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Bakonycsernye Község Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 
25-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 6 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.  
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Ackermann Zoltán képviselőt javasolta. A képviselő-
testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslattal egyetértett, és az 
alábbiak szerint határozott.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

128/2017. (V.25.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Ackermann 
Zoltán képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 

 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett javaslatot. 
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1./ Javaslat Kistérségi Társulási megállapodás módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
2./ Javaslat a 1219/2 hrsz-ú önkormányzati beépítetlen terület közúttá nyilvánítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
3./ Javaslat VIS-maior pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
4./ Javaslat EFOP pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
5./ Javaslat a pályázattal nem érintett Akác utca lakott mellékágának aszfaltozási 
munkálatainak elvégzésére  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
6./ Javaslat a települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű 
pályázat közbeszerzési cégének kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
7./ Javaslat az önkormányzat közbeszerzési tervének módosítására 
Elterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
8./ Javaslat a Vörösmarty Könyvtár 2016. évi beszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
9./ Javaslat az önkormányzat 2016. évi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
10./ Javaslat az önkormányzat belső ellenőrzésének elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
11./ Tájékoztató az önkormányzat vagyonkimutatásáról, vagyonállapotról a Mötv. 
110.§ (2) bekezdése alapján  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
12./ Javaslat a Fejérvíz Zrt. 2017. évi fejlesztésének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
13./ Javaslat Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
14./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
15./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás térítési díjáról szóló 
rendelet módosítására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
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16./ Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, 
elszállításának és ártalmatlanításának rendjéről szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
17./ Javaslat közétkeztetési szolgáltatás biztosítására vonatkozó szerződés 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

  
18./ Javaslat az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásról szóló beszámoló elfogadására 
Előterjeszt: Turi Balázs polgármester 

 
19./ Javaslat hótolási és síkosságmentesítési pályázat kiírásának előkészítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
20./ Polgármesteri tájékoztató a kötelezettségvállalásokról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
21/. Egyéb ügyek 
 
 
A tárgyalandó napirendre egyéb módosító javaslat nem érkezett. A polgármester 
szavazásra bocsátotta annak elfogadását az elhangzottak szerint.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
129/2017. (V.25.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat Kistérségi Társulási megállapodás módosítására 
2./ Javaslat a 1219/2 hrsz-ú önkormányzati beépítetlen terület közúttá 
nyilvánítására 
3./ Javaslat VIS-maior pályázat benyújtására 
4./ Javaslat EFOP pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 
5./ Javaslat a pályázattal nem érintett Akác utca lakott mellékágának 
aszfaltozási munkálatainak elvégzésére  
6./ Javaslat a települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések 
elnevezésű pályázat közbeszerzési cégének kijelölésére 
7./ Javaslat az önkormányzat közbeszerzési tervének módosítására 
8./ Javaslat a Vörösmarty Könyvtár 2016. évi beszámolójának elfogadására 
9./ Javaslat az önkormányzat 2016. évi teljesítéséről szóló beszámoló 
elfogadására 
10./ Javaslat az önkormányzat belső ellenőrzésének elfogadására 
11./ Tájékoztató az önkormányzat vagyonkimutatásáról, vagyonállapotról a 
Mötv. 110.§ (2) bekezdése alapján  
12./ Javaslat a Fejérvíz Zrt. 2017. évi fejlesztésének megtárgyalására 
13./ Javaslat Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésére 
14./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására 
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15./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás térítési díjáról 
szóló rendelet módosítására  
16./ Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának rendjéről szóló rendelet 
módosítására 
17./ Javaslat közétkeztetési szolgáltatás biztosítására vonatkozó szerződés 
módosítására 
18./ Javaslat az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásról szóló beszámoló elfogadására 
19./ Javaslat hótolási és síkosságmentesítési pályázat kiírásának 
előkészítésére 
20./ Polgármesteri tájékoztató a kötelezettségvállalásokról 
21/. Egyéb ügyek 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat Kistérségi Társulási megállapodás módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyző a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Korábban úgy volt, hogy 2017. szeptember 1-től megszűnik 
az egységes-óvoda bölcsőde intézményi forma, viszont egy módosítás 
következtében ennek határidejét egy évvel kitolták. Nagyveleg településen a három 
éves kisgyermekek száma 31 fő, emiatt fizikai képtelenség a bölcsődések fogadása, 
ezért meg kell szüntetni ezt az ellátási formát és csak, mint óvoda működhet tovább 
az intézmény 31 gyermekkel. E változások miatt szükséges a társulási megállapodás 
módosítása, melyet az előterjesztésnek megfelelően javasol elfogadásra.  

 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Móri 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítását az 
előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

130/2017. (V.25.) sz. Határozata 
I. Bakonycsernye községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Móri Többcélú 
Kistérségi Társulás 2005. április 20-án megkötött Társulási Megállapodását 
2017. augusztus 31-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja, mely a XIII. 
számú módosítás: 
 

1. Hatályát veszti a Társulási Megállapodás X/6.,X/12.9., X/14.3., X/14.6., 
X/14.8., pontjában és az 1. sz. melléklet 2. pontjában az „Egységes Óvoda-
Bölcsőde” szövegrész. 
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2. Hatályát veszti a Társulási Megállapodás X/10., X/12.10. és X/14.9. pontjában 

az „Egységes Óvoda- Bölcsöde” szövegrész. 
 

