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Bakonycsernye Község Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 
március 31-én, 8.30 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Turi Balázs   polgármester 
Berze Attila   képviselő 
Kaviczki Péter  képviselő 
Osgyán Gábor képviselő 
Szarka István  képviselő 
Varsányi Ferencné képviselő  

 
Tanácskozási joggal:  

Fidrich Tamásné  jegyző  
 
 
Turi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselő-testületi 
tagból 6 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.  
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Szarka István képviselőt javasolta. A képviselő-testület a 
jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslattal egyetértett, és az alábbiak szerint 
határozott.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

75/2017. (III.31.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Szarka 
István képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 

 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőek szerint tett javaslatot. 
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1./ Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
2./ Javaslat az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

  
3./ Javaslat pénzügyi stratégiai ellenőrzési terv jóváhagyásra 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
4./ Javaslat a gyermekétkeztetésre vonatkozó térítési díjról szóló rendelet 
módosítására   
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
5./ Javaslat az anyakönyvi eljárás egyes díjairól, a házasságkötés lebonyolításáról, 
munkaruha juttatás biztosításáról szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
6./ Javaslat önkormányzati vagyontárgy értékesítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
7./ Javaslat könyvvizsgáló megbízására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 

 
8./ Javaslat dr. Szekerczés Anna megbízására óvoda átszervezésével kapcsolatban 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
9./ Javaslat közvilágítási használati szerződés elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
10./ Javaslat önkormányzati utakon hiányzó lámpatestek felszerelésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
11./ Javaslat Kuruc utca bevezető szakaszának valamint a település önkormányzati 
fenntartásában lévő útjainak kátyúzására vállalkozó kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
12./ Javaslat Akác utcai támfal felületének megfestésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
13./ Javaslat a Hivatal épület villámvédelmi rendszerének felújítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
14./ Javaslat a Rákóczi u. 49. szám alatti szolgálati lakás teraszának felújítására 
vállalkozó kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  

 
15./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó a 
közszolgáltató által készített éves költségelszámolás elfogadása 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
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16./ Javaslat a Bakonycsernyei Iskolásokért Alapítvány karbantartási és felújítási 
munkák támogatására vonatkozó kérelem megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
17./ Javaslat a Horgász Egyesület 25 éves jubileumi ünnepség támogatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
18./ Javaslat a Horgász Egyesület által benyújtott fejlesztési tervek jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
19./ Javaslat Fecskeházi kérelmek elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

  
20./ Tájékoztató az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
kiírt pályázatokról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
21./ Tájékoztató önkormányzati területeken történő fakivágásról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
22./ 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 
76/2017. (III.31.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről  
2./ Javaslat az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására 
3./ Javaslat pénzügyi stratégiai ellenőrzési terv jóváhagyásra 
4./ Javaslat a gyermekétkeztetésre vonatkozó térítési díjról szóló rendelet 
módosítására   
5./ Javaslat az anyakönyvi eljárás egyes díjairól, a házasságkötés 
lebonyolításáról, munkaruha juttatás biztosításáról szóló rendelet 
módosítására 
6./ Javaslat önkormányzati vagyontárgy értékesítésére 
7./ Javaslat könyvvizsgáló megbízására 
8./ Javaslat dr. Szekerczés Anna megbízására óvoda átszervezésével 
kapcsolatban 
9./ Javaslat közvilágítási használati szerződés elfogadására 
10./ Javaslat önkormányzati utakon hiányzó lámpatestek felszerelésére 
11./ Javaslat Kuruc utca bevezető szakaszának valamint a település 
önkormányzati fenntartásában lévő útjainak kátyúzására vállalkozó 
kijelölésére 
12./ Javaslat Akác utcai támfal felületének megfestésére 
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13./ Javaslat a Hivatal épület villámvédelmi rendszerének felújítására 
14./ Javaslat a Rákóczi u. 49. szám alatti szolgálati lakás teraszának 
felújítására vállalkozó kijelölésére 
15./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó a közszolgáltató által készített éves költségelszámolás elfogadása 
16./ Javaslat a Bakonycsernyei Iskolásokért Alapítvány karbantartási és 
felújítási munkák támogatására vonatkozó kérelem megtárgyalására 
17./ Javaslat a Horgász Egyesület 25 éves jubileumi ünnepség támogatására 
18./ Javaslat a Horgász Egyesület által benyújtott fejlesztési tervek 
jóváhagyására 
19./ Javaslat Fecskeházi kérelmek elbírálására 
20./ Tájékoztató az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására kiírt pályázatokról 
21./ Tájékoztató önkormányzati területeken történő fakivágásról 
22./ Egyéb ügyek 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Köszöntötte Dr. Kovács Ferenc rendőrkapitány Urat, örül, 
hogy jelen tud lenni a testületi ülésen. Felkérte a beszámoló szóbeli kiegészítésére.   
 
Dr. Kovács Ferenc rendőrkapitány: Köszöntötte a képviselőket. Úgy gondolja, hogy 
eredményes évet tudhat maga mögött a rendőrség, a tavalyi évben az előzőhöz 
hasonlóan a regisztrált bűncselekmények száma 41 volt. Bakonycsernye község 
közbiztonsága kiegyensúlyozottnak mondható, nem kell számolni olyan 
bűncselekményekkel, amely tartós lenne. A kiemelt bűncselekmények számában 
enyhe csökkenés tapasztalható 20-ról 18-ra, inkább a vagyon elleni 
bűncselekmények a jellemzőek, továbbá a tulajdon elleni szabálysértéseknél is 
csökkenés mutatható. A közlekedési balesetek terén viszont sajnos növekedés volt, 
de ez jellemző az egész megyére. Az ittas vezetés vétsége is növekedett, mely nem 
azt jelenti, hogy nőtt az ittas vezetők száma, hanem az ellenőrzések száma nőtt. 
Összességében eredményesnek tekinti a 2016-os évet. Megköszönte a képviselő-
testület és a polgárőrség együttműködését.  
 
