képviselő: Szeretne gratulálni a munkához, az anyagból kitűnik a 
megfelelő munkavégzés, továbbá a pályázatokon elnyert pénzösszegekhez.  
 
Turi Balázs polgármester: Megköszönte Berze Melinda családsegítőnek a 
kiegészítést.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
család-és gyermekjóléti szolgálat 2016. évi működéséről szóló tájékoztatót.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

32/2017. (II.23.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a család- és 
gyermekjóléti szolgálat 2016. évi működéséről szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal   

 
 
2./ Tájékoztató a Gajamenti Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Köszöntötte Szaniszló Imréné szociális gondozót, felkérte 
a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Szaniszló Imréné gondozónő: Kiegészítésként annyit mondana, hogy 2016. 
november 21-től a szociális étkeztetés biztosítását a Lakat-Lak Kft. végzi, azóta 18 új 
kérelmet nyújtottak be az étkeztetésre. Jelenleg a három településen 70 fő részesül 
étkeztetésben.  
 
Turi Balázs polgármester: Étkeztetés visszamondására került e sor?  
 
Szaniszló Imréné gondozónő: Igen,1 fő esetében. 
 
Turi Balázs polgármester: Meg kell említeni itt is, hogy 2017.januártól jogszabályi 
változás történt az ellátásra vonatkozóan. Jelenleg csak bakonycsernyei ellátott van 
segítés és gondozás tekintetében egyaránt. A segítést közfoglalkoztatás keretében is 
el lehet látni, ebben az esetben az önkormányzatot nem terhelné a bérköltség, illetve 
nagyon minimális, ami a közmunkaprogramnál jelentkező önrész összege. Az 
anyagból szépen kitűnik, hogy lehet jogosult valaki ezekre az ellátásokra.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: A szolgáltatásoknál felsorolt tevékenységek száma 
elég tetemes, amit el kell végezni.  
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Berze Attila képviselő: Az étkezési térítési díjak beszedésére egyszerűbb megoldást 
kellene kidolgozni, szükséges lenne átgondolni. Aki be tudna jönni befizetni, azt 
időpont megjelöléssel meg lehetne oldani.  
 
Turi Balázs polgármester: A gondozónő látja, hogy mennyire megoldható ez.  
 
Szaniszló Imréné gondozónő: Véleménye szerint megoldható lenne, úgy gondolja, 
hogy a jogosultak 80 %-a bejönne befizetni.  
 
Kaviczki Péter képviselő elhagyta az üléstermet, így a képviselők száma 5 főre 
csökkent.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Gajamenti Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről szóló tájékoztatót.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

33/2017. (II.23.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gajamenti 
Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal   

 
Kaviczki Péter képviselő visszatért az ülésterembe, így a képviselők száma 6 főre 
emelkedett. 
 
 
3./ Tájékoztató a Községi Könyvtár 2016. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: A könyvtár működéséről készült beszámoló szóbeli 
kiegészítésére felkérte Valásekné Kaszner Tímea könyvtárost. 
 
Valásekné Kaszner Tímea: A beszámoló anyagában a digitalizálás nem került bele, 
mivel egy hete kezdődött. Selejtezés előzte meg, így a megmaradt állomány egy 
digitalizált rendszerben kerül felvitelre. Így ennek következtében az egész megye 
könyvtárellátási szervezetéhez tartozó települések összes állománya egy központi 
rendszerbe megtekinthető. 16 ezer állományból kb. 10 ezer került eddig 
leválogatásra, melyben nincsenek benn a legújabb könyvek. Nagyon sajnálja az 
állományt. A leselejtezett könyveket megpróbálja pótolni új formában amennyiben 
létezik. Informatikailag 47 településsel van összekötve a rendszer, miszerint innen is 
vehetnek el könyveket és mi is hozhatunk más könyvtárból postai utánvétellel. 
Vannak viszont olyan könyvek, melyek csak nálunk találhatóak, ezek nem kerültek 
leselejtezésre. Megszűnt a régi módszer, tehát nem csak Bakonycsernyét fogja 
ellátni a könyvtár, hanem a többi települést is, ha igény van rá.  
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Turi Balázs polgármester: A költségvetés tervezése során az egyeztetés a 
könyvtárossal is megtörtént. Már egyéb milyen támogatás várható-e? 
 
Valásekné Kaszner Tímea könyvtáros: 50 eFt a támogatás 2017-re rendezvényekre, 
mely minisztériumi támogatás a megyei Vörösmarty Könyvtáron keresztül,  de bízik 
benne, hogy ezen felül is tud igényelni támogatást. Nagyon sajnálja, hogy áldozatul 
esik a saját állomány. 
 
Varsányi  Ferencné képviselő: Véleménye, hogy a könyvtáros nagyon szépen 
fellendítette ezt a tevékenységet a településen.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Ezek a könyvek fel vannak értékelve, az önkormányzat 
tulajdona.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Értékük nulla.  
 
Szarka István képviselő: Március 30-án csütörtökön is szintén lesz egy rendezvény a 
keresztényüldözéssel kapcsolatban vetített előadással egybekötve.      
 
Turi Balázs polgármester. Megköszönte a könyvtárosnak a szóbeli tájékoztatást.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Községi Könyvtár 2016. évi működéséről szóló tájékoztatót.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

34/2017. (II.23.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületea Községi Könyvtár 
2016. évi működéséről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4./ Tájékoztató a Művelődési Ház 2016. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: A művelődési ház működéséről készült beszámoló szóbeli 
kiegészítésére felkérte Turjákné Szentesi Ilona művelődésszervezőt. 
 
Turjákné Szentesi Ilona: A beszámolóban minden tevékenységről írt. Megköszönte a 
képviselő-testület segítségét, támogatását. Mivel a korábbi évektől eltérően tavaly 
nagyobb összeget biztosított az önkormányzat, így több programot is tudott 
szervezni. Előre láthatólag 2017-ben még tartalmasabb programok is lesznek. A 
tavalyi évi bevétel 545 eFt volt, melyet a különböző programok bérleti díjából sikerült 
beszedni. Megköszönte, hogy 8 órás közfoglalkoztatott személyt is biztosított részére 
az önkormányzat.  
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Turi Balázs polgármester: Közfoglalkoztatott személyt mindig igyekezett biztosítani 
az önkormányzat a művelődési ház részére, csak a személye változott, mely függ a 
munkaügyi központ kiközvetítésétől.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: A napi tevékenységekért mindenki fizet bérleti díjat? 
 
Turjákné Szentesi Ilona: Nem mindenki fizet, például a Hang-Szín-Tér iskola 
táncoktatást tart heti egy alkalommal, van helyi tánccsoport, a Nyugdíjas Klub, 
Nőklub, ők nem fizetnek.  
 
Szarka István képviselő: Úgy gondolja, hogy jó Bakonycsernyeinek lenni, sok 
változatos program van, ahol részt lehet venni.  
 
