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Bakonycsernye Község Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 
27-én, 13.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

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

 
Tanácskozási joggal:  

Fidrich Tamásné  jegyző  
 
 
Turi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselő-testületi 
tagból 5 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.  
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Varsányi Ferencné 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 

109/2017. (IV.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Varsányi 
Ferencné képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 

 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett javaslatot. 
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1./ Javaslat a Gajamenti Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 
módosítására   
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
2./ Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 
módosítására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
3./ Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
4./ Javaslat környezetvédelmi alap felhasználásáról szóló rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
5./ Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
6./ Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Hajléktalan Szálló 
térítési díjának felülvizsgálatával kapcsolatos véleménynyilvánításra  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
7./ Javaslat az „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 
felhívásra benyújtandó pályázatra 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

  
8./ Javaslat katasztrófavédelmi beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
9./ Javaslat a 2017. évi Falunapi programokra vállalkozó kijelölésére 
Előerjesztő: Turi Balázs polgármester 

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

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

 
12./ Javaslat a 106/2017.(III.31.) számú határozat módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
13./ 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: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
110/2017. (IV.27.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat a Gajamenti Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 
módosítására   
2./ Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 
módosítására  
3./ Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítására 
4./ Javaslat környezetvédelmi alap felhasználásáról szóló rendelet 
felülvizsgálatára 
5./ Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet 
elfogadására 
6./ Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Hajléktalan 
Szálló térítési díjának felülvizsgálatával kapcsolatos véleménynyilvánításra  
7./ Javaslat az „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása” című felhívásra benyújtandó pályázatra 
8./ Javaslat katasztrófavédelmi beszámoló elfogadására 
9./ Javaslat a 2017. évi Falunapi programokra vállalkozó kijelölésére 
10./ Javaslat önkormányzati utakon hiányzó lámpatestek felszerelésére 
11./ Javaslat a Rákóczi u. 49. szám alatti szolgálati lakás teraszának 
felújítására vállalkozó kijelölésére 
12./ Javaslat a 106/2017.(III.31.) számú határozat módosítására 
13./ Egyéb ügyek 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat a Gajamenti Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 
módosítására   
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Az óvoda fenntartója a Gajamenti Társulás, így a társulási 
megállapodás módosítására lett volna szükség, mivel a jelenlegi törvényi 
szabályozás szerint nem működhetett volna tovább 2017. szeptember 1-től. Néhány 
nappal ezelőtt érkezett a Magyar Államkincstár levele, melyben tájékoztattak, hogy 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Népesedés- és Gyermekügyi Főosztálya 
jelezte, hogy kezdeményezték a Nemzeti köznevelésről szóló törvény módosítását 
aszerint, hogy az egységes óvoda-bölcsőde működését egy évvel, azaz 2018. 
augusztus 31. napjáig meghosszabbítják. A jogszabály előreláthatóan május végén 
vagy június elején kerül kihirdetésre. A testület az előző ülésen döntött arról, hogy az 
átszervezéssel kapcsolatos feladatokkal megbízza Dr. Szekerczés Anna ügyvédnő, 
aki a teljes anyagot már elkészítette. Véleménye szerint ennek ellenére az óvoda-
bölcsőde működtetése maradjon a jelenlegi formában.    
 
Fidrich Tamásné jegyző: Elmondta, hogy intézményi átszervezést május hó utolsó 
munkanapjáig lehet megtenni. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
óvoda-bölcsőde működéséről szóló tájékoztató elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

111/2017. (IV.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gajamenti 
Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Bóbita Óvoda Egységes 
Óvoda-Bölcsőde 2017. szeptember 1-től történő működéséről szóló 
tájékoztatót elfogadja, nem javasolja a fenntartó Gajamenti Önkormányzati 
Társulás részére az átszervezés megkezdését a 2017-2018-as nevelési évre.  
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
2./ Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 
módosítására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: A Kistérségi Társulás fenntartása alá tartozik a nagyvelegi 
óvoda-bölcsőde is. A jelenlegi törvény alapján a kistérségi társulási megállapodás 
módosítására is szükség lenne a 2017. szeptember 1-től történő óvoda-böcsőde 
átszervezés miatt, de a nagyvelegi képviselő-testület felfüggesztette a döntéshozatalt 
a napirendi ponttal kapcsolatban, mivel ők is értesültek a Magyar Államkincstár 
tájékoztatásáról. Ennek következtében döntés meghozatala nem szükséges, kérte a 
tájékoztatás tudomásul vételét.  
 
