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Bakonycsernye Község Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

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

Turi Balázs   polgármester 
Ackermann Zoltán  alpolgárnester 
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 Kaviczki Péter képviselőt javasolta. A képviselő-testület a 
jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslattal egyetértett, és az alábbiak szerint 
határozott.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

161/2017. (VI.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Kaviczki 
Péter képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 

 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett javaslatot. 
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1./ Javaslat törvényességi felhívás megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
2./ Javaslat közbeszerzési bizottság megválasztására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
3./ Javaslat a települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű 
pályázat (TOP-2.1.3-15 FE1-2016-00020) közbeszerzési eljárásának 
megindításához szükséges ajánlattételi felhívás elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
4./ Javaslat a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 
(TOP-2.1.3-15 FE1-2016-00004) tárgyú pályázat megindításához szükséges 
ajánlatkérő dokumentáció elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
5./ Javaslat a Hang-Szín-Tér Iskolával történő bérleti szerződés megkötésére  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
6./ Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
7./ Javaslat Balatonszepezdi táboroztatás támogatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

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

 
9./ Tájékoztatás aktuális pályázatokról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
10./ 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 
162/2017. (VI.27.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat törvényességi felhívás megtárgyalására 
2./ Javaslat közbeszerzési bizottság megválasztására 
3./ Javaslat a települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések 
elnevezésű pályázat (TOP-2.1.3-15 FE1-2016-00020) közbeszerzési 
eljárásának megindításához szükséges ajánlattételi felhívás elfogadására 
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4./ Javaslat a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, 
fejlesztése (TOP-2.1.3-15 FE1-2016-00004) tárgyú pályázat megindításához 
szükséges ajánlatkérő dokumentáció elfogadására 
5./ Javaslat a Hang-Szín-Tér Iskolával történő bérleti szerződés megkötésére  
6./ Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára 
7./ Javaslat Balatonszepezdi táboroztatás támogatására 
8./ Javaslat Fecskeházi kérelmek elbírálására 
9./ Tájékoztatás aktuális pályázatokról 
10./ Egyéb ügyek  
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat törvényességi felhívás megtárgyalására 
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 Kormányhivatal törvényességi felhívással élt a képviselő-
testület felé, hogy az anyakönyvi eljárásról szóló rendelet felülvizsgálatára 
vonatkozóan. Javasolta a felhívásban foglaltakkal történő egyetértést és a rendelet 
felülvizsgálatának megkezdését.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
törvényességi felhívás megtárgyalását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

163/2017. (VI.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Fejér Megyei 
Kormányhivatal az önkormányzat „az anyakönyvi eljárás helyi szabályairól 
szóló 7/2017.(IV.1.) önkormányzati rendeletével” kapcsolatban tett, 
FE/02/870-1/2017. számú törvényességi felhívásában foglaltakkal egyetért. 
Felhívja a jegyzőt, hogy a törvényességi eljárásban foglalt törvénysértések 
kiküszöbölésére új rendelettervezetet terjesszen a képviselő-testület elé, 
melyben a 7/2017.(IV.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésre 
kerül, s a képviselő-testület jogalkotói hatáskörébe tartozó szabálytervezetek 
kerülnek be. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: következő soros képviselő-testületi ülés 
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2./ Javaslat közbeszerzési bizottság megválasztására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a közbeszerzési 
bizottság megválasztását megelőzően a pályázat lebonyolításához szükséges 
műszaki ellenőr kijelölése, melyre vonatkozóan az alábbi három árajánlatot kérte be: 
- Futura Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. bruttó 2.108.200,- Ft 
- Kunzulens 9000 Ft. bruttó 2.387.600,- Ft 
- Édes Gergely Építészstúdiója Bt. bruttó 1.490.000,- Ft 
Javasolta a legolcsóbb ajánlattevő kijelölését.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: A korábbiakban elvégzett munkájával is meg volt 
elégedve, javasolta a kijelölését.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Édes Gergely Építészstúdiója Bt. megbízását a műszaki ellenőri feladatokra 
vonatkozóan.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