Turi Balázs polgármester: Kihangsúlyozta, hogy a művelődési ház fenntartása 
nemkötelező feladata az önkormányzatnak, így megköszönte a képviselő-
testületnek, hogy elfogadta a programokra benyújtott költségvetést. Bízik benne, 
hogy a jövőbe is így lesz.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Úgy gondolja, hogy jó döntés volt a művelődési házat 
és könyvtárt egy épületben elhelyezni. Jó működik. 
 
Turjákné Szentesi Ilona: Igen, jól működik, jó az együttműködés közöttük.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Művelődési Ház 2016. évi működéséről szóló tájékoztatót. 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

35/2017. (II.23.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház 
2016. évi működéséről szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5./ Tájékoztató az Általános Iskola 2016. évi működéséről  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Az iskola által megküldött tájékoztató kiegészítésére 
felkérte Radocha Tünde megbízott igazgatót. 
 
Radocha Tünde: A beszámolóban két dologról nem írt, az igazgatói pályázatról 
valamit a székesfehérvári tankerültről.Sajnos még a mai napig nem kapott az iskola 
hivatalos döntést az igazgató kinevezéséről. A móri tankerület megszűnésével 
átkerültek a székesfehérvári tankerülethez, ahova több iskola is tartozik. Jelenleg 
még egyenlőre adódnak nehézségek az ügyek intézésében, de bízik benne, hogy az 
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idő múlásával ezek megoldódnak. Többször felmerült az utánpótlás foci edzések 
megtartása az iskolai kereteken belül, de a kollégák túl vannak terhelve, 22-26 óra a 
kötelező óraszám, az efelett elvégzett feladatot nem fizetik ki.  
 
Turi Balázs polgármester: Bízik benne, hogy lesznek pozitív változások. Érezhető, 
hogy a móri tankerület megszűnésével sajnos hiányzik a közvetlen kapcsolat. Az 
önkormányzat nem fenntartója az iskolának, tehát nem tartozik beszámolási 
kötelezettséggel, így ez inkább tájékoztató. Örül, hogy jól sikerülnek az 
iskolanyitogató rendezvények. A bakonycsernyei gyerekek balatonszepezdi 
táborozásához az idei évben is hozzájárul az önkormányzat.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Igaz, hogy nincs beszámolási kötelezettsége az 
iskolának, de hiányolja az anyagból az iskolai versenyeken való részvételt. Továbbá 
középiskolai felkészítők működnek-e? 
 
Radocha Tünde: A versenyeken való részvételről készített táblázatot kivette az 
anyagból. Többféle sportversenyen vett részt az iskola nagyon jó eredménnyel. 
Továbbá a zeneiskolások is jól szerepeltek. 5. és 6. osztályos tanulók matematika 
versenyen vettek részt. Helyi szinten is szoktak rendezni különböző versenyeket. A 
nyelvi oktatás heti 3 órában történik, így a versenyen való részvételkor hátrányban 
vannak azokkal a tanulókkal szemben, akik heti 5-6 órában tanulják. A 8. osztályos 
tanulók felvételire való felkészítése külön heti 1 órában történt, matematika és 
magyar tantárgyból, továbbá van két tehetséggondozó csoport matematikából.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Az iskolai beíratás őt is elérte, bizonytalanságot érez a 
szülőknél. Nincs biztos háttér. Régebben az iskolában több volt a társadalmi munka 
is, gondol pl. a tornateremre.  
 
Turi Balázs polgármester: Az iskolának a tulajdonosa az önkormányzat, a 
működtetője az állam.  
 
Berze Attila képviselő: Véleménye szerint, mivel az iskola az önkormányzat 
tulajdona, így nem kellene a tornateremben megrendezendő hétvégi és az iskolán 
kívüli programokra engedélyt kérni.  
 
Turi Balázs polgármester: A kérdés az, hogy milyen feltételekkel lehet használni a 
tornatermet, nem pedig az, hogy lehet-e használni. Az üzemeltetőnek költségei 
vannak akkor is, ha mi használjuk, így azt nekünk kell megtéríteni. Bízik abban, hogy 
a megfelelő irányban alakul a rendszer.  
 
Radocha Tünde: Úgy gondolja, hogy akinek jár ide az iskolába gyermeke, tudja, 
hogy 99 %-os szakosított pedagógus van. Rengeteg főiskolás került ki innen, lett 
orvos, jogász, tanár. Azon dolgoznak, hogy jó helyen legyenek a gyerekek. 
Megköszönte a meghívást és az önkormányzat pozitív hozzáállását.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
azÁltalános Iskola 2016. évi működéséről szóló tájékoztatót.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

36/2017. (II.23.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola 
2016. évi működéséről szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő. azonnal 

 
 
6./ Tájékoztató a Bóbita Óvoda-Bölcsőde2016. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Köszöntötte Gyuris Pálné óvodavezetőt. Felkérte az 
óvodavezetőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Gyuris Pálné óvodavezető: A beszámolóban az első év tapasztalatait szerette volna 
megismertetni a képviselőkkel. A nevelő munkáról elégedettségi felmérések 
készültek, melyek 90%-osak. Az óvodai rendezvényeken a részvétel szinte 100 %-
os. Elégedett az előző évvel, jó és eredményes évet zártak, az ehhez nyújtott 
támogatást megköszönte a képviselő-testületnek.    
 
Turi Balázs polgármester: Elégedett az óvoda működésével, az önkormányzati 
rendezvényeken is magas színvonalú műsorokkal szerepelnek. Az elmúlt ülésen már 
beszámolt az óvoda-bölcsődével kapcsolatos változásokról a testületnek, mely a 
közeljövőben nem kis megoldásra váró feladat lesz. A bölcsőde létrehozására a 
pályázat már kiírásra került, a testületnek pedig dönteni kell majd abban, hogy milyen 
típusú bölcsődét kíván létrehozni. Tegnapi nap folyamán egyeztetés történt az 
óvodavezetővel, amely során szóba került ennek kérdése is, hogy a Rózsa utcai 
épületben legyen kialakítva a bölcsőde, mivel ott van egy üres csoportszoba.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Mindent részletesen megtalált az anyagban. Nagyon 
tetszett benne a gyerekek munkára való nevelése és az egészséges életmód. 
Megköszönte a szép, részletes anyagot.  
 
Szarka István képviselő: A szülők bevonása a mindennapokba, hogyan valósul meg? 
 