3. A Társulási Megállapodás X/10.4. pontjában a „Nagyvelegi” szövegrész 
helyébe az „Etalon Sport” szöveg lép. 

 
4. Hatályát veszti a Társulási Megállapodás X/10.9 pontjában a „Magyaralmási” 

szövegrész. 
 

5. A Társulási Megállapodás X/12.9. pontjában az „Etalonsport Tagóvoda-
Bölcsöde” szövegrész helyébe az „Etalon Sport Tagóvoda” szöveg lép. 

 
6. A Társulási Megállapodás X/14.10. pontjában az „Egységes Óvoda-Bölcsöde 

Etalonsport Tagóvoda-Bölcsőde” szövegrész helyébe az „Etalon Sport 
Tagóvodája” szöveg lép. 

 
7. Hatályát veszti a Társulási Megállapodás X/14.12/A. pontjában az „Egységes 

Óvoda-Bölcsőde Magyaralmási” szövegrész. 
 

8. A Társulási Megállapodás X/15.3.4. pontjában az „Óvoda” szövegrész helyébe 
a „Tagóvoda” szöveg lép. 

 
9. A Társulási Megállapodás X/15.3.8. pontjában „a Etalonsport Tagóvoda- 

Bölcsőde” szövegrész helyébe „az Etalon Sport Tagóvoda” szöveg lép. 
 

10. A Társulási Megállapodás X/15.3.10/A. pontjában „a Magyaralmási” 
szövegrész helyébe „az Aranyalma” szöveg lép. 

 
11. A Társulási Megállapodás XV. pontja az alábbi 19. ponttal egészül ki: 

 
„19. A Társulási Megállapodás XIII. számú módosítása 2017. augusztus 
31.napján lép hatályba.” 
 
II. A Képviselő-testület a Társulási Megállapodást az I. pontban foglalt 
módosítással az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint 
egységes szerkezetbe foglalja. 
 
III. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Móri 
Többcélú Kistérségi Társulás – a jelen határozatban rögzítetteknek megfelelő 
– módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának 
aláírására. 
 
Határidő: 2017.05.31. 
Felelős: polgármester  
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2./ Javaslat a 1219/2 hrsz-ú önkormányzati beépítetlen terület közúttá 
nyilvánítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Az előterjesztésben szereplőek alapján tájékoztatást 
nyújtott a képviselőknek a 1219/2 hrsz-ú önkormányzati beépítetlen terület közúttá 
nyilvánításának szükségességéről, mely a vis-maior pályázat benyújtása miatt vált 
szükségessé. A Rózsa utca bevezető szakasza négy hrsz-ból áll és ez a első 
szakasz nem közútként szerepel. Az út már hosszú évek óta útként funkcionál, 
melyhez árok is tartozik.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A vállalkozói szerződés a tervek elkészítésére vonatkozik, 
az átminősítés pedig még plusz költség? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, valóban az átminősítés még plusz költséget fog 
jelenteni.  
 
Fidirch Tamásné jegyző: Két út lehetséges. Egyrészt vagy az ingatlan „művelési 
ágának”, azaz a funkciójának módosítása, vagy pedig, mivel több mint 20 éve útként 
funkcionál, hatósági bizonyítvány kiállításával a valóságnak megfelelő állapot 
ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
1219/2 hrsz-ú önkormányzati beépítetlen terület közúttá nyilvánítását. 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

131/2017. (V.25.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos 
tulajdonát képező, Bakonycsernye 1219/2 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű,  1219/2 hrsz-ú földterületét kivett közút megnevezésűre kívánja 
átvezettetni, tekintettel arra, hogy ezen földterület 25 éve közútként funkcionál,  
továbbá az úton keletkező csapadékvíz elvezetésére a terület mellett 
közvetlenül húzódó csapadékvíz elvezető árokkal rendelkezik.  
Az érintett földterület a 1206/5 hrsz-ú, valamint a 939/1 hrsz-ú belterületi 
közutakat köti össze, melynek hiánya esetén az Ifjúság és a Rózsa utca csak 
jelentős kerülővel közelíthető meg.  

 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
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3./ Javaslat VIS-maior pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy lehetőség lenne vis-maior 
pályázat benyújtására, melyre vonatkozó írásos előterjesztés készült és a képviselők 
megkapták. Az érintett szakasz az Ifjúság utca lenne, a Rózsa utca bevezető 
szakaszától a Nagygyónpuszta bevezető szakaszáig. Aszfaltozásra, ároktakarításra 
és padkázásra vonatkozik a kiírás, az önerő 10% vagy 30% lehet.  
A vismaior szakértői munkálatokat Szabolcs László építészmérnök műszaki szakértő  
330 eFt+Áfa összegben vállalta, a vis maior pályázat benyújtásához szükséges 
kötelező mellékletként szereplő műszaki dokumentáció elkészítését, melyet az 
önkormányzatnak kell finanszírozni, de úgy ítélte meg, hogy ezt a munkát meg kell 
rendelni ahhoz, hogy a testület megfelelő információ birtokában el tudja dönteni, 
hogy benyújtja-e a pályázatát vagy sem. Sikeres pályázat esetén a műszaki szakértő 
díját a vis-maior pályázatban el lehet majd számolni a támogatás mértékének 
megfelelően.  

 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Támogatja a pályázat benyújtását.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság egyhangúlag támogatja a pályázat 
benyújtását a képviselő-testület részére.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a vis-
maior pályázat benyújtását az előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

132/2017. (V.25.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 
A káresemény megnevezése: kötelező feladatot ellátó közút megrongálódása,  
Helye: Bakonycsernye Ifjúság utca (1325/33 hrsz., 1186/15 hrsz., 1186/1 hrsz., 
1206/5 hrsz., 1219/2 hrsz.)  