A képviselő-testület a polgármester tájékoztatását a Kistérségi Társulás társulási 
megállapodásával kapcsolatban tudomásul vette.  

 
  

3./ Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Írásos előterjesztés elkészült, felkérte a jegyzőt a napirend 
szóbeli kiegészítésére. Továbbá a Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság is 
tárgyalta, majd felkérte Berze Attila elnököt a tájékoztatásra. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A 2016. évi beszámoló elfogadása előtt módosítani 
szükséges a költségvetést. A képviselő-testület döntéseinek végrejhajtásai 
szerepelnek a módosított költségvetésben.  
 
Berze Attila elnök: A bizottság megtárgyalta a módosítást, melyet javasol elfogadásra 
a képviselő-testületnek.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat 2016. költségvetésének módosítását.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló  
2/2016. (II.23.) rendelet módosításáról 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
 
4./ Javaslat környezetvédelmi alap felhasználásáról szóló rendelet 
felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirendi ponttal 
kapcsolatos tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az önkormányzat rendelkezik környezetvédelmi alap 
felhasználásáról szóló rendelettel. A költségvetésben az alapon szereplő összeg, 
1.380.000 Ft, elkülönítetten van kezelve, melyet véleménye szerint továbbra is 
elkülönítetten kellene kezelni, mivel a víziközmű vagyon felértékelésének költségei 
az önkormányzatot terhelik, s annak kötelezettsége 2016. december 31. volt, mely 
határidőt meghosszabbítottak. Így e feladat még elvégzésre vár.     
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság a környezetvédelmi alap felhasználásáról 
szóló rendelet felülvizsgálatát követően az alapon szereplő összeget elkülönítetten 
javasolja kezelni a képviselő-testületnek. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Mivel ezt az összeget környezetvédelmi célokra lehet 
felhasználni, nem lehetne-e a település kissé szemetes területeit rendbe tenni? 
Nemcsak külterületen, de belterületen is vannak olyan területek, ahol illegálisan 
helyeznek el szemetet ismeretlen személyek.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Fel lehet használni erre a célra is.  
 
Turi Balázs polgármester: Jó ötletnek tartja. Javasolta, hogy az 1 millió Ft feletti részt 
a település környékének szeméttől történő mentesítésére fordítja az önkormányzat.  
     
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
környezetvédelmi alap felhasználásáról szóló rendelet felülvizsgálatát az elhangzott 
javaslat szerint.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
112/2017.(IV.27.) sz. Határozata 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 53.§-ában 
kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat környezetvédelmi alapjának 
összegét a 2016. évi beszámoló adatai alapján 1.380.000 Ft-ban határozza 
meg.  
A felhasználás szabályaira tekintettel a környezetterhelési díjról szóló 2003. 
évi LXXXIX. törvény 21/B §-ában meghatározottakra 1.000.000 Ft összeg 
erejéig tartalékba helyezi az esetlegesen felmerülő környezet,- víz,- 
szennyvízvédelmi feladatok finanszírozására. 
A fennmaradó 380.000 Ft feletti részt a település környékén, külterületi és 
belterületi utak mentén elhelyezett illegális szemét összegyűjtésére fordítja.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
5./ Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet 
elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt a napirendi ponttal kapcsolatos szóbeli 
tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Ahogy az előterjesztésben szerepel a rendelet tervezetet 
már korábban tárgyalta a testület. A szervek véleménye megérkezett, így a rendelet 
elfogadása szükséges.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta az előterjesztés szerint a rendelet elfogadását. 
Felkérte Berze Attila bizottsági elnököt, tájékoztassa a testületet a bizottság 
álláspontjáról.  
 