Gyuris Pálné óvodavezető: Egyrészt kell hozzá a szülői szervezet és a jó kapcsolat 
fenntartása. Továbbá több nyitott rendezvény van, ahova a szülőket is meghívják pl. 
Mihály napi vásár.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Az anyagban szerepel, hogy nem változott a 
szakmai színvonal, tehát az óvoda visszakerülésével nem romlott a színvonal.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bóbita Óvoda-Bölcsőde 2016. évi működéséről szóló tájékoztatót.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

37/2017. (II.23.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bóbita Óvoda-
Bölcsőde 2016. évi működéséről szóló tájékoztató elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
7./ Jelentés az önkormányzati képviselők vagonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének teljesítéséről, a KOMA adatbázisban történő szereplésről 
Előterjesztő: Szarka István elnök  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Szarka István bizottsági elnököt tegye meg 
szóbeli tájékoztatását.  
 
Szarka István elnök: A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét minden képviselő 
határidőre megtette, továbbá mindenki szerepel a KOMA adatbázisban. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület a bizottsági elnök 
tájékoztatását tudomásul vette.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

38/2017. (II.23.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság 
beszámolóját a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségükről 
teljesítéséről, valamint a KOMA adatbázisban történő szereplésükről szóló 
tájékoztatót elfogadja. 
Megállapította, hogy egyetlen képviselővel szemben sem kell eljárást indítani.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
8./ Javaslat az önkormányzat saját bevételek, valamint adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározására a költségvetési 
évet követő 3 évre várható összegéről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Törvény előírás alapján minden évben szükséges 
elfogadni a képviselő-testületnek az önkormányzat saját bevételek, valamint 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározását 
a költségvetési évet követő 3 évre várható összegéről. Javasolta az erre készült 
előterjesztés elfogadását.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat saját bevételek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek meghatározására a költségvetési évet követő 3 évre 
várható összegéről szóló előterjesztést.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
39/2017. (II.23.) sz. Határozata 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete meghatározza a Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 
keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot 
keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig: 

 

Kötelezettség megnevezése, azonosító 
adatai 

Futamidő/k
ezesség 

érvényesíth
etőségi 

határideje 

Kötelezet
tség 

összesen 
Ft 

2017. év 0 0 
2018. év 0 0 
2019. év 0 0 
2020. év 0 0 
Összesen 0 0 

A figyelembe vehető saját bevételek: 
 

Saját bevétel 
megnevezése, azonosító 

adatai 

Rendsze
ressége 
esedéke
ssége 

Bevétel várható összege Ft 

2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 

Helyi adóból és a települési 
adóból származó bevétel 

félévente 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 

Az önkormányzati vagyon és 
az önkormányzatot megillető 
vagyoni értékű jog 
értékesítéséből és 
hasznosításából származó 
bevétel 

alkalom-
szerű 

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Az osztalék, a koncessziós díj 
és a hozambevétel 

-- 0 0 0 0 

A tárgyi eszköz és az 
immateriális jószág, részvény, 
részesedés, vállalat 
értékesítéséből vagy 
privatizációból származó 
bevétel 

-- 0 0 0 0 

Bírság-, pótlék- és díjbevétel alkalom-
szerű 

140.000 140.000 140.000 140.000 

A kezesség-, illetve 
garanciavállalással 
kapcsolatos megtérülés 

--  0   

Összesen -- 36.140.000 36.140.000 36.140.000 36.140.000 
 

Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
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9./ Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli kiegészítésre.  
 
Fidrich Tamásné jegyző. Az elmúlt ülésen elhangzott javaslatok, döntések beépítésre 
kerültek a költségvetés tervezetébe, ennek anyaga elkészült, mely megküldésre 
került a képviselők részére. 
 
Turi Balázs polgármester: Előző ülésen már részletesen tárgyalta a testület a 
költségvetés anyagát, az akkor meghozott döntések módosításra kerültek. A 
pénzügyi bizottság tárgyalta a tervezetet. Felkérte Berze Attila bizottsági elnököt a 
tájékoztatásra.  
 
Berze Attila elnök: A bizottság megtárgyalta az átdolgozott költségvetés anyagát, 
melyet javasol elfogadásra a képviselő-testületnek.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Jónás Anita 
Bakonycsernye, Bercsényi u. 24. szám alatti lakos részére 2006. évben az 
önkormányzat 100.000 Ft összegű kamatmentes támogatást nyújtott családi ház 
felújítás céljára, kétéves időtartamra.  A kölcsönből 74.162 Ft került visszafizetésre, a 
fennmaradó összeget behajtani nem lehetetett, ezért javasolta, hogy mivel 10 év 
eltelt, így a behajthatatlan követelésekhez hitelezési veszteségként számolja el a 
képviselő-testület.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal. A polgármester 
szavazásra bocsátotta a 74.162 Ft összegű behajthatatlan követelés elszámolását. 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

40/2017. (II.23.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy 74.162 Ft összegű behajthatatlan követelést a 2016. évi zárómérlegéhez 
hitelezési veszteségként elszámolja. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: zárómérleg elkészítésének határideje 
 
 

Fidrich Tamásné jegyző: A képviselő-testületnek a költségvetés elfogadása előtt 
szükséges meghatározni a polgármester cafetéria juttatását, mely a köztisztviselőkre 
is vonatkozó szabályzat alapján kerül megállapításra.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Turi Balázs polgármester bejelentette 
érintettségét a napirendi ponttal kapcsolatban, melyet szavazásra bocsátott.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

41/2017. (II.23.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 
polgármestert a polgármester céljuttatásának meghatározását tartalmazó 
napirend döntéshozatalából nem zárja ki.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Turi Balázs polgármester szavazásra bocsátotta a polgármester 2017. évi cafetéria 
keretének megállapítását a költségvetési rendelet tervezete szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

42/2017. (II.23.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
2017. évi cafetéria juttatásának keretösszegét bruttó 200.000 Ft összegben 
határozza meg.  
A polgármesterre vonatkozó cafetéria juttatás részletes feltételeit a 
Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal cafetéria szabályzata 
tartalmazza.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos  
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadását az előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
 
10./ Beszámoló a civil szervezetek részére nyújtott támogatások 
felhasználásáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
Turi Balázs polgármester: Köszöntötte a Polgárőrség és a Sportegyesület vezetőjét. 
Mindkét szervezet számlákkal elszámolt a tavalyi évben részükre nyújtott 
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támogatásról.Felkérte Varga Jenőt, a Sport Egyesület elnökét, majd Schelbauer 
Józsefet a Polgárőr Egyesület elnökét a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Varga Jenő elnök: A tavalyi évi elszámolás a könyvelés adatait tartalmazza. Az 
egyesület költségei megnövekedtek a két busz használatával, de ennek ellenére 
nagy segítség a település számára. Megköszönte az önkormányzat évről évre 
nyújtott támogatását.  
 