A káresemény forrásösszetétele: 
Megnevezés 2017. év % 

             Saját forrás (biztosítási 
összeg nélkül) 

        4 256 76 Ft 10 % 

Biztosító kártérítése 0 Ft  
Egyéb forrás  0 Ft  

Vis maior támogatási igény     38 310 986 Ft 90 % 
Források összesen     42 567 762 Ft          100 % 
 
A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 42 567 762 
Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja biztosítani.  
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát 
képezi.  

 A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását 
szolgálja(ák). 
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Ifjúság utca 1325/33 hrsz. építmény (név, hrsz) Közutak fenntartása kötelező feladat 
Ifjúság utca 1186/15 hrsz. építmény (név, hrsz) Közutak fenntartása kötelező feladat 
Ifjúság utca 1186/1 hrsz. építmény (név, hrsz)   Közutak fenntartása kötelező feladat 
Ifjúság utca 1206/5 hrsz. építmény (név, hrsz)   Közutak fenntartása kötelező feladat 
Ifjúság utca 1219/2 hrsz. építmény (név, hrsz)   Közutak fenntartása kötelező feladat 

 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással 
rendelkezik / nem rendelkezik 

Biztosító Társaság megnevezése - 
Biztosítási szerződés száma - 

 Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt . 
*A képviselő testület tanács határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető 

határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, 
valamint a támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés 
megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.  
 Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 

szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 
 Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja látni 

/ nem tudja ellátni  
 A testület a saját forrás összegét a 2017.évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.24.) 

számú Költségvetési Rendeletében biztosítja. 
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4./ Javaslat EFOP pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Az áprilisi ülésen döntött a testület a Béketelepi Klub belső 
felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról. A pályázat benyújtásához szükséges  
műszaki dokumentáció, építészeti tervek készítés meglévő és tervezett állapotra 
vonatkozóan, tervezői költségbecslés, műleírás készítésére vonatkozó feladatok 
elvégzésére az alábbi három árajánlat kerül bekérésre: 

- Magyar Energia Centrum, Kft. bruttó 857.250 Ft 
- Töpler Mérnökiroda Kft. bruttó 889.000 Ft 
- OPTIMUM TERM Kft. bruttó 920.750 Ft 

Javasolta a legolcsóbb Magyar Energia Centrum Kft. megbízását. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: A műszaki dokumentáció tartalmazza a kiviteli terveket 
is? 
 
Turi Balázs polgármester: Nekik olyan dokumentációt kell biztosítani, amivel a 
pályázat benyújtásra kerülhet. A felújítás nem építési engedély köteles. 
  
Varsányi Ferencné képviselő: A kiviteli terveket az önkormányzatnak is látni kellene.  
 
Turi Balázs polgármester: A raktár, mosdó, zuhanyzó kialakítását már korábban 
meghatározta a testület. Ami jelenleg nincs megoldva, de kötelező az az 
akadálymentesítés elkészítése.  
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Varsányi Ferencné képviselő: Bízik benne, hogy a felújítást követően nem lesznek 
pótmunkák.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az EFOP pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalát a pályázat előkészítési 
feladatainak ellátására vonatkozóan.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

133/2017. (V.25.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a 
Magyar Energia Centrum Kft-t (1223 Budapest, Nagytétényi út. 190. B. ép. 
1.em.2.) az EFOP-4.1.7-16 kódszámú, „A közösségi művelődési intézmény- 
és szervezetrendszer tanulást segítő infrastruktúrális fejlesztései” elnevezésű 
pályázat előkészítéséhez szükséges műszaki dokumentáció, építészeti tervek 
készítése meglévő és tervezett állapotra vonatkozóan, tervezői költségbecslés 
és műleírás elkészítésével a benyújtott ajánlatok alapján.  
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  

  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
5./ Javaslat a pályázattal nem érintett Akác utca lakott mellékágának 
aszfaltozási munkálatainak elvégzésére  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Az Akác utca vízelvezetésére nyert pályázati összegből 
elvégzett felújítás a támfal fölötti erősen ráomlott állapotú útként funkcionáló 
szakaszra nem vonatkozik, viszont szeretné, ha ez a szakasz sem maradna el. 
Beszélt tervezővel, az önkormányzatnak várhatóan 7 millió Ft körüli összegbe 
kerülni. A pénzügyi csoport tájékoztatása szerint az önkormányzat anyagi helyzete 
lehetővé teszi a felújítást. Kérte, hogy a közbeszerzési eljárásba kerüljön bele ez a 
szakasz is.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Pontosan melyik mellékágról van szó? 
 
Turi Balázs polgármester: A támfalnál felkanyarodva az utca végéig levő szakaszról 
lenne szó.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Mivel az Akác utcában elkészülnek a bejárók is, a Soproni 
Ferencék bejárata hogyan fog megvalósulni? Oda ugyanis dupla híd kellene, hogy 
mindketten külön be tudjanak járni.  
 