Turi Balázs polgármester: Kiemelte, hogy végre kialakult a megfelelő együttműködés 
a rendőrséggel és polgárőrséggel egyaránt. Megköszönte, hogy minden évben részt 
vesznek a falunapi rendezvények biztonságossá tételében. A beszámolóban 
szerepel, hogy a körzeti megbízott településen töltött óraszáma emelkedett, melynek 
örül.  
 
Szarka István képviselő: Megköszönte a részletes beszámolót.  
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Dr. Kovács Ferenc rendőrkapitány: Előtérbe helyezik a figyelmeztetést, nem a 
szankció, a büntetés a cél, hanem a megelőzés, elsősorban a közbiztonság 
megelőzésére vonatkozóan.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: A beszámolóban szerepel, hogy megszűnt az ügyelet.  
 
Dr. Kovács Ferenc rendőrkapitány: Valóban, mely gyakorlatilag az állampolgárokat 
nem érinti. Székesfehérváron működik egy tevékenységirányító központ a 
főkapitányságon, onnan történik meg bejelentés esetén az intézkedés, nem pedig a 
körzeti rendőrkapitányságon. Ez hétvégére vonatkozik. 
 
Turi Balázs polgármester: Megköszönte kapitány Úrnak a részvételt. A körzeti 
megbízott hosszú évek óta teljesít szolgálatot a településen. A képviselő-testület a 
költségvetés tárgyalása során úgy határozott, hogy az idei évben is támogatja a 
körzeti megbízott benzinköltségét, melyet a továbbiakban nem a rendőrségnek, 
hanem a helyi polgárőrségnek utal át, mivel a polgárőrség autójával gyakran teljesít 
szolgálatot a rendőr.         
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

77/2017. (III.31.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernye 
község közrendjének és közbiztonságának 2016. évi helyzetéről szóló 
beszámolót elfogadja.   
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
2./ Javaslat az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A jelenlegi előterjesztés nullásan készült el, de 
amennyiben lesz nyertes pályázat, úgy módosításra leszi szükség. Javasolta az terv 
elfogadását. A napirendi pontot a pénzügyi bizottság is tárgyalta, felkérte Berze Attila 
elnököt a tájékoztatásra.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság egyhangú szavazattal javasolja elfogadásra 
az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés szerint.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének jóváhagyását az előterjesztés 
szerint.  
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 A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
78/2017. (III.31.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján 
elfogadja Bakonycsernye község Önkormányzata 2017. évi összesített 
közbeszerzési tervét a határozat mellékletét képező tartalommal fogadja el.  
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
3./ Javaslat a pénzügyi stratégiai terv jóváhagyására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
Turi Balázs polgármester: Elkészült a pénzügyi stratégiai terv, mely 2017-2020-ig 
szól, elfogadását a törvény írja elő. Javasolta az előterjesztés szerinti elfogadását. A 
napirendi pontot a pénzügyi bizottság is tárgyalta, felkérte Berze Attila elnököt a 
tájékoztatásra.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság egyhangú szavazattal javasolja elfogadásra 
a pénzügyi stratégiai terv jóváhagyását az előterjesztés szerint.  
 
  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
pénzügyi stratégiai ellenőrzési terv elfogadását az előterjesztés szerint.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
79/2017.(III.31.) sz. Határozata 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a önkormányzat 
pénzügyi stratégiai ellenőrzési tervét a határozat mellékletét képező 
tartalommal elfogadja. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
4./ Javaslat gyermekétkeztetésre vonatkozó térítési díjról szóló rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirendi pont szóbeli 
tájékoztatására.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az önkormányzatok számára kötelező feladat az óvodai, 
bölcsődei és iskolai étkeztetés biztosítása. Ennek érdekében esedékessé vált a 
gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet felülvizsgálata, elkészült a rendelet 
tervezet. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: A szünidei étkeztetés jelenleg megoldott-e a 
településen? 
 
Balogh Marianna ügyintéző: A szünidei gyermekétkeztetés a hátrányos és 
halmozottan hátrányos gyermekekre vonatkozóan törvényi előírás, amennyiben a 
szülő igényli. Jelenleg 6 gyermek részére veszik igénybe.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság javasolja elfogadásra a gyermekétkeztetésre 
vonatkozó térítési díjról szóló rendelet elfogadását az előterjesztés szerint.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
gyermekétkeztetésre vonatkozó térítési díjról szóló rendelet elfogadását az 
előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2017.(IV.1.) önkormányzati rendelete   
a gyermekétkeztetési térítési és gondozási díj megállapításáról 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
 
5./ Javaslat az anyakönyvi eljárás egyes díjairól, a házasságkötés 
lebonyolításáról, munkaruha juttatás biztosításáról 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 jelenleg hatályos rendeletet a törvényi változásoknak 
megfelelően kell módosítani. Az előterjesztés szerint a korábbiakhoz hasonlóan a 
házasságkötésekért díjat kell fizetni a házasulandóknak, továbbá az 
anyakönyvvezető díjazása is szerepel a rendeletben.  