Schelbauer József elnök: Az önkormányzat által tavalyi évben nyújtott támogatásról 
benyújtotta az elszámolást, melyeket számlával igazoltak. A támogatási összeg nagy 
része tankolásra lett fordítva.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a civil 
szervezetek részére nyújtott támogatás elszámolását.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
43/2017. (II.23.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgárőrség és a 
Sportegyesület részére 2016. évben nyújtott támogatás elszámolását 
elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő. azonnal 

 
 
11./ Javaslat Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület 2017. évi támogatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A Sport Egyesület az idei évre is benyújtotta támogatási 
igényét, és mivel az Egyesület idén lesz 70 éves, így az évforduló megrendezéséhez 
is támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Felkérte Varga Jenő elnököt a 
tájékoztatásra. A költségvetést elfogadta a képviselő-testület, melyben szerepel az 
idei évre vonatkozó 2,7 millió Ft, továbbá a 70 éves évforduló megrendezéséhez 70 
eFt támogatás, mely 50%-a a bekerülési költségeknek.  
 
Varga Jenő elnök: A támogatási kérelem hasonló a tavalyi évben, kiegészítve az 
évforduló megrendezéséhez plusz 150 eFt támogatási kérelemmel.   
 
Turi Balázs polgármester: A büfé hogyan üzemel? A tavalyi évben hogyan alakultak 
a TAO-s támogatások, valamint idén mi várható? Véleménye szerint, ha ezek a 
források nem lennének, az önkormányzatnak nagyobb ráfordítást kellene biztosítani.   
 
Varga Jenő elnök: A büfé üzemeltetését megkapta az egyesület, ami nem 
nyereségcentrikus. Nem üzemel akkora ár réssel, hogy nyereség legyen. A 
csapatoknak a tavalyi évben 450 eFt értékben biztosította a mérkőzések után az 
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üdítőt. A mérkőzéseken a szurkolók elvárják, hogy üzemeljen a pályán büfé. Téli 
időszakban gyengébben működik, viszont a játékosok szívesen veszik igénybe.  
A támogatások két éve ugyanannyi 5 millió Ft, ehhez kell az önerő. Ebből 10 %-ot 
lehet beruházásra és 30 %-ot felszerelésre felhasználni. Így tudnak akár az 
edzőknek is kisebb összegű juttatást biztosítani. Kapukat készítettek, 
öntözőberendezés került kialakításra. Továbbá szeretnének műfüves pályát 
létrehozni, melynek összege 17 millió Ft lett volna, sajnos az MLSZ-nél nem tudtak 
ehhez támogatást elérni. Továbbá a cserepadok felújítását kellene még megoldani, 
melyre az idei évben forrást szerezni.  
 
Szarka István képviselő: Utánpótlással kapcsolatban, milyen az iskolával a kapcsolat, 
esetleg felszerelésben tudják e támogatni őket.  
 
Varga Jenő elnök: Úgy gondolja, hogy az iskolában az utóbbi időben leginkább a 
kézilabdát támogatják. Mindenképpen szeretnének az iskolával jó kapcsolatot 
kialakítani a jövőben. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: A korábbi években nyereséges volt e a büfé? 
 
Varga Jenő elnök: Nem tudtak eddig kimutatni nyereséget. Bejelentett alkalmazott is 
van a büfében.  
 
Turi Balázs polgármester: Úgy gondolja, hogy valóban nehéz üzemeltetni a büfét, a 
focisták részére biztosított 450 eFt-os támogatást is lehet nyereségnek tudni. Az 
önkormányzat sem azzal a szándékkal adta üzemeltetésre a büfét az egyesületnek, 
hogy nyereséget termeljen és azt a Sportegyesület működésére fordítsa. További 
sok sikert kíván az egyesület működtetéséhez. Javasolta a támogatás elfogadását.  
 
Több, kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület részére nyújtott támogatást a 2017. évre 
vonatkozóan.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
44/2017. (II.23.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernyei 
Bányász Sport Egyesület (képviseli: Varga Jenő elnök, székhely: 8056 
Bakonycsernye, Bercsényi u. 71. adószám: 19820064-1-07) részére  
- 2.500.000 Ft működési, 
- 200.000 Ft gépjármű fenntartási, 
- 150.000 Ft jubileumi rendezvénymegtartási támogatást nyújt. 
A támogatás utalásának, felhasználásának és elszámolásának részletes 
szabályait a határozat mellékletét képező támogatási szerződés tartalmazza. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: az ülést követően 
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12./ Javaslat a Polgárőr Egyesület 2017. évi támogatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A Polgárőr Egyesület is benyújtotta a 2017. évre 
vonatkozó támogatási kérelmét. Az önkormányzat igyekszik részt venni az éves 
közgyűlésen. A tavalyi évről kiemelte, hogy nem volt olyan probléma, amiben kérték 
a segítséget a szervezettől, ne próbáltak volna meg együttműködni. Volt eset, amikor 
hirtelen kellett a segítség és akkor is megoldották, tehát pozitív az együttműködés. 
Az egyesület részére megállapított támogatás annyiban egészül ki, hogy a körzeti 
megbízott kérte, hogy az ő részére megállapított 108 eFt benzin hozzájárulás a 
Polgárőrségnek kerüljön átutalásra és ne a Rendőrségnek, mivel szolgálatban a 
polgárőr autót használja. Az önkormányzat továbbra is biztosítja az egyesület 
részére az óvoda épületében a helyiséget. Bár az óvoda-bölcsőde átalakításának 
tárgyalása során szóba került, hogy esetleg abba a helyiségbe kerülne elhelyezésre 
a bölcsődei csoport. Mennyire van kihasználva az iroda?   
 
Schelbauer József elnök: Abban a helyiségben tartják a vezetőségi üléseket, ami 
havonta egy alkalom. Szekrényeik vannak ott, melyben ruhákat, egyéb dolgokat 
tartanak. A helységre szeretnének igényt tartani, de amennyiben a bölcsődei 
csoportnak kell, úgy mindenképpen átadják.  A körzeti megbízottal a jármű 
használatára megbízást kell az egyesületnek adni.  
 
Turi Balázs polgármester: Véleménye szerint megállapítható, hogy a polgárőr 
egyesület hatékonyan működik.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Polgárőr Egyesület részére nyújtott támogatást a 2017. évre vonatkozóan.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
45/2017. (II.23.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernyei 
Polgárőr Egyesület (képviseli: Schelbauer József elnök, székhely: 8056 
Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. adószám: 18498806-1-07) részére a 200.000 
Ft működési támogatást, továbbá 108.000 Ft – körzeti megbízott általi 
gépjárműves járőrözési támogatást nyújt.  
A támogatás utalásának, felhasználásának és elszámolásának részletes 
szabályait a határozat mellékletét képező támogatási szerződés tartalmazza.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: az ülést követően 
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13./ Javaslat a Mentőkért Alapítvány támogatási kérelmének elbírálására   
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az előterjesztésben szereplőek szerint tájékoztatta a 
képviselőket az Alapítvány támogatási kérelméről. A költségvetésben 20.000 Ft 
összeg tervezésre került. Javasolta a támogatás megítélését.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Mentők a Mentőkért Alapítvány támogatási kérelmének elbírálását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

46/2017. (II.23.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a Mentők a Mentőkért Alapítvány (8060 Mór, Kórház u. 23. képviseli: 
Bartha Balázs) részére 20.000 Ft támogatást nyújt. A támogatás fedezetét a 
2017. évi költségvetésében biztosítja a 890301 Civil szervezetek támogatás 
szakfeladaton.  
Egyben felkéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. március 31.   