Turi Balázs polgármester: A tervek és a vízjogi engedély már elkészültek, módosítani 
nem lehet.  
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Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság javasolta az Akác utca mellékágának 
aszfaltozási munkálatainak elvégzését.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az Akác utca lakott mellékágának aszfaltozási munkálatainak elvégzését.   
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

134/2017. (V.25.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy az Akác utca felújítása során az Akác utca 54-48 számig húzódó 
utcarész mellékágának aszfaltozási munkálatait is elvégzi.  
A felújítás költségeit az önkormányzat 2017. évi költségvetéséből biztosítja a 
pályázatok soron.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő:  

 
 
6./ Javaslat a települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések 
elnevezésű pályázat közbeszerzési cégének kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: A tavalyi évben benyújtott TOP pályázat eredményeként 
az önkormányzat 150.000.000 Ft összegű támogatást nyert. A beruházás 
megkezdésének első lépése a közbeszerzési eljárást lebonyolító cég kijelölése, 
melyre az alábbi három ajánlat érkezett: 

- Kormárom-.Esztergom-Megyei Területfejlesztési Kft. bruttó 1.587.500 Ft 
- ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. bruttó 1.397.000 Ft 
- Vizi Consulting Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. bruttó 1.498.600 Ft. 

Javasolta a legolcsóbb cég kijelölését a közbeszerzési eljárás lebonyolítására, 
továbbá a pályázattal nem érintett Akác utcai útszakasz aszfaltozási munkálatainak 
közbeszerzési lebonyolítására is.  
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: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
135/2017. (V.25.) 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 szavazásra bocsátotta az ALBENSIS Kft. megbízását a mellékelt 
vállalkozási szerződésben foglalt tartalommal.  
  

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

136/2017. (V.25.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-15 
FE1-2016-00020 azonosítószámú pályázatához szükséges közbeszerzési 
eljárás lefolytatására, annak dokumentációjának elkészítésére az ALBNSIS 
Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-t (8000 Székesfehérvár, Szent 
Deák Ferenc u. 7-9. sz. II. em.) bízza meg, továbbá megbízza a pályázattal 
nem érintett Akác utca 54-48. szám előtti útszakasz aszfaltozási munkáinak 
közbeszerzési eljárásával.  
A megbízási díjat bruttó 1.397.000,- Ft összegben határozza meg. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
7./ Javaslat az önkormányzat közbeszerzési tervének módosítására 
Elterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Az idei évre elfogadott közbeszerzési terv módosítása 
szükséges, mivel a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” 
elnevezésű pályázaton az önkormányzat 150.000.000 Ft összegű támogatást nyert. 
Javasolta az előterjesztés szerint a terv módosítását.  
 
Kaviczki Péter képviselő elhagyta az üléstermet, így a képviselők száma 5 főre 
csökkent.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az önkormányzat közbeszerzési tervének módosítását az előterjesztés 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 
137/2017. (V.25.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Bakonycsernye Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének 
módosítását megtárgyalta és jelen határozat melléklete szerint elfogadta. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: 2017. május 31. 

 
 
8./ Javaslat a Vörösmarty Könyvtár 2016. évi beszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: A beszámoló teljes anyaga megküldésre került a 
képviselők részére. A könyvtárnak törvényi előírás alapján kötelező az éves 
tevékenységéről beszámoló készítése. Javasolta a beszámoló elfogadását.  

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Vörösmarty Könyvtár által a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben végzett 2016. 
évi tevékenységről szóló beszámolót.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
138/2017. (V.25.) sz. Határozata 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vörösmarty 
Könyvtár által a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben végzett 2016. évi 
tevékenységről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Kaviczki Péter megérkezett az ülésterembe, így a képviselők száma 6 főre 
emelkedett.  
 
 
9./ Javaslat az önkormányzat 2016. évi teljesítéséről szóló beszámoló 
elfogadására 
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: A beszámoló írásos anyaga elkészült a tavalyi év teljesítése 
alapján. A beszámoló a könyvvizsgáló által is átvizsgálásra került. Elmondható, hogy 
az önkormányzat megfelelően gazdálkodott a rendelkezésre álló erőforrásokkal.  
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Berze Attila bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság javasolja a 2016. évi 
gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadását a képviselő-testületnek.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását az 
előterjesztés szerint.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2017.(V.26.) zárszámadási rendelete az önkormányzat 

2016. évi költségvetésének végrehajtásáról  
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
10./ Javaslat az önkormányzat belső ellenőrzésének elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: A belső ellenőrzésről szóló jelentés mindhárom település 
tekintetében elkészült, megküldésre került a képviselők részére, melyet javasol 
elfogadásra.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság javasolta a belső ellenőrzés elfogadását a 
képviselő-testületnek.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat belső ellenőrzésének elfogadását.  
  

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

139/2017. (V.25.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vincent Auditor 
Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. által elvégzett, a 2016. évre 
vonatkozó belső ellenőrzési jelentésben foglaltakat megismerte, annak 
tartalmát elfogadja.  
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal  
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11./ Tájékoztató az önkormányzat vagyonkimutatásáról, vagyonállapotról a 
Mötv. 110.§ (2) bekezdése alapján  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt a napirendi pont szóbeli tájékoztatására.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az önkormányzat vagyonkimutatását kötelezően jóvá kell 
hagyni, melyet a beszámoló anyaga is tartalmaz.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta a vagyonkimutatás elfogadását. A napirendi 
pontot a pénzügyi bizottság tárgyalta, felkérte Berze Attila elnököt a tájékoztatásra.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság javasolja elfogadásra az önkormányzat 
vagyonáról készített kimutatást.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat vagyonkimutatásáról, vagyonállapotról szóló tájékoztatót.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

140/2017. (V.25.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 110.§-ában 
meghatározott kötelezettségének teljesítése érdekében az önkormányzat 
vagyonkimutatását az alábbi tartalommal hagyja jóvá: 