 
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
anyakönyvi eljárás helyi szabályairól szóló rendelet elfogadását az előterjesztés 
szerint.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2017.(IV.1.) önkormányzati rendelete   

az anyakönyvi eljárás helyi szabályairól 
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

 
6./ Javaslat önkormányzati vagyontárgy értékesítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Az önkormányzat tulajdonát képező Bercsényi u. 1. szám 
alatti ingatlanra vételi ajánlat érkezett, viszont a jelenlegi bérlőnek elővásárlási joga 
van. Ezért írásban értesíteni kellett, hogy tegye meg nyilatkozatát elővásárlási 
jogával kíván-e élni. A bérlő határidőben nyilatkozott, hogy az értékbecslő által 
felértékelt összegért meg kívánja vásárolni az ingatlant, melyet három részletben 
fizetne ki. A befizetett összeggel a jövő évi költségvetésben lehetne számolni, mivel 
az idei évben nem került betervezésre. Dönteni kellene arról, hogy értékesítésre 
kerüljön a jelenlegi bérlőnek, vagy ne legyen értékesítve.  
 
Berze Attila képviselő: A képviselő-testület szándéka az volt, hogy kerüljön 
értékesítésre az ingatlan. A pénzügyi bizottság is megtárgyalta és az a javaslata, 
hogy legyen értékesítve az ingatlan.    
 
Kaviczki Péter képviselő: Az előterjesztésben szerepel, hogy a befolyt összeget, 
milyen célra lehet felhasználni. Véleménye, hogy felújításra kellene.  

 
Szarka István képviselő: Óriási kereslet van az albérletre a településen, így érdemes 
lenne megfontolni olyan pályázat keresését, mely önkormányzati bérlakás építésére 
vonatkozik.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A művelődési ház melletti szolgálati lakás is felújításra 
szorulna.  
 
Turi Balázs polgármester: Igen, arra van benyújtva pályázat, önerőre ez tökélete 
lenne.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
tulajdonát képező Bakonycsernye, Bercsényi u. 1. szám alatti ingatlant.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
80/2017.(III.31.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát 
képező a bakonycsernyei 1427 hrsz-ú, 2610 m2 nagyságú, Bakonycsernye, 
Bercsényi u. 1. szám alatt lévő ingatlant, és az azon lévő 1427/2/A hrsz-ú 
78.054 m2 nagyságú 78/174-ed tulajdonrészű társasházi részt értékesíti az 
elővásárlási joggal rendelkező, jelenlegi bérlő Temesváry Bt. (8056 
Bakonycsernye, Bercsényi u. 1.) részére. 
Az eladási árat 5.500.000 Ft-ban határozza meg. A vételár megfizetését az 
alábbi ütemezésben határozza meg: 
- 2.000.000 Ft a szerződés aláírásakor 
- 1.750.000 Ft 2017. augusztus 31-ig. 
- 1.750.000 Ft 2017. december 31-ig. 
Felhívja a polgármestert, hogy a fent meghatározottak szerint készítesse elő 
az adásvételi szerződés tervezetét. 
Felhívja a jegyzőt, hogy az adásvétel megtörténtét követően, a vételárból 
származó bevételt a számlavezető pénzintézetnél megnyitott, külön számlán 
történő elhelyezéséről gondoskodjon. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: következő képviselő-testületi ülés 

 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy vételi ajánlat érkezett az 
önkormányzat tulajdonát képező 0166/23 hrsz-ú  632 m2 nagyságú külterületi 
ingatlanra, melynek AK értéke 0,83 volt. A terület ki lett vonva a művelés alól, mert 
mind hossz, mind szélirányban nagy dőlésű, így megművelésre alkalmatlan. 
Javasolta a terület értékesítését a helyben szokásos külterületi földterületi áron, azaz 
30.000 Ft/AK értéken  értékesíteni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta, a 
0166/23 hrsz-ú külterületi földterület értékesítését. 
 

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

81/2017.(III.31.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát 
képező a bakonycsernyei 0166/23 hrsz-ú 632 nagyságú külterületi 
földterületét 25.000 Ft összegben értékesíti Fidrich Márk Bakonycsernye, 
Ifjúság u. 23. szám alatti ajánlattevő részére. 
Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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7./ Javaslat könyvvizsgáló megbízására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Minden évben, így az idén is szükséges a könyvvizsgálói 
feladatok ellátására megbízni könyvvizsgálót. Javasolta, a korábbi évekhez 
hasonlóan Marosi Gizella megbízását.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság javasolja a könyvvizsgáló megbízását a 
képviselő-testületnek.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Marosi 
Gizella könyvvizsgáló megbízását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

82/2017. (III.31.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Marosi 
Gizella (1132 Budapest, Visegrádi u. 82/a.) könyvvizsgáló, egyéni vállalkozót 
az önkormányzat 2016. évi egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatára.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
8./ Javaslat dr. Szekerczés Anna megbízására óvoda átszervezésével 
kapcsolatban 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az elmúlt időszakban több testületi ülésen is felmerült az 
óvoda-bölcsőde átszervezésének kérdése. Részletes tájékoztatást nyújtott a 2017. 
szeptember 1-től életbe lépő bölcsődei változásokról valamint az önkormányzat 
2018. december 31-vel hatályba lépő kötelezettségeiről. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Mit jelent a családi bölcsőde? Az önkormányzat is 
létrehozhatja?   
 
Fidrich Tamásné jegyző: Igen, az önkormányzat is létrehozhat családi bölcsődét.  
 
Turi Balázs polgármester: Az elkövetkezendő egy évre ez tűnik a legjobb 
megoldásnak, így ezt az irányt javasolja. Továbbá kérte, hogy a testület bízza meg 
az ügyvédnőt az átszervezéssel kapcsolatos dokumentumok elkészítésével.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
dr. Szekerczés Anna megbízását az óvoda átszervezésével kapcsolatban.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

83/2017.(III.31.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Dr. 
Szekercés Ügyvédi Irodát (Székesfehérvár, Petőfi u. 5.) az egységes óvoda-
bölcsőde megszűnésével, továbbá külön óvoda és családi bölcsőde 
létrehozásával kapcsolatos dokumentáció előkészítésével. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
9./ Javaslat közvilágítási használati szerződés elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.    
 