 
 
14./ Javaslat a 2017. évi földmunkákra benyújtott árajánlatok elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A 2017. évi földmunkák elvégzésére az idei évben is két 
árajánlatot kért be helyi vállalkozóktól, melyről tájékoztatta a képviselőket. Szükséges 
lenne a vállalkozók által meghatározott árak elfogadásáról, mely a testület 
kompetenciája. Elmondta továbbá, hogy a tavalyi évben egy alkalommal szükség volt 
egy másik vállalkozó kijelölésére, mivel egy olyan árkot kellett rendbe tenni, melyet 
csak speciális géppel lehet. Erre a gépre vonatkozó bérleti díj nem szerepel az 
árajánlatokban. Ha ismét szükség lesz ilyen feladat elvégzésére, bekérésre kerül 
erre vonatkozó árajánlat. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 2017. 
évben megvalósuló földmunkák elvégzésére vonatkozó díjakat.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

47/2017. (II.23.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a 2016 évben bekövetkező csapadékos időjárás okozta 
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árok és útpadka tisztításokból származó iszapot elszállíttassa és az okozott 
károkat helyreállítsa.  
2017-es évre a következő díjakat határozza meg: 
- forgó,kotrógép 10.000 Ft/óra+Áfa 
- kotró-rakodógép 8.000 Ft/óra+Áfa 
- tehergépkocsi 6.000 Ft/óra+Áfa 
- úthenger 4.500 Ft/óra+Áfa 
- mini rakodó 6.500 Ft/óra/Áfa 
- daruzás 7.000 Ft/óra/Áfa 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
15./ Javaslat iskolai tornaterem burkolatának vásárlására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Horgász Egyesület és 
a Bakonycsernyei Iskolásokért Alapítvány közösen vásárolt 500 m2 műpadlót, mely 
az iskolai tornaterem padlózatának borítására szolgálna különböző nagy létszámú 
rendezvények megtartásánál. Sajnos ez még nem fedi a teljes terem borítását, 
ehhez még 200m2 műpadlóra lenne szükség, melynek ára bruttó 375.000 Ft lenne. 
Ennek megvásárlását kérik a képviselő-testülettől. Javasolta, hogy a költségvetésben 
szerepel rá fedezet, kerüljön megvásárlásra, mely természetesen az önkormányzat 
tulajdonát fogja képezni.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
iskolai tornaterem burkolatának megvásárlását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 1 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

48/2017. (II.23.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy az Általános Iskolai tornaterem borítása érdekében 200 m2 műpadló 
borítást vásárol bruttó 375.000 Ft értékben.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
16./ Javaslat a polgármester 2017. évi szabadságütemezésének jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Elkészült az idei évre vonatkozó szabadságolási terv, 
melynek elfogadását kérte a testülettől. Amennyiben év közben módosulna, úgy a 
képviselő-testület döntésére lesz szükség.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

49/2017. (II.23.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kormányzati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§-ban kapott 
felhatalmazás alapján Turi Balázs polgármester részére járó 41 munkanap 
szabadság (25 nap alap, 14 nap pót, 16 év alatti gyermek után járó 2 nap 
további pótszabadság) 2017. évben történő felhasználásának ütemezését az 
alábbiak szerint hagyja jóvá: 
Szabadság felhasználásának tervezett időpontja:  
január – február    2 nap 
március – április    2 nap 
május – június   9 nap 
július      - 
augusztus   14 nap 
szeptember     6 nap 
október     2 nap 
november     1 nap 
december     5 nap 
A fennmaradó szabadságot a rendkívüli, előre nem tervezhető 
akadályoztatása idején veszi igénybe, melyről a képviselő-testületet, mint 
munkáltatót értesíti, s az határozati formában hozza meg engedélyét.  
 
Felelős: végrehajtásért a jegyző 
Határidő: 2017. február 28.   
 

 
17./ Javaslat a 2017. évi táboroztatási díjak meghatározására, tájékoztató a 
tábor állapotáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A képviselő-testület minden évben jóváhagyja az 
üzemeltető által benyújtott adott évre vonatkozó táboroztatási díjakat. Javasolta a 
tervezett díjak jóváhagyását a 2017. évre vonatkozóan.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 2017. 
évi táborozási díjak jóváhagyását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

50/2017. (II.23.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernyei 
Iskolásokét Alapítvány, mint üzemeltető által meghatározott Balatonszepezdi 
tábor 2017. évi táborozási díjait az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
Faház: elő-és utószezonban: 1900 Ft/fő/éj 
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bakonycsernyei lakosoknak: 1700 Ft/fő/éj 
főszezonban: 2100 Ft/fő/éj 
bakonycsernyei lakosoknak: 1900 Ft/fő/éj 
Sátorban: elő-és utószezonban: 1400 Ft/fő/éj 
bakonycsernyei lakosoknak: 1200 Ft/fő/éj 
főszezonban: 1700 Ft/fő/éj 
bakonycsernyei lakosoknak: 1500 Ft/fő/éj 
A főszezon június 15. és augusztus 25. közötti időszak.  
Nyári nyaralótábor: 6nap/5éjszaka:  
faházban: 20.000 forint, mely 5 éjszakai szállást és napi 3x étkezést foglal 
magában, 
sátorban: 18.800 forint 
Bakonycsernyei tanulóknak: 
faházban: 18.000 forint 
sátorban: 17.000 forint a szállás 5 éjszakára és a 3x étkezés.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Turi Balázs polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a tábort üzemeltető 
kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, melyben leírta, hogy milyen feladatokat 
kellene elvégezni a tábor nyári üzemeltetése előtt. A tábor karbantartása az 
üzemeltető feladata a felújítás a tulajdonosé. A fejlesztéshez az önkormányzat 
hozzájárulhat. Javasolta, hogy a tábor megtekintése után a szükséges fejlesztésekre 
vonatkozó konkrét ajánlatokat tárgyalja a testület későbbi ülésén.  
Elmondta továbbá, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az idei költségvetésben is 
szerepel az 500.000 Ft+Áfa mind a bevétel, 500.000 Ft pedig a kiadásoknál, melyből 
150.000 Ft elhatárolásra került a bakonycsernyei gyermekek táboroztatására. 
 