Bakonycsernye Község Önkormányzatának (saját) 2016. évi vagyonkimutatása 
ESZKÖZÖK                                                                                                                     Ft-ban 

Megnevezés Előző év Tárgyév 

I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 
II.TÁRGYI ESZKÖZÖK 1 861 791 

887 
1 809 784 

954 
- Ingatlanok 1 849 600 

670 
1 800 099 

497 
- Gépek, berendezések, járművek 5 792 898 9 775 457 
- Tenyészállatok 0 0 
- Beruházások, felújítások 6 398 319 0 
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 3 879 000 3 879 000 
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE 

ADOTT ESZKÖZÖK 
37 668 

380 
35 410 

497 

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 
1 903 339 

267 
1 849 164 

451 

I. KÉSZLETEK 0 0 
II. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 
B.FORGÓESZKÖZÖK 0 0 
I. Pénztárak, betétkönyvek 170 675 135 945 
II.Forintszámlák, devizaszámlák 31 283 

358 
40 742 

863 
C. PÉNZESZKÖZÖK 31 454 

033 
40 878 

808 
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I.Költségvetési évben esedékes követelések 4 
121 155 

3 
450 372 

II.Költségvetési évet követően esedékes 
követelések 

1 530 622 0 

III.Követelés jellegű sajátos elszámolások 0 70 000 

D. KÖVETELÉSEK 
5 651 777 3 520 372 

E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI 
ELSZÁMOLÁSOK 

1 877 248 832 075 

F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 
0 659 000 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 
1 942 322 

325 
1 895 054 

706 

 
 

FORRÁSOK 

Megnevezés Előző 
év 

Tárgyév 

1. Nemzeti vagyon induláskori értéke 1 631 
422 403 

1 631 
422 403 

2. Egyéb eszközök induláskori értéke és 
változásai 

48 538 
464 

48 538 
464 

3. Felhalmozott eredmény 201 
509 860 

241 092 
860 

4. Mérleg szerinti eredmény 38 583 
000 

-44 270 
572 

G. SAJÁT TŐKE 1 921 
053 727 

1 876 
783 155 

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 

0 41 350 

II. Költségvetési évet követően esedékes 
kötelezettségek 

16 726 
020 

11 687 
663 

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 1 277 
313 

2 648 
270 

H. KÖTELEZETTSÉGEK 18 003 
333 

14 377 
283 

I.EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI 
ELSZÁMOLÁSOK 

0 0 

J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 3 265 
265 

3 894 
268 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 942 
322 325 

1 895 
054 706 

Forgalomképesség szerinti megoszlás 

                                                                                                                                          Ft-ban 
Megnevezés Bruttó 

érték 
Nettó 

érték 
Forgalomképtelen vagyon  964 132 

147 
636 589 

723 
Korlátozottan forgalomképes vagyon 448 702 

832 
374 543 

784 
Forgalomképes vagyon 654 298 380 478 
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159 414 

Törzsvagyon körébe nem tartozó vagyon 579 726 
914 

457 552 
530 

ÖSSZESEN 

2 646 
860 052 

1 849 
164 451 

0-ig leírt eszközök 37 004 
501 

0 

 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal  
 
 
12./ Javaslat a Fejérvíz Zrt. 2017. évi fejlesztésének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: A Fejérvíz Zrt. megküldte a szerződést a szennyvíztisztító 
telepen elvégzendő fejlesztési munkákra vonatkozóan. Javasolta annak elfogadását. 
Felhívta a képviselő-testület figyelmét, hogy a költségvetésben e vállalásra nem 
került betervezésre teljes fedezet, így javasolta átcsoportosítással biztosítani.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Milyen munkát fognak végezni? 
 
Turi Balázs polgármester: A szerződésben szerepel a gépi rács cseréje.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Fejérvíz Zrt. 2017. évi fejlesztésének megtárgyalását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

141/2017. (V.25.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
FEJÉRVÍZ Zrt. (8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.) a Bakonycsernye, 
Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és – tisztítás rendszeren a 2017-
2031. évi GFT-ben szereplő és a MEKH által jóváhagyott I. ütemben 
5.000.000 Ft + Áfa összegben fejlesztési munkákat elvégezzen, melyből 
Bakonycsernye 90 %-os arányban 4.500.000 Ft + Áfa összeget vállal.  
A képviselő-testület tudomásul veszi a FEJÉRVÍZ Zrt és az önkormányzat 
között köttetett fővállalkozási szerződés tartalmát.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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13./ Javaslat Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a részletes 
tájékoztatásra.  

 
Fidrich Tamásné jegyző: Az előterjesztésben szereplőek szerint részletes 
tájékoztatást nyújtott a jogszabályi változásokról mely szerint 2017. október 1-re 
minden településnek el kell készíteni a Településképi Arculati Kézikönyvet (TAK) 
valamint a településképi rendeletet. Ezt követően szükségessé válik majd új Helyi 
Építési Szabályzat készítése is, hiszen a kettőnek összhangban kell lenni. A 
képviselő-testületnek ez kötelező feladata, így az idei évi költségvetésből biztosítani 
kell rá a fedezetet. A TAK elkészítésére egy tervező megbízására lenne szükség, a 
főépítészi feladatok elvégzésére pedig főépítész megbízására, akik az árajánlatukat 
benyújtották.   
Ehhez kapcsolódóan véleményezési eljárást kell lefolytatni, melyet ún. partnerségi 
rendeletben kell szabályozni, melyet a képviselő-testületnek el kell fogadni.  