Turi Balázs polgármester: Az E-ON megküldte az önkormányzat részére a 
közvilágítási használati szerződést, mely az országban minden településre 
vonatkozik, melyen módosítani nem lehet. Javasolta a szerződés elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
közvilágítási használati szerződés elfogadását az előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

84/2017.(III.31.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete közcélú 
közvilágítási használati szerződést köt az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati 
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 13.)a 
település közvilágítási berendezéseknek az elosztóhálózat tartószerkezetein 
és létesítményeiben történő elhelyezéséről, üzembentartásáról és az 
együttműködés szabályairól.  
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés 
aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
10./ Javaslat önkormányzati utakon hiányzó lámpatestek felszerelésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az E-ON megküldte az 
árajánlatát a község területén lévő oszlopokra használt és új lámpatestek 
felszerelésére vonatkozóan. Nem gondolná, hogy új lámpatesteket kellene 
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felszerelni. Véleménye, hogy végig kellene járni a települést az esti órákban, így 
lehetne feltárni azokat a helyeket, ahol igazán szükség lenne. Elsősorban 
belterületen történő felszerelésre gondolt. Az árajánlatot megkapták a képviselők, 
kérte a véleményeket.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Napelemes mozgásérzékelős lámpák felhelyezése is 
megoldást jelentene, melyet rá lehet tenni a saját oszlopra. Valószínű olcsóbb 
megoldás lenne.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Petőfi utca végén is jelezték, hogy szükség lenne lámpára. 
Szakértők nem javasolják a LED-es lámpát, drága és nem világít megfelelően.  
 
Szarka István képviselő: Már többször érkezett jelzés, hogy a Nagygyón fele vezető 
úton sincs lámpa, ott viszont meg lehetne próbálni a LED-es lámpa felhelyezését. A 
többi helyen pedig az olcsóbb megoldást javasolja.  
 
Turi Balázs polgármester: Egy-két helyen tudja támogatni a LED-es lámpa 
felszerelését, próbaképpen. A költségvetésben erre a feladatra összességében 500 
eFt került betervezésre.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
lámpatestek bővítésének támogatását egy késő esti bejárást követően. 
  

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

85/2017.(III.31.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a település közigazgatási területén meglévő oszlopokra lámpatestek 
bővítését hatja végre a területek helyszíni bejárást követően meghatározott 
mértékig.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: az ülést követő 30 napon belül 

 
 
11./ Javaslat Kuruc utca bevezető szakaszának valamint a település 
önkormányzati fenntartásában lévő útjainak kátyúzására vállalkozó kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Korábban döntött a testület a Kuruc utca postával 
szembeni bevezető szakaszának aszfaltozásáról, így három árajánlat bekérésre 
került. A legolcsóbb a Klein Park Kft. ajánlata, így javasolta annak elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Kuruc utca bevezető szakaszának aszfaltozását.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

86/2017.(III.31.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Klein 
Park Kft-t (8056 Bakonycsernye, Rózsa utca 142/c.) a Bakonycsernye, Kuruc 
utca aszfaltozása 320 m2 a hozzá tartozó járulékos és kiegészítő munkák 
elvégzésével bruttó 5.802.313 Ft összegben.   
Felhatalmazza a polgármestert az árajánlatban szereplőek szerint a 
megbízási szerződés megkötésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 

 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a településen történt 
bejárást követően szintén kért be árajánlatot a Klein Park Kft-től az úthálózat 
burkolatjavítási, kátyúzási munkálatokra vonatkozóan. Javasolta az árajánlatban 
szereplőek elfogadását.  
 
Berze Attila képviselő: Szeretné, ha a munkálatok elvégzése során valaki felügyelné 
a vállalkozót. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Klein 
Park Kft. megbízását a község úthálózat burkolatjavítási munkálatok elvégzésével.  
  

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

87/2017.(III.31.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a község úthálózat burkolatjavítási munkálatok elvégzésével megbízza a 
Klein Park Kft-t (8056 Bakonycsernye, Rózsa utca 142/c.) a határozat 
mellékletét képező árajánlatban szereplőek alapján.  
A vállalkozói díjat a képviselő-testület 4.000,- Ft/m2 + Áfában, az élvágás 
aszfaltburkolatban munkanemet 500,- Ft/fm + Áfa összeben,  a teljesítési 
határidőt 2017. május 31-ben határozza meg. 
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal   

 
 
Turi Balázs polgármester: A vállalkozóval történt bejárás során felmerült a 
településen több olyan terület, mely javításra szorulna, melyek helyreállítására 
szintén kért árajánlatot. A vállalkozó benyújtotta ajánlatát, melyet a képviselők is 
megkaptak. Javasolta az árajánlatban szereplőek elfogadását, mely szerint a 
Bercsényi utcai híd és kereszteződés, a József Attila és Deák utca útcsatlakozás, a  
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Deák F. u. 9. összekötő út és a Deák F. u. 12. útkereszteződés aszfaltburkolat 
javítása kerülne elvégzésre.  
 
Szarka István képviselő: Szeretné jelezni, hogy a József A. utca 3. szám előtti 
területen az úttest bemélyedt állapotban van, nagyobb esőzéskor feltelik vízzel és a 
közlekedésben problémát okozhat. Továbbá a Szápári úti járdaszakasz is nagyon 
rossz állapotban van.  
 