Több, kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
2017. évi táborozási díjak jóváhagyását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

51/2017. (II.23.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a Balatonszepezdi táborban szükséges fejlesztések elvégzéséről a 
helyszín megtekintése után dönt.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő.  
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18./ Javaslat „Bányász Fasor” kialakításához szükséges fák megvásárlására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az előterjesztés szerint tájékoztatta a testületet a tervezett 
fasor kialakításáról, mely szerint 70 db gömbkőris kerülne ültetésre. Az ültetés 
időpontjára javasolt április 8-át meghatározni, egyben a Sportegyesület 70 éves 
évfordulójával megtartva. Javasolta a fák 2500 Ft/db áron történő értékesítését, 
továbbá elsősorban azok ültethetnének most, akik az Iznai hársfasorra nem ültettek 
fát. A fasor nevéről kellene döntést hozni, azért gondolt a „bányász névre” mivel az 
egyesület neve is Bányász Sportegyesület. Három árajánlat lett bekérve, amely az 
előterjesztés mellékletét képezi. Ebből az alsótekeresi a legkedvezőbb, 17.500,- Ft 
+Áfa/db. Kérte a képviselők véleményét. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Véleménye szerint lehetne Pálya fasor elnevezés is, 
mivel mindenki használja ezt kifejezést.  
 
Kaviczki Péter képviselő: „Jószerencsét” fasor elnevezés is lehetne. 
 
Szarka István képviselő: Ezt az elnevezést jónak tartja.   
 
Elhangzott a „Jubileumi” fasor elnevezés. 
 
Több, kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
„Jubileumi Bányász fasor” létrehozását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

52/2017. (II.23.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy az Ifjúság utcafolyóparti oldalán a Rózsa utcai kereszteződésig 
„Jubileumi Bányász” elnevezésű fasort létesít gömb kőris ültetésével.  
Az ültetés időpontját 2017. április 8.-i időpontban határozza meg.   
A fasor létrehozását a költségvetésben erre félretett költségből fedezi.   
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Alsótekeresi Faiskola 
által nyújtott árajánlat elfogadására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. április 8. 

 
A polgármester szavazásra bocsátotta a „Jubileumi Bányász fasor”-ban létesítendő 
fák megvásárlását.    
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
53/2017. (II.23.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy felhívást intéz a lakók, valamint a Sport Egyesület tagjai felé, hogy 2.500 
Ft támogatás megfizetése mellett saját névre szóló fát ültethet a fasorban.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. április 8.  

 
 
19./ Javaslat a képviselői tiszteletdíjról szóló rendelet 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 költségvetési rendelet-tervezet tárgyalása során felmerült 
a képviselői tiszteletdíj emelése, így az ott meghatározottak alapján szükséges a 
rendelet módosítása.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
képviselői tiszteletdíjról szóló rendelet módosítását az előterjesztés szerint.  
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2017.(II.24.) önkormányzati rendelete 

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 
16/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt az alpolgármesteri 
tiszteletdíj meghatározásával kapcsolatos tájékoztatásra.  

 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy mivel 2017. január 1-től 
törvény szerint változott a polgármesterek bére, így az alpolgármester tiszteletdíját 
valamint költségtérítését is szükséges felülvizsgálni. A részletes előterjesztésnek 
megfelelően elmondta az alpolgármesteri tiszteletdíj valamint költségtérítés mértékét.  

 
Ackermann Zoltán alpolgármester bejelentette érintettségét a napirendi ponttal 
kapcsolatban.  

 
Turi Balázs polgármester szavazásra bocsátotta Ackermann Zoltán alpolgármester 
érintettségét a napirendi ponttal kapcsolatban.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 
 
 



 
24 
 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
54/2017.(II.23.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ackermann Zoltán 
alpolgármestert az alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés 
meghatározását tartalmazó napirend döntéshozatalából nem zárja ki. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés összegének meghatározását.   

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
55/2017.(II.23.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Ackermann Zoltán alpolgármester 
tiszteletdíját 246.780 Ft-ban határozza meg 2017. február 1-től.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. február 1. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

56/2017.(II.23.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Ackermann Zoltán alpolgármester 
költségtérítését 37.020 Ft-ban határozza meg 2017. február 1-től.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. február 1. 

 
 
20./ Javaslat a gyermekek vállalását segítő önkormányzati támogatásról szóló 
rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Korábban döntött a testület arról, hogy a gyermekvállalási 
támogatás mellé az újszülöttek részére törölközőt biztosít. E döntés miatt szükséges 
a rendelet módosítása.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
gyermekek vállalását segítő önkormányzati támogatásról szóló rendelet módosítását 
az előterjesztés szerint.  
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2017.(II.24.) önkormányzati rendelete 

a gyermekek vállalását segítő önkormányzati támogatásról szóló 
4/2011.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
21./ Egyéb ügyek 
 
21/1. Tájékoztatás DUSZÉN kérelmével kapcsolatban 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a DUSZÉN újra 
benyújtotta bányanyitási kérelmét a Kormányhivatalhoz. Mélyművelésű bányát 
szeretnének nyitni, Bakonycsernye külterületén lenne a telephely. A szén szállítási 
útvonala Kisbér, Mór, Zirc, Várpalota, tehát a településen majdnem minden esetben 
keresztülmegy. Kérik az önkormányzatot, hogy a közmeghallgatásuk megtartásához 
biztosítson helyiséget, melyet április 20-án 14 órai kezdettel tartanának. Jelenleg 
még állásfoglalást nem kértek, csak a hely biztosítását. A rendezési terv nem 
tartalmazza, módosítani nem lehet, csak újat készíteni, melyet az idei évben meg is 
kell kezdeni.  
 
Berze Attila képviselő: Véleménye, hogy a szénpor miatt veszélyes lehet.  
 
Turi Balázs polgármester: Mivel állásfoglalást nem kértek, így ez egyenlőre egy 
tájékoztató, valamint a hely biztosítását a közmeghallgatás megrendezéséhez. 
 
A képviselő-testület tudomásul vette a DUSZÉN kérelmével kapcsolatos tájékoztatót. 
 
 
21/2. Tájékoztató faértékesítésről  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy elkészült a kimutatás 
2016. és 2017. évre vonatkozóan az önkormányzati tulajdonú fák értékesítéséből 
származó bevételről. Kiemelte és megköszönte Berze Attila képviselőnek mind a 
vágásban, mind pedig az értékesítésben végzett munkáját.Véleménye, hogy a 
hársfasor mögötti területet is meg kellene tisztítani, valamint újra telepíteni.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Véleménye szerint kellene egy megfelelő, végzettséggel 
rendelkező szakember, aki meghatározhatja, mennyit tud eladni az önkormányzat. 
 
Turi Balázs polgármester: Újratelepítésre is leírja a szakember a véleményét? Tud-e 
olyan szakembert, aki ezt a feladatot elvégezné? 
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Kaviczki Péter képviselő: Olyan ember kell, aki szakirányításra jogosult és 
számlaképes.  
 