Berze Attila elnök: A bizottság javasolja elfogadásra a rendeletet az előterjesztés 
szerint.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 
rendelet elfogadását az előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete   
az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és 

kialakításáról  
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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6./ Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Hajléktalan 
Szálló térítési díjának felülvizsgálatával kapcsolatos véleménynyilvánításra  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: A fenntartónak az intézményi térítési díjat évente felül kell 
vizsgálni, majd a rendelet elfogadása előtt a társult önkormányzatokkal 
véleményeztetni. A Móri Önkormányzat az erre vonatkozó anyagot megküldte 
véleményezésre, melyben nem javasolják térítési díj emelését.  

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Hajléktalan Szálló térítési díjának véleményezését.  

 
   A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
113/2017. (IV.27.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Móri Többcélú 
Kistérségi Társulás Hajléktalanok Átmeneti Szállásának intézményi térítési 
díját felülvizsgálta, és annak módosítását nem javasolja a fenntartó felé.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
7./ Javaslat az „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása” című felhívásra benyújtandó pályázatra 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Az előterjesztésnek megfelelően tájékoztatást nyújtott a 
pályázati lehetőségről. Javasolta a Bercsényi utca út és járdafelújítását, melynek 
önereje a 2017. évi költségvetésbe tervezésre került.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Ez előtt a három ház előtt nem lehetne az árkokat 
lapozni? 
 
Turi Balázs polgármester: A pályázat elnyerését követően majd dönthet róla az 
önkormányzat. A pályázat tartalmazza az árkok kotrását, valamint a kapubejárók 
alatti átereszek cseréjét.   
 
Berze Attila képviselő: A temetőnél felszedett betonlapokat is fel lehetne erre 
használni.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című felhívásra 
pályázat benyújtását.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

114/2017.(IV.27.) 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 a), b) és c) pontok 
szerinti "önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása" című felhívásra pályázatot nyújt be. 
A pályázat a kiírás c. pontja szerinti belterületi utak, járdák, hidak 
felújítása tárgyában  
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 hrsz-ú 
ingatlanok. 
A tervezett beruházás teljes összege: bruttó 16.998.313 Ft 
Támogatási igény: bruttó 14.448.567 Ft 
Vállalt önrész tekintettel az önkormányzat adóerő-képességének mértéke 
szerint 15%, azaz bruttó 2.549.746 Ft. 
Az önkormányzat az önrészét a 2017. évi költségvetéséből biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. május 2. 

 
 
8./ Javaslat katasztrófavédelmi beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Minden évben megküldi a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
az előző évi munkáról a beszámolót, melyet a testületnek el kell fogadni. A részletes 
beszámolót elolvasta, melyet javasol elfogadásra.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
katasztrófavédelmi beszámoló elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

115/2017.(IV.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság által benyújtott 2016. évben végzett 
tűzvédelmi tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 



 
9 
 

 
9./ Javaslat a 2017. évi Falunapi programokra vállalkozó kijelölésére 
Előerjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Az idei évben megrendezendő falunapi programok 
megrendezésére három árajánlat került bekérésre. Mindegyik határidőre 
megérkezett, javasolja a legolcsóbb árajánlat elfogadását és a megbízási szerződés 
megkötését.  
 
Berze Attila képviselő: Kellene beszélni a vállalkozóval, hogy a gyerekes családok 
részére legyen lehetőség családi jegyet váltani a körhintákra felülés esetén.  
 
Turi Balázs polgármester: Felveszi a kapcsolatot ez ügyben a vállalkozóval.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 2017. 
évi Falunapi programokra vállalkozó kijelölését.  
 