Turi Balázs polgármester: A Közútkezelővel már folytatott tárgyalást a Szápári úti 
járda felújításának ügyében, melyről tájékoztatta a testületet. Előbb-utóbb a József A. 
utcában is szükséges lesz a járda kialakítása, ahova kiemelt szegélyű járda kellene.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A Bercsényi utcánál lenne észrevétele, a Sportpálya 
bejáratával szembeni árkot miért nem lehet kialakítani. A felújítás megint csak az 
útburkolatra vonatkozik.  
 
Turi Balázs polgármester: Az áteresz el van tömődve. Javasolta, hogy a településen 
össze kellene írni, hogy hol lenne szükség az ilyen eltömődött árkok kimosatására. 
Ilyen feladat elvégzésére a következő testületi ülésre árajánlatot fog bekérni.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Klein Park Kft. által benyújtott árajánlat elfogadását. 
 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
88/2017.(III.31.) sz. Határozata 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
tulajdonában és kezelésében lévő Bakonycsernye, a Bercsényi utca 
Súri patak feletti híd és kereszteződés, a József Attila és Deák utca 
útcsatlakozás, a Deák Ferenc utca 9. összekötő út javítása és a Deák 
Ferenc utca 12. útkereszteződés aszfaltburkolat javításával megbízza a 
Klein Park Kft.-t. (8056 Bakonycsernye, Rózsa utca 142/c). 
A felújítás műszaki tartalma a határozat mellékletét képező árajánlat 
szerint került elfogadásra. 
A vállalkozói díjat a képviselő-testület bruttó 3.359.150 Ft-ban, a 
teljesítési határidőt 2017. június 14. napjában határozza meg. 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: az ülést követő 30 nap. 
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12./ Javaslat Akác utcai támfal felületének megfestésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Korábbi ülésen döntött arról a testület, hogy az Akác utcai 
támfal felületét megfesteti. Erre vonatkozóan árajánlat és minták bekérésre került, 
melyre 5 minta terv érkezett, melyből ki kell választani a megfelelőt.  
 
A képviselők a mintaterveket megtekintve a „falusi” motívumokat tartalmazó 
falfestményt javasolták. 
 
A polgármester szavazásra bocsátott az Akác utcai támfal „falusi” motívumokkal 
történő megfestését, az ahhoz szükséges festékanyag megvásárlását és a felület 
előkezelését. 
 

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

89/2017.(III.31.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete 
megállapodást köt a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel (8420 Zirc, Köztársaság u. 
9. kapcsolattartó: Szeifert György) a Bakonycsernye, Akác utcai támfal 
felületének megfestésére.  
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
megállapodás aláírására, valamint a falfelület előkezeltetésére és a 
festékanyagok beszereztetésére. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
13./ Javaslat a Hivatal épület villámvédelmi rendszerének felújítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A költségvetésbe betervezésre került a villámvédelmi 
rendszer felújítása. A munka elvégzéséhez szükséges a tervek elkészíttetése, 
melyre javasolta Lachegyi László villamosmérnök kijelölését. A tervezőnek megfelelő 
végzettségű szakembernek kell lenni. A tervek elkészülte után döntene a testület a 
három árajánlat közül, melyiket kívánja elfogadni.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Hivatal épület villámvédelmi rendszerének felújításához tervek elkészítésére 
szakember kijelölését.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
90/2017.(III.31.) sz. Határozata 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a tulajdonát képező Bakonycsernyei Közös 
Önkormányzati Hivatal épületre vonatkozó villámvédelmi rendszer 
felújításához szükséges tervek elkészítésével megbízza Lachegyi 
László villamosmérnököt (8171 Balatonvilágos, Mező utca 21/B. 
kamarai száma: 07-0008). 
A megbízási díj összegét bruttó 165.000 Ft-ban határozza meg. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő:  

  
 
14./ Javaslat a Rákóczi u. 49. szám alatti szolgálati lakás teraszának felújítására 
vállalkozó kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Előző ülésen döntött a testület a Rákóczi út 49. szám alatti 
szolgálati terasz felújításáról. A helyszíni bejárást követően a szerkezetépítő mérnök 
véleménye alapján három árajánlatot kért be.  
 
Szarka István képviselő: Az árajánlatban szereplő árat magasnak tartja, lehet, hogy 
más árajánlatot is kellene bekérni. Tény, hogy az építkezési árak felemelkedtek, de 
így is soknak tartja. A tetőt viszont mindenképpen meg kellene építeni.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Mennyire lenne időtálló tető nélkül a terasz? Megoldaná-e a 
problémát? 
 
Varga Balázs: Valószínűleg megakadályozná, hogy a víz oda kerüljön, így időt állóbb 
lenne.  
 
Szarka István képviselő: Az építési törmelék elszállítását az önkormányzat is meg 
tudná oldani, ezen lehetne spórolni.  
 
Varga Balázs: Munkadíjnál több alkalommal történő helyszínre jövetel is szerepel, 
mivel vannak olyan munkák, ami miatt többször ki kell jönni.  
 
Turi Balázs polgármester: A terasz korlátját a közmunka irányító meg fogja tudni 
csinálni, továbbá vállaljuk be a törmelék elszállítását, így új módosított árajánlatot kell 
bekérni.   
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az új árajánlat bekérését.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
91/2017.(III.31.) sz. Határozata 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a tulajdonát képező Bakonycsernye, Rákóczi u. 
49.szám alatti háziorvosi szolgálati lakás teraszának felújításához új 
árajánlatot kér be, csökkentve az önkormányzat által elvégzendő 
munkanemekkel.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: az ülést követő 30 nap. 