Berze Attila képviselő: Kell több helyről bekérni árajánlatokat.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a  
 

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

 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
57/2017. (II.23.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
polgármester által nyújtott tájékoztatót a 2016. és 2017. évi faértékesítésről, 
továbbá kinyilvánítja szándékát, hogy a „Hársfasor” mögötti terület, valamint 
önkormányzati erdős területek megtisztítását megkezdi és újra telepíti.  
Felhatalmazza a polgármestert a munka elvégzéséhez szakirányító 
szakember felkéréséhez három árajánlat bekérésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
21/3. Tájékoztató Nádvári Zoltán ügyével kapcsolatban 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az ügy vizsgálatával 
kapcsolatban több szakember felkérésre került. A szakértők véleményét követően 
Jegyző Asszony megírta a válaszlevelet, melyet a képviselők megkaptak. Javasolta a 
válaszlevél és a VIZITERV Alba KFT. szakmai  álláspontjának megküldését Nádvári 
Zoltán részére.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

58/2017. (II.23.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy Nádvári Zoltán Bakonycsernye, Arany J. u. 32.  szám alatti lakos részére 
kerüljön megküldésre a VIZTERV Alba KFT. szakmai állásfoglalásával 
kiegészített válaszlevelet, melynek teljes terjedelme a határozat mellékletét 
képezi. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
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21/4. I. sz. Háziorvosi körzet szolgálati lakás terasz felújítása 
 
Turi Balázs polgármester: Korábbi ülésen tárgyalta a testület az I. sz. Háziorvosi 
körzet szolgálati lakás terasz felújításának ügyét. Holnapi reggel 9 órakor helyszíni 
bejárást tart a szakemberekkel, amennyiben van olyan képviselő, aki szeretne ott 
lenni, várja szeretettel.  
 
 
21/5. Kuti Mihály Rózsa u. 142/c. bérleti díj ügye 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Kuti Mihály Rózsa u. 
142/c. szám alatti lakos bérleti ajánlatot nyújtott be az önkormányzat tulajdonát 
képező 0486/3 hrsz-ú, 2852 m2 nagyságú, 3,76 AK értékű földterületre vonatkozóan, 
5 éves időtartamra. Bérleti ajánlata 6.000 Ft/AK. Az érintett terület jelenleg fás, 
bokros. Kaviczki Péter képviselővel egyeztetett, aki javasolta, hogy 30.000 Ft/év/Ha 
áron kerüljön bérbe adásra a terület.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A terület művelési ága szántó, melyet először rendbe kell, 
így több év után lehet majd csak szántóként használni. Ezt követően fog tudná rá 
támogatást igényelni.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Kuti 
Mihály által benyújtott bérleti ajánlat elfogadását.   
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

59/2017. (II.23.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát 
képező Bakonycsernye, 0486/3hrsz-ú, 2852 m2 nagyságú, 3,76 AK értékű 
földterületét bérbe adja Kuti Mihály Bakonycsernye, Rózsa u. 142/c. szám 
alatti lakos részére 5 év időtartamra, 30.000 Ft/év/ha értékben.  
Felhatalmazza a jegyzőt a kifüggesztési eljárás lefolytatására. 
Felhatalmazz a polgármestert a haszonbérleti szerződés megkötésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
21/6. Fakivágásra szerződés módosítása 
 
Turi Balázs polgármester: Az elmúlt ülésen döntött a testület arról, hogy megbízza 
Somogyi Károly vállalkozót az önkormányzat tulajdonát képező 0386 hrsz-ú árok 
kitisztításával, valamint a haszonfa kitermelésével. A haszonfa kitermelésre a 
képviselő-testület március 31-i határidőt jelölt meg, viszont a vállalkozó kérte, hogy a 
kitisztítás időpontját is december 31-ben határozza meg a testület. Javasolta az 
adásvételi szerződésben szereplő időpont módosítását 
 



 
28 
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 2017. 
évi táborozási díjak jóváhagyását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

60/2017. (II.23.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy Somogyi Károly (8056 Bakonycsernye, Bercsényi u. 64.) vállalkozóval 
kötendő adásvételi szerződésben szereplő teljesítési időpontok 2017. 
december 31. nappal szerepeljenek.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
21/7. Tájékoztató rendőrségi feljelentésről 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy két ügyben tett 
feljelentést az önkormányzat a Móri Rendőrkapitányságnál. Az egyik az Akác utcai 
autó pihenőben történt rongálás, mellyel kapcsolatban a rendőrség tájékoztatott, 
hogy két elkövetővel szemben vádemelési javaslatot tettek az Ügyészség felé. A 
másik ügy pedig önkormányzati út nyomvonalán kárt okozó rongálás miatt indult 
ismeretlen tettes ellen, melyben a nyomozás megszüntetéséről döntött a rendőrség.  
 
A képviselő-testület a polgármester tájékoztatását tudomásul vette és meghozta az 
alábbi határozatot.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

61/2017. (II.23.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ismeretlen 
tettesek ellen benyújtott rendőrségi feljelentésekeredményéről szóló 
tájékoztatót tudomásul vette.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
21/8.  Tájékoztató szőlőhegyi villamosítással kapcsolatban 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy tárgyalt az E-ON területi 
képviselőjével az Ady utca végén kezdődő pincesor villamosításának kialakításával 
kapcsolatban. Megküldésre került az igénybejelentő valamint térkép és kérte a 
tájékoztatást, hogy milyen feltételekkel történhet a beruházás.  
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Berze Attila képviselő: Nagygyón fele vezető úton több alkalommal jelezték, hogy 
lehetne-e közvilágítási lámpát elhelyezni.  
 
Turi Balázs polgármester: A költségvetésben 500 eFt került betervezésre arra az 
esetre, amennyiben a település valamely területén közvilágítási lámpatest 
elhelyezésére lenne szükség.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
szőlőhegyi villamosítással kapcsolatos tájékoztató elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

62/2017. (II.23.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ady utca végén 
kezdődő szőlőhegyi villamosítás kialakításával kapcsolatos tájékoztatót 
tudomásul vette.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
21/9. Kovács Dóra kérelmének megtárgyalása 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy Kovács Dóra József A. u. 
18. szám alatti lakos kérelmet terjesztett elő, melyben kérte a József Attila utcában 
járda elkészítésének lehetőségét a biztonságosabb közlekedés érdekében. A 
válaszlevél megküldésre került azzal a tartalommal, hogy a képviselő-testület 
elfogadta a járdaprogramot, mely elsősorban a főútvonal mellett lévő rossz állapotú 
járdák felújítását célozta meg. Az önkormányzat anyagi lehetőségét figyelembe véve 
a következő években is tervez járdafelújítást és mihamarabb sor kerül az érintett 
területre is. Tartalmazta továbbá a levél azt is, hogy mivel az említett szakaszon nem 
húzódik járda, így teljesen új engedélyezési eljárás lefolytatására is szükség lenne, 
továbbá, hogy a József Attila utca állami tulajdonban van, így a Magyar Közútkezelő 
Zrt. hozzájárulása is szükséges a beruházáshoz.  Amennyiben pályázati lehetőség 
adódik, úgy élni kíván vele az önkormányzat. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Kovács 
Dóra által benyújtott kérelemről szóló tájékoztatást.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