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

116/2017.(IV.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy 2017. július 28-30. közötti időszakban a Sportpálya területén 
vidámparkkal egybekötött gyermek és felnőtt szórakoztató műsorok 
megszervezésére ad engedélyt Greznár Oszkár egyéni vállalkozó (2800 
Tatabánya, Borbély Sándor utca 19.) részére bruttó 1.651.000 Ft összegben.  
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megbízási 
szerződés megkötésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
10./ Javaslat önkormányzati utakon hiányzó lámpatestek felszerelésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Korábbi ülésen tárgyalta a testület a település területén 
lámpatestek felszerelését, mely a költségvetésben betervezésre került. A felszerelés 
helyszíneinek meghatározása érdekében megtörtént a bejárás és az 
előterjesztésben szereplő helyekre javasolná. Lámpajavítást is több helyen kell majd 
végrehajtani, melyet már jelzett az E-ON fele. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Berze Attila képviselő: A szőlőhegy fele a 3-as és 4-es kereszteződéshez is lehetne 
tenni lámpatestet, ugyanis ott ér véget az ültetett fasor. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Valóban, jó ötletnek tartja.  
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Kaviczki Péter képviselő: Másképp közelítené meg a dolgot, arra nem jár annyi 
ember, de a lámpatest viszont egész éjszaka világítani fog, melyet az 
önkormányzatnak kell fizetni, továbbá a karbantartást is, ezért átgondolná. Az 
emberek inkább a járdák hiányát jegyzik meg, mint a lámpatestekét. A szőlőhegybe 
hármat semmiképp nem javasol. Viszont az Ady utcába is van egy hely a 4-es bekötő 
út, ami zsákutca és ott sincs lámpatest, javasol oda egyet elhelyezni.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta, hogy az Iznai szőlőhegybe egy lámpatest, 
valamint az Ady utcába egy lámpatest kerüljön felszerelésre, valamint az 
előterjesztésben szereplő többi helyre, így összesen 6 lámpatest lenne felszerelve a 
tervezett 7 helyett.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzati utakon hiányzó lámpatestek felszerelését az elhangzott javaslat 
alapján.       
   

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

117/2017.(IV.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli az E-
ON Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.) által benyújtott 
árajánlatban szereplő használt Altra2 36W típusú 6 db lámpatest felszerelését 
11.582,-Ft +ÁFA/db áron az alábbi helyszínekre: 
- Béketelep 1053 hrsz-ú ingatlannal szemben lévő 1104 hrsz-on 

elhelyezkedő játszóteret megvilágító oszlop 
- Bercsényi utca 47. szám előtti oszlop 
- Bakonycsernye falutáblánál elhelyezkedő oszlop (Mór felöl érkező oldal) 
- 3610 hrsz-ú út és a 2726/2 hrsz-ú ingatlan találkozásánál lévő oszlop 
- Ifjúság utca és Nagygyónpuszta találkozásánál lévő oszlop 
- Ady E. utca 34. szám előtti oszlop 
Felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó szerződés aláírására, 
továbbá megfelelő minőségű napelemes lámpatestek beszerzésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
11./ 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 úgy döntött a testület, hogy a korábban 
beérkezett árajánlat helyett újat kér be, csökkentve ezzel a költségeket. Így néhány 
feladatot majd az önkormányzatnak kell elvégezni, aminek szintén lesz költsége. 
Kérte a véleményeket.  
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Kaviczki Péter képviselő: A csatorna felszerelését nem látja az árajánlatban. A 
bejáráson részt vett, ő akkor azt mondta, hogy ez a terasz 50 év múlva is állni fog, 
viszont a szakértő azt mondta, hogy a tartóvasak nem megfelelőek.  
 