 
 
15./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
a közszolgáltató által készített éves költségelszámolás elfogadására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltató elkészítette az előző év költségelszámolását. 
Bakonycsernye településen az előző évben nem vette igénybe senki a szolgáltatást.  
 
Turi Balázs polgármester: Kérte a költségelszámolás elfogadását.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó a 
közszolgáltató által készített éves költségelszámolás elfogadását. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
92/2017. (III.31.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó a közszolgáltató 
által készített éves költségelszámolást elfogadja az alábbiak szerint: 

üzemanyag költség: 5.895,- Ft + Áfa 
amortizáció: 221,- Ft + Áfa 
üzemben tartási költségek (alkatrész, javítási költség): 4.612,- Ft + Áfa 
egyéb költség: 1.705,- Ft + Áfa 
nyereség: 953,- Ft + Áfa 
Összesen: 13.386,- Ft/ford./5m3 + Áfa 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
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16./ Javaslat a Bakonycsernyei Iskolásokért Alapítvány karbantartási és 
felújítási munkák támogatására vonatkozó kérelem megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Elmúlt ülésen tárgyalta a testület az Alapítvány kérelmét, 
akkor az a döntés született, hogy helyszíni bejárást követően dönt a karbantartási és 
felújítási munkák elvégzéséről. A bejárás megtörtént, a kérelemben szereplő 
probléma mindegyike fennáll. Javasolta, hogy a tavalyi évhez hasonlóan a befizetett 
bérleti díjból a csernyei iskolás gyerekek táborozására 150.000 Ft támogatásra 
kerüljön, továbbá a fennmaradó összeg erejéig a felújítási munkákat az Alapítvány 
végezze el.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernyei Iskolásokért Alapítvány karbantartási és felújítási munkák 
támogatására vonatkozó kérelmét.  
 

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

93/2017.(III.31.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát 
képező 8252 Balatonszepezd, Gesztenyesor 19. szám alatti ifjúsági táborban 
elvégzendő felújításokra a 2017. évi költségvetéséből bruttó 350.000 Ft-ot 
elkülönít. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérlővel egyeztetve gondoskodjék 
a halasztást nem tűrő felújítások elvégeztetéséről. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. május 30. 

 
 
17./ Javaslat a Horgász Egyesület 25 éves jubileumi ünnepség támogatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A Horgász Egyesület jubileumi ünnepségére a 
költségvetésbe betervezésre került a támogatás, így kérte a támogatás elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Horgász Egyesület 25 éves jubileumi támogatását. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
94/2017.(III.31.) sz. Határozata 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a Horgász Egyesület részére 50.000 Ft összegű támogatást biztosít a 25 
éves jubileumi ünnepség megrendezéséhez. 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
18./ Javaslat a Horgász Egyesület által benyújtott fejlesztési tervek 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A Horgász Egyesület különböző fejlesztési munkálatok 
elvégzésére árajánlatot kért be, melyet javasol elfogadásra a képviselő-testületnek.  
Ezekről az irányvonalakról már a képviselő-testület korábban döntött, most pedig a 
konkrét összegek kerülnek beterjesztésre. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Horgász Egyesület által benyújtott fejlesztési tervek jóváhagyását.  
 

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

95/2017.(III.31.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a horgásztavak 
kizárólagos tulajdonosa, hozzájárulását adja, hogy a Horgász Egyesület  
a kezelésében lévő tavak vonatkozásában, az alábbi munkálatokat elvégezze: 
- II. tó gát tereprendezése: bruttó 1. 329.156 Ft 
- II. tó partvédelmi munkálatai: bruttó     690.200 Ft. 
Ezen munkálatokat, mint fejlesztést elismeri és azok amortizációs összegét 
figyelembe veszi. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: május 31. 

  
 
19./ Javaslat Fecskeházi kérelmek elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Varga Valéria ügyintézőt a napirendi ponttal 
kapcsolatos tájékoztatásra.  
 
Varga Valéria ügyintéző: Tájékoztatta a képviselőket a beérkezett két kérelemről. Az 
egyik Szabó Tünde és Szakos József, akik jelenleg május 1-ig a fecskeház lakói, de 
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ingatlanvásárlás miatt szeretnék meghosszabbítani a lakásbérleti szerződésüket. A 
másik kérelmező szintén a fecskeház lakója Lénárth Zoltán, aki élettársi kapcsolat 
megszűnése miatt a továbbiakban egyedül szeretne a lakásban maradni és vállalja a 
lakás-előtakarékossági kötelezettséget is.   
 
Kaviczki Péter képviselő: Az első kérelmezőnél javasolta december 31-ig a 
kiköltözési határidő meghatározását.  
 
Turi Balázs polgármester: Egyetértett a képviselővel, így támogatni tudja a mindkét 
kérelmet. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Szabó 
Tünde és Szakos József Fenyő u. 1. szám alatti lakosok kérelmét az elhangzott 
javaslattal.  
 

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

96/2017.(III.31.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Tünde és 
Szakos József 8056 Bakonycsernye, Fenyő u. 1. földszint 1. 9. ajtó szám alatti 
lakosokkal lakásbérleti szerződést köt az általuk megvásárolandó lakás 
felújításának idejére, de legfeljebb 2017. december 31. napjáig.  
Felhatalmazza a polgármestert a lakásbérleti szerződés megkötésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
A polgármester szavazásra bocsátotta Lénárth Zoltán Fenyő u. 1. szám alatti lakos 
kérelmét. 
 