63/2017. (II.23.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Dóra 
Bakonycsernye, József A. utca 18. szám alatti lakos kérelmével kapcsolatos 
tájékoztatót tudomásul vette.  
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Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
21/10. Tájékoztatás a Magyar Vöröskereszt megkereséséről 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Magyar Vöröskereszt 
Fejér Megyei Szervezete megkereste az önkormányzatot, hogy a település 
véradóinak megbecsülésére rendezett ünnepség megtartásához 20.000 Ft 
támogatást nyújtson az önkormányzat. Javasolta a kért összeg biztosítását részükre.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezet támogatását.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 1 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
64/2017. (II.23.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete által a település 
véradóinak megbecsülésére rendezett ünnepség megtartásához 20.000 Ft 
összegű támogatást nyújt, melyet a 2017. évi költségvetéséből biztosít.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
21/11. Javaslat Fecskeházi lakások bérlőkijelölésére 
 
Turi Balázs polgármester: Elmondta, hogy 4 kérelem érkezett. Felkérte Varga Valéria 
ügyintézőt a részletes tájékoztatásra.  
 
Varga Valéria ügyintéző: Valóban 4 kérelmet nyújtottak be. Jelenleg egy kérelem szól 
a fecskeházi lakásra, a másik három pedig albérletre. A fecskeházi kérelem Nagy 
Gréta és Kántor Gábor Bakonycsernye, Rózsa u. 17. szám alatti lakosok, minden 
feltételnek megfelelnek.  
A második kérelmező Csendes Istvánné Béketelepi lakos, aki lakásbérleti kérelmét 
azzal indokolta, hogy lakásában csőtörés történt, aminek következtében az 
lakhatatlanná vált, így jelenleg nem megoldott a lakhatása.  
A harmadik kérelem Farkas Margit és Fojtyik László Rózsa u. 71. szám alatti 
lakosok, akiknek jelenlegi lakóhelyükön felmondták az albérletet és nem találtak 
másikat.  
A negyedik kérelem pedig Zetényi Katalin Petőfi u. 46/a. szám alatti lakos, aki 
egyedül neveli gyermekét, jelenleg szüleinél lakik, de mivel a lakásban mér rajtuk 
kívül 9-en élnek, így szeretne gyermekével elköltözni.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta, hogy a Nagy Gréta és Kántor Gábor kérelmét 
támogassa a testület, mivel minden feltételnek megfelelnek és Fecskeházi lakosként 
szeretnének beköltözni. Továbbá támogatja Csendes Istvánné kérelmét is, mivel 



 
31 
 

nem megoldott a lakhatása, továbbá átmeneti időszakról van szó. Így a három üres 
lakásból kettő kiadásra kerülne, a fennmaradó egy lakást pedig nem javasolja kiadni 
lakásbérletbe, mivel bármikor érkezhet fecskeházi lakóra kérelem, abban az esetben 
pedig albérletben lévő lakót kell kiköltöztetni.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Nagy 
Gréta és Kántor Gábor Rózsa u. 17. szám alatti lakosok kérelmét.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

65/2017. (II.23.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló 
Fiatalok Garzonházába (Fecskeház) Nagy Gréta és Kántor Gábor 8056 
Bakonycsernye, Rózsa u. 17. szám alatti lakosokat 5 éves időtartamra 
lakáshasználónak kijelöli.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
A polgármester szavazásra bocsátotta Csendes Istvánné Béketelep 16/c. szám alatti 
lakos kérelmét.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

66/2017. (II.23.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló 
Fiatalok Garzonházába (Fecskeház) Csendes Istvánné 8056 Bakonycsernye, 
Béketelep 16/c. 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 
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.  
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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 

 
A polgármester szavazásra bocsátotta Farkas Margit és Fojtyik László Rózsa u. 71. 
szám alatti lakosok kérelmét.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

67/2017. (II.23.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló 
Fiatalok Garzonházába (Fecskeház) Farkas Margit és Fojtyik László 8056 
Bakonycsernye, Rózsa u. 71. szám alatti lakost nem jelöli ki bérlőnek. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
A polgármester szavazásra bocsátotta Zetényi Katalin Petőfi u. 46/a. szám alatti 
lakosok kérelmét.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

68/2017. (II.23.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló 
Fiatalok Garzonházába (Fecskeház) Zetényi Katalin 8056 Bakonycsernye, 
Petőfi u. 46/a. szám alatti lakost nem jelöli ki bérlőnek. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
21/12. Kadlecsik Istvánné Táncsics u. 28. földterület ügye 
 
Turi Balázs polgármester: Korábbi ülésen már tárgyalta a testület Kadlecsik Istvánné 
Táncsics u. 28. szám alatti lakos földügyét, mely szerint 2003-ban a képviselő-
testület úgy határozott, hogy Kadlecsik István Táncsics u. 4. szám alatti lakos által az 
önkormányzat részére felajánlott földterületet elfogadja, viszont ezt követően a 
Földhivatalnál az átírás nem történt meg.  
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Kaviczki Péter képviselő: Járt a helyszínen, megtekintette a földterületet, melyet 
jelenleg nem használ senki, gyakorlatilag legelőként működik. Javasolta, hogy a 
testület vállalja az földhivatali átírás költségét. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Kadlecsik Istvánné Táncsics u. 28. 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 

69/2017. (II.23.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy Kadlecsik István 8056 Bakonycsernye, Táncsics u. 4.szám alatti lakos 
által 2003-ban felajánlott és az önkormányzat által a 64/2003.(IV.30.) számú 
határozattal elfogadott  bakonycsernyei 2332 hrsz-ú, 759 m2 nagyságú 1.32 
AK értékű szőlő művelési ágú területének tulajdonjogát elfogadja, s biztosítja a  
Földhivatalnál történő átírásának költségét.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
Szarka István képviselő elhagyta az üléstermet, így a képviselők száma 5 főre 
csökkent.  
 
 
21/13.Tájékoztató lakossági bejelentésről 
 
Turi Balázs polgármester: Lakossági bejelentés érkezett arról, hogy több ház 
kertjében esténként megjelennek a rókák. A lakosoknak elmondta, hogy felveszi a 
kapcsolatot a Vadásztársasággal. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Hivatalosan a vadászok 300 m-en belül nem használhatnak 
lőfegyvert, így csak csapdával történő befogadásra kerülhet sor.  
 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester a képviselő-testület 
ülését bezárta.  

 
 
 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester         jegyző 
 
 
    Kaviczki Péter  
    jkv. hitelesítő 