Turi Balázs polgármester: A doktornő jelzését követően felkereste Varga Balázs 
vállalkozót, aki megtekintette a teraszt és azt mondta, hogy le kell bontani. Ezután 
felkért egy szakembert, akivel a helyszínre jött egy statikus, aki azt állapította meg, 
hogy nem kell újjá építeni, hanem felújítani. Tehát lehetőség lenne újjá építeni, 
felújítani vagy úgy is dönthet a testület, hogy nem végez rajt semmiféle munkát.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Mindenképpen kellene valamit kezdeni vele, ugyanis 
az önkormányzaté, így saját magának újítja.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Állagmegóvás miatt javasolta elfogadni az árajánlatot.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta, hogy a csatorna elkészítéséről a terasz 
felújítását követően döntsön a testület, melyet helyi vállalkozóval végeztessen.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Rákóczi 
u. 48. szám alatti szolgálati lakás teraszának felújítását az előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

118/2017.(IV.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a tulajdonát képező Bakonycsernye, Rákóczi út 49. szám alatti szolgálati 
lakás teraszának felújításával megbízza a V+V Kft-t (8000 Székesfehérvár, 
Privigyei u. 4. képviseli: Varga Balázs ügyvezető) a határozat mellékletét 
képező árajánlatban szereplőek szerint bruttó 1.653.540 Ft összegben.  
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező az építési 
vállalkozási szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
12./ Javaslat a 106/2017.(III.31.) számú határozat módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Előző ülésen döntött a testület arról, hogy az idei évben is 
engedélyezi a Rallye megrendezését. A szervezők írásban tájékoztattak, hogy a 
verseny egy nappal később kerül megrendezésre, így a határozatban szereplő 
időpont módosítása szükséges. Javasolta a korábbi határozat módosítását.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
103/2017.(III.31.) számú határozat módosítását.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat képviselő-testületének 

119/2017.(IV.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 103/2017.(III.31.) 
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:  
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 11-
én, 7.00-19.00 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. 

 
 
13./ Egyéb ügyek 
 
13/1. Bányász Sport Egyesület kérelmének elbírálása 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Sport Egyesület 
műfüves pálya építésére pályázatot kíván benyújtani, melyhez szükség lenne az 
önkormányzat nyilatkozatára arra vonatkozóan, hogy a működési és fenntartási 
költségeket közösen vállalják. Javasolta a nyilatkozat kiadását a pályázat benyújtása 
érdekében.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Anyagilag is jelent ez valamit az önkormányzatnak? 
 
Osgyán Gábor képviselő: A Sport egyesület vezetőségi tagjaként elmondta, hogy 
nem jelent plusz anyagi kiadást az önkormányzatnak, hiszen a támogatást minden 
évben megkapja az egyesület.    
 
Fidrich Tamásné jegyző: Jelen esetben még tud az önkormányzat támogatást 
nyújtani, de 10 évre előre nem tud tervezni. Arra nem tud kötelezettséget vállalni az 
önkormányzat, hogy minden évben 2,5 millió Ft támogatást nyújt. Felvetődik a 
tulajdonjog kérdésköre kié lesz a megpályázott műfüves pálya tulajdonjoga, kié lesz 
a fenntartási kötelezettség, mi történik a műfüves pályával, ha esetlegesen az 
egyesület megszűnne. Ez nem ilyen egyszerű.  
 
Berze Attila képviselő: A támogatás megosztva is lehet majd nyújtani.  
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Turi Balázs polgármester: Az önkormányzat ezzel arra vállal kötelezettséget, hogy a 
műfüves pálya fenntartási költségeit vállalja közösen a sport egyesülettel, de a 
2.500.000 Ft-os egyesület működését segítő támogatásról minden évben a 
költségvetés elfogadásakor dönt.   
 
Kaviczki Péter képviselő: A pálya működtetési bevételt is képezhet.  
 
Berze Attila képviselő: Véleménye, hogy meg kell adni a hozzájárulást. Ezzel 
értéknövelő beruházás fog történni. A tulajdonjog továbbra is az önkormányzaté.  
 