 
Kaviczki Péter képviselő: A település teljes közigazgatási területére vonatkozik? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Igen, a teljes közigazgatási területre.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta a tervező és a főépítész árajánlatának 
elfogadását és a feladatok megkezdését.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Településképi Arculati Kézikönyv és településképi arculati kézikönyv elkészítését.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

142/2017. (V.25.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy döntött, hogy 
Bakonycsernye Község Önkormányzata Bakonycsernye közigazgatási 
területére vonatkozó Településképi Arculati Kézikönyv és településképi 
önkormányzati rendelet előkészítésével a benyújtott árajánlatok alapján 
megbízza Koselák-Mike Enikő 8065 Nagyveleg, Perczel Mór utca 9. szám 
alatti lakos építészeti tervezőt (nyilvántartási száma: É 07-0446), a főépítészeti 
közreműködés érdekében pedig Ertl Antal (8000 Székesfehérvár, Rába utca 
22., nyilvántartási száma: É 07-0075) építészt.  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a feladat elvégzéséhez szükséges 
tervezési szerződések megkötésére.   
A képviselő-testület a feladat elvégzéséhez bruttó 400.000 – 400.000 Ft-ot, 
azaz mindösszesen 800.000 Ft-ot, azaz Nyolcszázezer forintot biztosít az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének terhére. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: döntést követően azonnal 
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14./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a rendelet módosítással 
kapcsolatos szóbeli tájékoztatásra.  

 
Fidrich Tamásné jegyző: A szociális ellátásokról szóló rendelet véleményezésével 
kapcsolatban elkészült írásos előterjesztést is megkapták a képviselők. A 
rendeletben étkeztetéssel kapcsolatosan a gyakorlati alkalmazás során felmerült 
szabályozás pontosítására volt szükség.  

 
Turi Balázs polgármester: Javasolta az előterjesztés elfogadását.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság javasolta a szociális ellátásokról szóló 
rendelet módosításának elfogadását a képviselő-testületnek.  

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a helyi 
szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet véleményezését az előterjesztés 
szerint.     
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete  
a helyi szociális ellátásokról szóló  

5/2015. (III.26.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
15./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás térítési díjáról 
szóló rendelet módosítására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Az írásos előterjesztés megkapták a képviselők. Felkérte 
Fidrich Tamásné jegyzőt a rendelet módosítással kapcsolatos szóbeli tájékoztatásra.  

 
Fidrich Tamásné jegyző: A rendelet már korábban elfogadásra került, de a díj 
összege a rendelet szövegében és a mellékletben nem egyezett, így ennek 
korrigálására van szükség.  

 
Turi Balázs polgármester: Javasolta az előterjesztés elfogadását.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság javasolta a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátás térítési díjáról szóló rendelet módosításának elfogadását a 
képviselő-testületnek.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 
önkormányzati rendelet véleményezését az előterjesztés szerint.     
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének  

12/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjakról 

szóló 1/2017.(I.30.) önkormányzati rendelet módosítására 
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
16./ Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának rendjéről 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: Mint az előterjesztésben is szerepel, a Fejér Megyei 
Kormányhivatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény – Mötv. – 133.§ (2) bekezdése alapján javaslattal élt a Képviselő-testület felé 
annak érdekében, hogy „a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának rendjéről” szóló 
15/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelete – önkormányzati rendelet – a jelenleg 
hatályos jogszabályi környezettel összhangba kerüljön, azzal teljes mértékig 
harmonizáljon. Ennek megfelelően tájékoztatta a testületet a rendelet módosításnak 
szükségességéről.   
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság javasolta a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának rendjéről 
szóló rendelet módosításának elfogadását a képviselő-testületnek.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, elszállításának és 
ártalmatlanításának rendjéről szóló rendelet módosítását az előterjesztés szerint. 

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének, 

elszállításának és ártalmatlanításának rendjéről szóló  
15/2015.(IX.1.) önkormányzati rendelet módosítására 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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17./ Javaslat közétkeztetési szolgáltatás biztosítására vonatkozó szerződés 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Tavaly évben került megkötésre a gyermekétkeztetésre 
vonatkozó szerződés a Lakat-lak Kft-vel, mely 2017. augusztus 31-ig szól. Kérte a 
testületet, hogy a szerződés kerüljön meghosszabbításra 2017. december 31-ig, 
hogy elég idő legyen a megfelelő vállalkozó kijelölésére.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság javasolta a közétkeztetési szolgáltatás 
biztosítására vonatkozó szerződés módosítását az előterjesztés szerint a képviselő-
testületnek.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
közétkeztetési szolgáltatás biztosítására vonatkozó szerződés módosítását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

143/2017. (V.25.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 
Bakonycsernyei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény, valamint a 
Bóbita Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményekben történő 
gyermekétkeztetés biztosításra kötelezett, a 2016. augusztus 3-án kelt, Lakat-
Lak Kft. (8053 Bodajk, Bányász ltp. 16.)-vel kötött gyermekétkeztetés tárgyú, 
határozott idejű vállalkozói szerződést annak lejárát követő további 4 hónapra, 
azaz 2017. december 31-ig meghosszabbítja. 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés módosítását, a 
szerződés egyéb tartalmának változatlanul hagyásával, kizárólag a VI. 
fejezetben meghatározott szerződési határidő módosításával aláírja. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. augusztus 31. 