164/2017. (VI.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-15 
FE1-2016-00020 azonosítószámú pályázat keretében megvalósuló beruházás 
műszaki ellenőri feladatok elvégzésével Édes Gergely Építészstúdiója Bt-t 
(8000 Székesfehérvár, Horváth I. u. 20. kapcsolattartó: Édes Szilárd ok. 
építőmérnök műszaki ellenőr) bízza meg.  
A vállalkozó díjat bruttó 1.490.000 Ft összegben határozza meg.  
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
Turi Balázs polgármester: A közbeszerzési bizottság megválasztásával kapcsolatos 
tájékoztatásra felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az Akác utcában megvalósuló beruházásra beérkező 
ajánlattételi felhívások bírálati előkészítő munkájára közbeszerzési bizottság 
létrehozása szükséges. A bizottság tagjainak javasolta személyén túl, Csik Ildikó 
gazdasági vezetőt, Czink Henrietta az ALBENSIS Kft. közbeszerzési ügyintézőjét és 
Édes Szilárd építőmérnök műszaki ellenőrt.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
közbeszerzési bizottság tagjainak megválasztását az elhangzott javaslat alapján.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

165/2017. (VI.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a „települési 
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” elnevezésű ajánlattételi 
felhívásra beérkezett ajánlatok bírálati előkészítő munkája érdekében 
közbeszerzési bizottságot hoz létre, melynek tagjai az alábbi személyek: 
Fidrich Tamásné jegyző 
Csik Ildikó gazdasági vezető 
Czink Henrietta közbeszerzési ügyintéző 
Édes Szilárd építőmérnök. 
  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal   

 
 
3./ Javaslat a települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések 
elnevezésű pályázat (TOP-2.1.3-15 FE1-2016-00020) közbeszerzési eljárásának 
megindításához szükséges ajánlattételi felhívás elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: A pályázat közbeszerzési eljárásának lefolytatásával az 
önkormányzat megbízta az ALBENSIS Kft-t, akik elkészítették a szükséges anyagot. 
A beruházás valószínűleg augusztus végén vagy szeptember elején elkezdhető lesz 
és a befejezési határidőt javasolta december 31. napban meghatározni.   
 
Fidrich Tamásné jegyző: Véleménye szerint az elszámolás miatt célszerűbb lenne a 
december 15. befejezési határidő. 
 
Kaviczki Péter képviselő: kb. mikorra fog lezajlódni a közbeszerzési eljárás? 
 
Turi Balázs polgármester: Előreláthatólag augusztus hónapban, ezért is javasolná 
inkább a szeptemberi munkakezdést.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: A kötbér meghatározását is át kellene gondolni.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Nem szeretné, ha a munka minőségére menne a gyors 
befejezés, inkább nyúljon át jövő évre. 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: A műszaki ellenőr azért van, aki majd ellenőrzi.  
 
Turi Balázs polgármester: A fent elhangzottak figyelembevételével a befejezés 
időpontját javasolta 2018. május 31-ben meghatározni, mivel a közútkezelő az őszi-
téli időjárás függvényében, a közúton leállíthatja a munkát, így ebben az esetben 
lehet, hogy december 15-re nem fejeződne be.  
 
Berze Attila képviselő megérkezett az ülésterembe, így a képviselők száma 6 főre 
emelkedett.  
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Turi Balázs polgármester: Javasolta az előterjesztésben szereplő ajánlattételi 
felhívás elfogadását, valamint az alábbi öt ajánlattevő meghívását: 

- ALBA ÚT Kft. 8000 Székesfehérvár, Kisfaludi utca 8. 
- DUVIÉP 2000 Kft. 8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6.  
- KONSTRUKTOR Kft. 8000 Székesfehérvár, Repkény u. 7.  
- VÉRTESALJAI Kft. 8060 Mór, Mikes K. u. 14.  
- BARNES-BAU Kft. 8000 Székesfehérvár, Móri u. 90.  