Turi Balázs polgármester: Tavaly már kiadott az önkormányzat egy nyilatkozatot a 
műfüves pálya építésének hozzájárulására vonatkozóan, melyet most javasol 
kiegészíteni azzal, hogy az önkormányzat közösen a Sport Egyesülettel vállalja a 
műfüves pálya működési és fenntartási költségeit. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Sport Egyesület kérelmét.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
120/2017. (IV.27.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Bakonycsernye,  
1325/6 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa hozzájárul, hogy nyertes pályázat 
esetén, a fenti ingatlanon a látvány-csapatsport támogatására szolgáló 
adókedvezmény igénybevételével építési engedélyhez nem kötött, építési 
beruházásra irányuló tárgyi eszköz beruházást, felújítást, vagy egyébként 
sportcélú ingatlan-fejlesztést érintő tárgyi eszköz beruházást, felújítást 
végezzen. 
A képviselő-testület feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy 
a Sportszervezet a Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: „MLSZ”) 
által jóváhagyott sportfejlesztési programjának, a látvány-csapatsport 
támogatására, a támogatások felhasználására és ellenőrzésére vonatkozó 
jogszabályoknak és az Ingatlan eredeti sportcélú rendeltetésének 
megfelelően, az Ingatlant a legalább 10 millió forint értékű beruházás és/vagy 
legalább 5 millió forint értékű  felújítás megvalósítását követően a fenntartási 
költségek viselése mellett beruházás esetében 10 (tíz) éves felújítás esetében 
5 (öt) éves határozott időtartamon keresztül térítésmentesen használja. 
A képviselő-testület kijelenti, hogy az ingatlanon a harmadik személynek nem 
áll fenn olyan joga és ilyen jogot az önkormányzat nem is létesít, amely 
korlátozná vagy kizárná a Sport Egyesületet abban, hogy a tárgyi eszköz 
beruházást és felújítást, beruházás esetében 10 éves, illetve felújítás 
esetében 5 éves határozott időtartamon belül korlátozásoktól mentesen 
használja.  
A képviselő-testület kijelenti, hogy a Sport Egyesülettel közösen vállalja a 
műfüves pálya működési és fenntartási költségeit.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő azonnal 
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Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a Sport Egyesület által 
benyújtott kérelemben szerepel még, hogy engedélyt kérnek arra vonatkozóan, hogy 
a volt bírói épület mögött 6 m2 tárolót építhessenek különböző eszközök tárolására, 
saját erőből. Továbbá a kemence mögötti part felőli oldalt lambériával szeretnék 
beburkolni az időjárás okozta károk kivédése érdekében. Javasolta a munkák 
elvégzésének engedélyezését.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Az építkezés engedély köteles-e?  
 
Osgyán Gábor képviselő: Utánajárt, nem engedélyköteles.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Sport Egyesület által elvégzendő munkák engedélyezését.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

121/2017. (IV.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Bakonycsernye,  
1325/6 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa hozzájárul, hogy a Sport 
Egyesület a volt bírói épület mögött 6 m2 tárolót építhessen különböző 
eszközök tárolására, saját erőből. Hozzájárul továbbá, hogy a sportpályán 
található kemence mögötti part felőli oldalt lambériával beburkolásra kerüljön 
az időjárás okozta károk kivédése érdekében úgy, hogy az a tűzvédelmi 
előírásokat ne sértse.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
13/2. Tájékoztatás EFOP pályázati lehetőségről  
 
Turi Balázs polgármester: A pályázati kiírást két napja kapta meg, mely közösségi 
művelődési intézmény felújítására nyújt lehetőséget. Javasolta, hogy a Béketelepi 
klub épületének belső helyiségeinek felújítására, belső nyílászárók cseréjére, kazán, 
radiátorok, csempézésre nyújtsa be az önkormányzat 20 millió Ft összegre. A 
pályázat önerő nélküli, de nyilván a beruházás közben mindig adódik plusz költség. 
Tárgyalt a pályázatíró céggel, aki 200 eFt-ért vállalja a pályázat megírását, melyet 
nyertes pályázat esetén el lehet számolni.  
 
Berze Attila képviselő: Jónak tartja, hogy 100% támogatottságú. Javasolta a 
benyújtását.  
 