 
  
18./ Javaslat az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásról szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: A képviselők részére megküldésre került a hivatal által 
elkészített beszámoló, melyet minden év május 31-ig el kell fogadni a testületnek. 
Javasolta a beszámoló elfogadását.  
 
 



 
21 
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 
beszámoló elfogadását.  
  

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

144/2017. (V.25.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2015. évre vonatkozó 
beszámolót elfogadja a határozat mellékletét képező tartalommal.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
19./ Javaslat hótolási és síkosságmentesítési pályázat kiírásának 
előkészítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Kovács Attila vállalkozó 
2009. óta végzi a településen a hótolást és síkosságmentesítést, aki májusban 
megkereste és bejelentette szerződésbontási szándékát. A szerződésben foglaltak 
szerint minden év májusában meg kell vizsgálni a szerződést és az infláció 
mértékében korrigálni. Ez legutóbb 2012-ben történt meg. A pénzügyi osztály által 
kigyűjtésre került az elmúlt három évben hótolásra kifizetett összegek és a készenléti 
díj, melyről tájékoztatta a testületet. Javasolta a korábbi pályázati kiírás 
felülvizsgálatát, az irányvonal meghatározását és új pályázat kiírását a feladat 
elvégzésére vonatkozóan. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Az adatokból látható, hogy jól működött az eddigi rendszer. 
A településen elég sok a meredek utca, ami plusz költséget jelent a hótolásnál.   
 
Szarka István képviselő: Véleménye szerint is megfelelő volt az eddigi rendszer. 
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta, hogy következő képviselő-testületi ülésre 
kerüljön kidolgozásra egy pályázati kiírás, melyet megtárgyal a testület.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
hótolási és síkosságmentesítési pályázat kiírásának elkészítését.   
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
145/2017. (V.25.) sz. Határozata 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a község belterületi útjainak téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési 
tevékenységének ellátásához a pályázati kiírást a következő testületi ülésen 
kívánja megtárgyalni.  
Felhatalmazza a jegyzőt a pályázati kiírás elkészítésére.  
Felelős: jegyző 
Határidő: következő képviselő-testületi ülés 

 
 
20./ Polgármesteri tájékoztató a kötelezettségvállalásokról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Az előterjesztés alapján tájékoztatást nyújtott a képviselő-
testület részére az idei évben végzett 800.000 Ft-ot el nem érő jogügyletek 
megkötéséről, melyet kiegészítene az előterjesztés elkészítését követően felmerült 
vis-maior pályázathoz kapcsolódó 330.000 Ft + Áfa szakértői díj. Kérte a testületet a 
tájékoztató elfogadásáról.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
kötelezettségvállalásról szóló tájékoztató elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

146/2017. (V.25.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzat 
2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.24) önkormányzati rendeletének 
16.§. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a költségvetésben 
meghatározott és rendelkezésre álló saját források terhére, a polgármester 
által 800.000 Ft alatt megkötött jogügyleteiről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
21./ Egyéb ügyek 
 
21/1. Wittmann Lászlóné kérelme 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Wittmann Lászlóné 
kérelmet nyújtott be, mely szerint a bakonycsernyei belterület 159 hrsz alatti 1935 
m2, kivett beépítetlen területű ingatlanból 165/180-ad részben tulajdonos, továbbá az 
önkormányzat is 15/180-ad részben szintén tulajdonos. Kérelmező szeretné eladni a 
tulajdonrészét, de az önkormányzatnak elővásárlási joga van, melyről le kellene 
mondania. A helyszínt megtekintette, véleménye szerint az önkormányzat éljen az 
elővásárlási jogával. Kérte a képviselők véleményét.  



 
23 
 

 
Varsányi Ferencné képviselő: Egyetértett a polgármester véleményével, ne mondjon 
le az elővásárlási jogáról az önkormányzat.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Wittmann 
László kérelmét.      
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

147/2017. (V.25.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a Bakonycsernye belterületi 159 hrsz-ú, 1935 m2 kivett beépítetlen 
területű ingatlan, Wittmann László Bakonycsernye, Rákóczi út 5/A. szám alatti 
lakos tulajdonát képező 165/180-ad részének elővásárlási jogáról nem kíván 
lemondani, él a vásárlás lehetőségével a megajánlott 200.000 Ft vételárban.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
21/2. Tájékoztatás DUSZÉN kérelméről 
 
Turi Balázs polgármester: A Duszén Kft. úthasználati szerződés megkötésére 
vonatkozó kérelemmel fordult az önkormányzathoz, melyben kérték, hogy a leendő 
bányanyitáshoz az önkormányzat a tulajdonát képező út használatát engedélyezze. 
Közben megérkezett a Kormányhivatal levele, melyben a bányanyitás 
engedélyezését elutasították. Ennek ellenére kérte a testület döntését az 
úthasználati szerződés megkötésére vonatkozóan. Javasolta, hogy feltételesen 
kellene kiadni az engedélyt úgy, hogy amennyiben a bányanyitás engedélyét 
megkapják, abban az esetben köti meg az önkormányzat az úthasználati engedélyt.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Az út használatára, karbantartására, járhatóvá tételére 
vonatkozó előírásokat mindenképpen le kell írni.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Ne engedélyezze az önkormányzat az út használatát.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
DUSZÉN Kft. kérelmének elbírálását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

148/2017. (V.25.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 013 hrsz-ú külterületi út 
használatához hozzájárulását adja abban az esetben, amennyiben a DUSZÉN 
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Kft. (8416 Dudar, Bányatelep) mélyműveléses szénbánya nyitási engedélye 
jogerőssé válik.  
A jogerős engedély birtokában a használat részletes feltételeit az 
önkormányzat és a DUSZÉN Kft. között létrejövő megállapodás tartalmazza. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
21/3. Valásek Soma földhaszonbérleti szerződés ügye 
 