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

97/2017.(III.31.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy Lénárth Zoltán 8056 Bakonycsernye, Fenyő u. 1. földszint 8. ajtó szám 
alatti lakossal folytathassa a már megkezdett lakáshasználati jogviszonyt. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
     
20./ Tájékoztató az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására kiírt pályázatokról  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Turi Balázs polgármester: Az előterjesztésben szereplőek szerint tájékoztatást 
nyújtott a képviselők részére a támogatási lehetőségekről. Mivel a Bercsényi utca 
egyes szakaszára a tervek már a tavalyi évben elkészültek, így javasolta, hogy a 
belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra kerüljön benyújtásra a pályázat.   
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat 
benyújtását az elhangzott javaslat alapján.   
 

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

98/2017.(III.31.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel 
közösen meghirdetett, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 
szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont szerinti, „önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat belterületi 
utak, járdák, hidak felújítása alcéljára pályázatot kíván benyújtani.  
A támogatással megvalósítandó terület: Bercsényi utca út- és járdafelújítás  
A támogatással megvalósuló feladat-ellátási hely: Bakonycsernye, Bercsényi 
utca 
A pályázat tárgyát képező ingatlan helyrajzi száma: 1312, 1326 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához 
szükséges dokumentumok aktualizálására, kiegészítve a Bercsényi u. 1308, 
1309, 1310/3 és 1311 hrsz-ú ingatlanok előtt húzódó árok karbantartási 
feladatainak elvégzésével. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
21./ Tájékoztató önkormányzati területeken történő fakivágásról  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
  
Turi Balázs polgármester: Korábbi ülésen elhangzott már, hogy az önkormányzatnak 
több területén vannak kivágásra szoruló fák. Ennek elvégzésére megfelelő 
végzettséggel rendelkező szakirányító szükséges, így három árajánlat bekérésre 
került. A területeken a bejárás megtörtént, a legfontosabb a tó feletti terület lenne. A 
munka elvégzésére benyújtott árajánlatokat a következő ülésen tárgyalja meg a 
testület.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzati területeken történő fakivágásról szóló tájékoztató elfogadását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
99/2017.(III.31.) sz. Határozata 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati 
területeken történő fakivágásról szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
22./ Egyéb ügyek 
 
22/1. Hang-Szín-Tér Művészeti Intézmény székhelyével kapcsolatban 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy korábban kiadásra került 
egy nyilatkozat, mely szerint a Hang-Szín-Tér Művészeti Intézmény székhelye az 
önkormányzat tulajdonát képező Művelődési Ház (Bakonycsernye, Rákóczi u. 78.) 
Az előkerült dokumentumokból megállapítást nyert, hogy a korábbi iskola igazgatója 
adta ki nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az iskola épületét, valamint a 
művelődési ház nagytermét használhatják a Hang-Szín-Tér tanulói, de székhellyé 
történő kijelölést a dokumentum nem tartalmaz. Jelenleg kiadásra került egy 
nyilatkozat, mely tartalmazza, hogy a székhely a Művelődési Ház.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
tájékoztató elfogadását.  

    
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
100/2017.(III.31.) sz. Határozata 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hang-Szín-Tér 
Művészeti Iskola Bakonycsernyei székhelyéről szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
22/2. Tájékoztató a „Balatonszepezd 50” bizottság munkájáról 
 
Turi Balázs polgármester: Korábban döntött a testület arról, hogy a szepezdi tábor 
50. évfordulójára június 3-án megemlékezést szervez, melyre bizottságot hozott létre. 
Részletes tájékoztatást nyújtott a bizottság megtartott üléseiről, a szervezéssel 
kapcsolatos eddigi feladatokról. Kérte a tájékoztató elfogadását.   
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
101/2017.(III.31.) sz. Határozata 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Balatonszepezd 
50” bizottság munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
22/3. Az Általános Iskola 2/a. osztályának támogatása 
   
Turi Balázs polgármester: Mindenki előtt köztudott, hogy az általános iskola 2/a. 
osztálya bekerült az „ország legjobb osztálya” pályázat legjobb 10 osztálya közé. A 
végső szavazáson sajnos a második helyet érték el, mely országos viszonylatban 
nagyszerű eredménynek mondható. ezért javasolja, hogy az önkormányzat nyújtson 
50.000 Ft összegű támogatást az osztálynak az idei évi osztálykirándulásának 
megrendezésére.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
általános iskola 2/a. osztályának támogatását. 
 

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

102/2017.(III.31.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a Bakonycsernyei Általános Iskola 2/a. osztálya részére 50.000 Ft 
összegű támogatást biztosít a 2017. évben megrendezendő 
osztálykirándulásához.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
22/4.  Telekommunikációs eszköz megvásárlása 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy munkáját 
telekommunikációs eszközön végzi, hiszen az azon folytatott levelezése és 
kommunikációja szinte teljes mértékben azon történik, így cserére szorul.  
 
 
Berze Attila képviselő: Javasolja egy komoly készülék megvásárlását, amely 
alkalmas a mai technikai elvárásoknak. Javasolta egy maximum keretösszeg 
meghatározását 300.000 Ft mértékben.   
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátott az 
önkormányzat részére maximum 300.000 Ft értékben telekommunikációs eszköz 
megvásárlását. 
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

A jelenlévő Turi Balázs polgármester nem szavazott.  
 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
103/2017.(III.31.) sz. Határozata 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a hivatali munka elősegítése érdekében 
telekommunikációs eszközt vásárol, melynek összegét maximum bruttó 
300.000 Ft összegben határozza meg. 
Felhatalmazza a polgármestert a készülék megvásárlására és 
használatára.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

   
22/5. Javaslat a Rózsa u. 143. szám alatti földterület megvásárlására 
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta a képviselő-testületnek, hogy a Rózsa utca 143. 
szám alatt lakos Kövesi Lajos földterületéből a kanyarodó út biztonságosabbá 
tételének kiszélesítéséhez szükséges nagyságú területet az önkormányzat 
vásároljon meg. Tárgyalt Kövesi Lajossal, aki értékesítené az területet. Az ő területe 
800 m2-nél nem maradhat kisebb.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Rózsa u. 143. szám alatti földterület megvásárlását. 
 