Turi Balázs polgármester: Fontos még, hogy akadálymentesíteni kell az épületet 
valamint a közös helyiségeket.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
pályázat benyújtását.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
122/2017. (IV.27.) sz. Határozata 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 
a EFOP-4.1.7-16 kódszámú, „A közösségi művelődési intézmény- és 
szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” címen 
meghirdetett felhívásra. 
A pályázattal érintett ingatlan: Bakonycsernye, Béke-telep 45. szám (1063 
hrsz)  
Támogatási kérelem összege: 20.000.000 Ft. 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésével kapcsolatos 
egyeztetések elvégzésével, és a benyújtáshoz szükséges nyilatkozatok 
megtételére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

Berze Attila képviselő: Javasolta, hogy a pályázat elkészítésével a testület bízza meg 
az ALBENSIS Kft-t.  
 
A polgármester bejelentette érintettségét a napirendi ponttal kapcsolatban, mivel 
felesége az ALBENSIS Kft. alkalmazásában áll.   

 
A polgármester szavazásra bocsátotta Turi Balázs polgármester kizárását a 
döntéshozatalból. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
123/2017. (IV.27.) sz. Határozata 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 
polgármestert kizárja a döntéshozatalból, mivel a napirendi pont a házastársát 
alkalmazó Kft-t érinti.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

Az alpolgármester távolléte miatt a Szervezeti és Működési Szabályzatban 
meghatározott személy, azaz Berze Attila a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta 
az ALBENSIS Kft. megbízását a mellékelt vállalkozási szerződésben foglalt 
tartalommal.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 

A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 
Turi Balázs polgármester nem vett részt a szavazásban.  

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

124/2017. (IV.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza 
ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaságot (Cg. 07-09-026602, székhely: 8000 Székesfehérvár, 
Szent István tér 9., levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 7-
9. II. em., adószám: 25462166-2-07., ) az EFOP-4.1.7-16 kódszámú, „A 
közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő 
infrastrukturális fejlesztései” címen meghirdetett felhívásra benyújtandó 
pályázat szakmai terv elkészítésével. 
Felhatalmazza a polgármestert, a határozat mellékletét képező vállalkozói 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

13/3. Bakonycsernye, Ady u. 11. szám alatti ingatlan ügye 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az Ady u. 11. szám alatti 
ingatlan, ahol Kalányos Gyula él a családjával, az önkormányzat tulajdonában van, 
részükre földhasználati jog van bejegyezve. Kalányos Gyula jelezte, hogy szeretné 
megvásárolni az ingatlant, melyet az értékesítés előtt fel kell értékeltetni.  
  
Berze Attila képviselő: Legyen felértékeltetve és amennyiben igényt tart rá, legyen 
értékesítve a részére.  
 
Turi Balázs polgármester: Lehetőség legyen-e részletfizetésre?  
 
Kaviczki Péter képviselő: Amennyiben eladásra kerül a részére, maximum 2017. 
december 31-ig kerüljön kifizetésre a vételár.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernye, Ady u. 11. szám alatti ingatlan felértékelését.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

125/2017. (IV.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a tulajdonát képező belterület 812 hrsz-ú lakóház, udvar, gazdasági 
épület művelési ágú, 2447 m2 nagyságú, Bakonycsernye, Ady u. 11. szám 
alatti ingatlanát felértékelteti. 
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A képviselő-testület megbízza Nyikos László ingatlanközvetítő és értékbecslőt 
(8060 Mór, Deák F. u. 28.) az önkormányzat tulajdonát képező 
Bakonycsernye, 812 hrsz-ú (Ady E. u. 11.) ingatlan felértékelésére, amely 
alapot nyújtana az ingatlan további hasznosítására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
13/4. Tájékoztató Vis-maior pályázat benyújtásáról  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy lehetőség van vis-maior 
pályázat benyújtására, mely belterületi ingatlanokra vonatkozik. Javasolta, hogy a 
Rózsa utcától a Nagygyóni hídig vezető útra vonatkozóan a pályázat benyújtását, 
melyre szakértői anyag elkészíttetése szükséges. A szakasz 850 m hosszú és 3,80 
széles.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Javasolta, hogy meg kell próbálni a pályázat benyújtását.   
 