Turi Balázs polgármester: Tavalyi évben az önkormányzat termőföld haszonbérleti 
szerződést kötött Valásek Soma Bakonycsernye, Táncsics u. 29. szám alatti lakos, 
haszonbérlővel három ingatlanra vonatkozóan, melyek egy szerződésben 
szerepeltek.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Valásek Soma földhaszonbérleti szerződés ügyét.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

149/2017. (V.25.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy a képviselő-testület döntése alapján a 166/2015.(VII.16.) számú 
határozatban szereplő ingatlanokra vonatkozóan a haszonbérleti szerződés 
külön-külön ingatlanonként kerüljön megkötésre. 
 
Felelős: jegyző  
Határidő: azonnal 
 

 
21/4. Klein Gábor vállalkozó kiegészítő munkákra vonatkozó bejelentése 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Klein Gábor vállalkozó 
elvégezte a munkákat, melyekkel az önkormányzat megbízta, viszont a Bercsényi 
utcai híd felújítása során keletkeztek kiegészítő munkálatok, melyre benyújtotta 
igényét. Ennek bruttó összege 1.369.727 eFt. Magasnak tartja az összeget, de a 
munka el lett végezve.   
 
Varsányi Ferencné képviselő: Járt a helyszínen, magasnak tartja a benyújtott 
pótmunka igény összegét.  
 
Szarka István képviselő: Utólag nincs mit tenni, a munkát elvégezte.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Klein 
Gábor vállalkozó kiegészítő munka igényét.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

150/2017. (V.25.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy Klein Gábor vállalkozó által benyújtott költségvetést a Bercsényi utca 
hídfelépítmény pótmunkáira és a hozzá tartozó járulékos kiegészítő munkák 
elvégzésére vonatkozóan elfogadja.  
Felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
21/5. Tájékoztatás jelzálogjog törlésről  
 
Turi Balázs polgármester: Tavalyi évben pályázatot nyújtott be az önkormányzat a 
tulajdonát képező Rákóczi út 79. szám alatti épületében működő gyermekjóléti 
szolgálat felújítására, melyre támogatást nyert. A támogatási szerződés előkészítése 
során derült fény arra, hogy az épület jelzálogjoggal terhelt, melyet töröltetni 
szükséges.  Ehhez kérte az képviselő-testület hozzájárulását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
jelzálogjog törlés engedélyezését.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

151/2017. (V.25.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 
Bakonycsernye 1252 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa kezdeményezi az OTP Bank 
Rt Közép-dunántúli Régiójánál (8000 Székesfehérvár, Ősz u. 11.), hogy a fenti 
ingatlanra 2000. júliusában, 19.189.000,- Ft és járulékai erejéig bejegyzett 
jelzálogjog törlésre kerüljön.  
Felhatalmazza a polgármestert a jelzálogjog törléséhez szükséges kérelem, 
nyilatkozat aláírására.  
A móri Járási Földhivatal felé fizetendő eljárási díjat Képviselő-testület a 2017. 
évi költségvetése terhére biztosítja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
21/6. Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a közelmúltban részt 
vett egy, a Kisgyóni természetjáró telepüen található házak felújításával kapcsolatos 
megbeszélésen. A házak egy kivételével (Balinka község Önkormányzata) mind 
állami tulajdonban vannak. Bakonycsernye község Önkormányzatának kizárólagosan 
csak a Kisgyónba vezető út a tulajdona. Az állam a saját tulajdonában lévő faházakat 
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a közeljövőben felújítja. A helyszínen, és levélben is jelezte a beruházók felé, hogy 
az önkormányzat kérése, hogy a projekt tartalmazza a Kisgyóni út felújítását, hiszen 
jelenleg is erősen leromlott állapotú, de a tervezett csatornahálózat kialakítása is 
csak rontana a meglévő állapoton. Jelezte továbbá azt is, hogy érdemes lenne az 
önkormányzat által TOP pályázat keretén belül elindított biciklisáv a tábor bejáratáig 
történő folytatása is. Így a későbbiekben megkönnyítve a kerékpáros turizmus 
beindulását.  
 
Tájékoztatásul elmondta, hogy a Depónia Kft-vel sikerült megegyezni, hogy a 
külterületen elhelyezett illegális szemétkupacok felszámolásához 3x7 m3 anyagot 
elszállítanak 36.378,- Ft+Áfa/konténer áron.    
 
 
Szarka István képviselő: Elmondta, hogy járt a Szápári úton a támfalnál és úgy 
gondolja, hogy egyre veszélyesebb, szinte életveszélyes. Nagyobb esőzés esetén 
nagy esély van arra, hogy beboruljon.  
 
Turi Balázs polgármester: Valóban romlik a helyzet. Járt a helyszínen a 
Közútkezelővel együtt. Olyan megegyezés született, hogy közösen felmérésre kerül, 
hogy mi mennyibe kerülne. Véleménye, hogy abban az esetben, ha a Közútkezelő 
megépíti a támfalat, úgy az önkormányzat pedig elvégzi a járda építését. Tárgyalni 
fog szakemberrel ez ügyben.  
  
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. Turi Balázs polgármester a testületi ülést 
bezárta. 
 
 

 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester         jegyző 
 
 
    Ackermann Zoltán  
    jkv. hitelesítő 