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

104/2017.(III.31.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy Kövesi Lajos Bakonycsernye, Rózsa u. 143. szám alatti lakos 1170 hrsz-
ú ingatlanából a biztonságos útkanyarulat kialakításához szükséges nagyságú 
területet meg kíván vásárolni.  
Felhatalmazza a polgármestert földmérővel történő egyeztetésre, a változási 
vázrajz elkészítetésére. A megvásárolandó földterület nagyságát az út 
biztonságos kiszélesítésének mértéke határozza meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. december 31. 

 
 
22/6. Táncsics utcai forduló 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Táncsics utca 
végén történő telekalakítás megtörtént, azt a földhivatal engedélyezte. A következő 
lépés a terület tulajdonjogának megszerzése. Kérte az ehhez történő hozzájárulást. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Táncsics utcában 256 m2 földterület megvásárlását.  
 

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

105/2017.(III.31.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a bakonycsernyei 
014/39 hrsz-ú legelő művelési ágú földterületből megvásárol 256 m2-t 0.16 Ak 
értékben Szkok Tibor tulajdonostól. A vételi árat 30.000 Ft/Ak értékben, azaz 
4.800 Ft-ban határozza meg. 
Felhatalmazza a polgármestert az adásvétel megkötésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. december 31. 

 
 
22/7. Tájékoztatás úthasználatról 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy bejelentés érkezett, 
hogy a Túra Sörözőnél reggelente kamionok, illetve terherautók parkolnak, melyek 
zavarják a biztonságos közlekedést.  Javasolta tábla kihelyezését.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A hídon a kresz szabályai szerint nem lehet megállni.  
 
Turi Balázs polgármester: Egyeztetést folytat a körzeti megbízottal a probléma 
megoldásában.  
 
 
22/8. LAROCO MSC által szervezendő Székesfehérvár Rallye megrendezéséhez 
úthasználat kérése  
 
Turi Balázs polgármester: A korábbi évekhez hasonlóan az idén is megrendezésre 
kerül a Rallye bajnokság, melynek időpontja a június 10. A korábbi években 30.000 
Ft összeg volt az út igénybevételi díja, javasolta az idén is ezt az összeget 
megállapítani, a korábbi feltételekkel. Az útszakasz igénybevételével kapcsolatban 
beszélt a szervezővel. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Fontos lenne az előírások betartása.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
LAROCO MSC által szervezendő Székesfehérvár Rallye megrendezéséhez 
úthasználat kérését. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
106/2017. (II.31.) sz. Határozata 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete, minta a 0233 
hrsz-ú út tulajdonosa és kezelője hozzájárulását adja, hogy 2017. június 10-
én, 10.00-19.00 óra közötti időszakban a LAROCO Motorsport Club által 
„Székesfehérvár Rallye” néven megrendezendő rallye bajnokság idejére 
igénybe vegye. 
Felhívja a szervező figyelmét, hogy az útszakasz igénybevétele során teljes 
felelősséggel rendelkezik az esetlegesen felmerülő élet és 
vagyonbiztonságért. 
Az út más célú igénybevétele esetén meg kell szervezni és biztosítani kell a 
lakosság számára a településre történő be és kihajtást, továbbá nem 
akadályozhatják a mentő, tűzoltóság, rendőrség, tömegközlekedési eszközök 
zavartalan közlekedését. 
Ezen rendezvény idejére az igénybevétel díját 30.000 Ft-ban határozza meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. június 5. 
 

 
22/9. Aranydiploma átadása 

 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy két fő nyugdíjas 
pedagógus kap aranydiplomát az idei évben. Javasolta, hogy a falunap 
megnyitójának keretén belül kerüljenek átadásra a díjak.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
aranydiploma átadását. 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

107/2017. (II.31.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a Pedagógus aranydiploma átadását a Falunapi 
megnyitó keretén belül kívánja átadni.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő:   

 
 
22/10. Főzőverseny 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a megyenapok keretén 
belül meghívást kapott a képviselő-testület főzőversenyre. Szeretné, ha részt 
vennének a közös programon családdal együtt. 
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22/11. Magyarcsernyei testvértelepülés látogatásáról tájékoztatás 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy május 13-án szombati 
napon Dunaszerdahelyi futballmérkőzésre utazik Bakonycsernyéről … fő, valamint a 
Magyarcsernyei testvértelepülésről 10 fő, akik már pénteken érkeznek. Javasolta, 
hogy a 10 fő testvértelepülésről érkezőknek a buszköltségét és a mérkőzés 
belépőjét, valamint az elszállásolásukat az önkormányzat a testvértelepülésre 
betervezett összegből fedezze.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Magyarcsernyei testvértelepülés látogatásáról tájékoztatás. 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

108/2017. (II.31.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a Magyarcsernyei testvértelepülésről 2017. május 12-
én érkező 10 fő részére az itt tartózkodásuk ideje alatt szállást és 
étkezést biztosít a költségvetésben testvértelepülési kapcsolatok 
ápolása címszóval elkülönített pénzösszeg terhére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: május 12-14-ig 

 
 
 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. Turi Balázs polgármester a testületi ülést 
bezárta. 
 

 
 
 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester         jegyző 
 
 
    Szarka István  
    jkv. hitelesítő 
 
 

 