Varsányi Ferencné képviselő: Nemcsak kátyúzásra vonatkozik?  
 
Turi Balázs polgármester: Nem, a kátyúzás már elkészült a legfontosabb területeken.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Véleménye, hogy az útnak alap kellene, hogy minél 
tartósabb legyen.  
 
Turi Balázs polgármester: A vis maior pályázat nem enged új út építését vagy 
felújítását, hanem csak helyreállítást. 
 
 
13/5. Tájékoztatás önkormányzati területeken történő fakivágásról 
  
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy megérkezett a 
fakitermelési engedély a Kormányhivatal részéről. 
Korábban Somogyi Károly vállalkozó végezte a fakivágásokat, továbbra is őt bízza 
meg az önkormányzat vagy keressen más vállalkozót? Kérte Berze Attila és Kaviczki 
Péter képviselők segítségét erre vonatkozóan.  
A fásítási programra vonatkozóan elmondta, hogy lakossági javaslat érkezett, hogy a 
legközelebbi faültetés helyszíne a Túra sörözőtől a Kisgyón fele vezető úton a Rózsa 
utcai óvoda épületéig legyen. Jó ötletnek tartja, így javasolta a testületnek a 2018. 
évre vonatkozó faültetés ezen területen történő meghatározását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 2018. 
évi faültetés meghatározását.  
 

  A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
126/2017. (IV.27.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy 2018. évben megvalósuló faültetés helyszínét a Petőfi utcai Túra 
Sörözőtől a Kisgyón fele vezető úton az óvoda épületéig határozza meg.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő:  

 
 
13/6. Tájékoztatás Rákóczi utcai támfal felújítására vonatkozóan 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Rákóczi út 154-158. 
számú ingatlanok előtti útszakasz és partfal állapota is felújításra szorulna. A terület 
a Magyar Közút tulajdonában van, ezért javasolta, hogy kezdeményezni kellene a 
295/3 hrsz-ú, Dózsa György úthoz csatolását. Így az önkormányzat már tudna 
pályázatot benyújtani az érintett szakasz felújítására, illetve új támfal építésére.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Rákóczi út 154-158. szám előtt húzódó területre vonatkozó javaslatot.  

 
  A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
127/2017. (IV.27.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy kezdeményezi a Rákóczi út 154-158. számú ingatlanok előtti útszakasz 
és partfal területének a 295/3 hrsz-ú, Dózsa György úthoz csatolását a 
Magyar Közút Zrt-nél.  
Felhatalmazza a polgármestert az intézkedések megtételére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
13/7. Tájékoztatás Akác utcai támfal veszélyességéről  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Bányászati Osztálya valamint a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság helyszíni szemlét tartott az akác utcai pincesor, partfal helyszínén. 
Megállapították, hogy a területen fennáll az omlásveszély, a területet aktív 
felszínmozgás-veszélyes területnek minősítették, így a pincék használatát betiltották. 
A terület önkormányzati, így az omlásveszély táblákat megrendelte és gondoskodni 
kell a lezárásról valamint a tulajdonosok értesítéséről.   
 
Varsányi Ferencné képviselő: Ha az önkormányzat területe, akkor nem kell senkinek 
értesítést küldeni.  
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Fidrich Tamásné jegyző: Az Akác utca azon területén minden lakónak szükséges 
lenne az értesítés megküldése.   
 
A képviselő-testület a polgármester tájékoztatását tudomásul vette.  
 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. Turi Balázs polgármester a testületi ülést 
bezárta. 
 
 

 
 
 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester         jegyző 
 
 
    Varsányi Ferencné  
    jkv. hitelesítő 
 
 

 