 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű pályázat (TOP-
2.1.3-15 FE1-2016-00020) közbeszerzési eljárásának lefolytatását az előterjesztés 
szerint, továbbá az elhangzott öt ajánlattévő részére történő megküldését. 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

166/2017. (VI.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a „települési 
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” elnevezésű pályázat (TOP-2.1.3-
15 FE1-2016-00020) közbeszerzési eljárás ajánlatkérője a nyertes pályázati 
eredményt követően megvalósuló „Bakonycsernye belterületi vízrendezése IV. 
ütem Akác utca térsége” közbeszerzési ajánlattételi felhívását a határozat 
melléklete szerinti tartalommal fogadja el.  
Felhívja a polgármestert, hogy gondoskodjék a felhívás, az alábbi öt 
ajánlattevő részére történő megküldéséről: 

o ALBA ÚT Kft. 8000 Székesfehérvár, Kisfaludi utca 8. 
o DUVIÉP 2000 Kft. 8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6.  
o KONSTRUKTOR Kft. 8000 Székesfehérvár, Repkény u. 7.  
o VÉRTESALJAI Kft. 8060 Mór, Mikes K. u. 14.  
o BARNES-BAU Kft. 8000 Székesfehérvár, Móri u. 90.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: haladéktalanul   

 
 
4./ Javaslat a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, 
fejlesztése (TOP-2.1.3-15 FE1-2016-00004) tárgyú pályázat megindításához 
szükséges ajánlatkérő dokumentáció elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: A másik nyertes pályázat a gyermekjóléti szolgálat 
épületének felújítása. Mivel kisebb összegről, 15 millió Ft-ról van szó, ezért 
közbeszerzési eljárás lefolytatása itt nem szükséges, csupán közbeszerzés nélküli 
ajánlatkérési eljárás. Három ajánlattevő meghívását javasolta, melyek az alábbiak:  

- DNA Development Kft. 8000 Székesfehérvár, Poprádi utca 44. A. épület 
- THERMO ÉPGÉP Kft. 1205 Budapest, Mártírok útja 75.  
- Equitas Építő Kft. 8000 Székesfehérvár, Beregszászi utca 14.  
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Varsányi Ferencné képviselő: Elég lesz-e erre a feladatra a 15 millió Ft? 
 
Turi Balázs polgármester: Mivel a pályázatban szerepelnek el nem számolható 
tételek, ezért a költségvetés tervezésénél is kalkulált önerő az bruttó 2,7 millió Ft. 
Mivel azonban közel 1,5 év telt el a tervezéstől számítva, így előfordulhat – az 
építőanyagok drágulását is figyelembe véve, - hogy az önerő mértéke emelkedni fog.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Mivel nem lesz elég erre a fedezet, tudja-e az 
önkormányzat vállalni a beruházást? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, jelenleg a pályázatokra tervezett összegből 
fedezhető.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Véleménye, hogy az önerővel együtt kb. 10 millió Ft plusz 
költség lesz. A szerződésben úgy szerepel, hogy átalánydíjas a fizetés. 
Magyarázatot kért az átalánydíj fogalmára ebben az esetben. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A munkavégzés során többféle munkanem van, de a 
számlázás nem munkanemenként, hanem egy összegben történik.  A teljes 
összegből a 25%, az 50 % és a 75 %-os teljesítésnél kerülne kifizetésre.    
 
Turi Balázs polgármester: Túlzottnak tartja Kaviczki képviselő által prognosztizált 
számot. Lehet gondolkodni azon is, hogy nem fizetünk részszámlát, de kevés 
vállalkozó vállalná úgy a munkát, illetve az előleg már a rendelkezésre áll, 
megérkezett az önkormányzat számlájára. 
 
Berze Attila képviselő: A munkálatok, ha lehet idén legyenek befejezve.  
 
Turi Balázs polgármester: A befejezési határidőnek javasolta a december 11. napját, 
az ajánlattétel benyújtási határidejét pedig július 14. péntek 11.30 órában 
meghatározni, így augusztusban megkezdődhetne a munka.   
 
Kaviczki Péter képviselő: Az ajánlattevő felméri a helyszínt? 
 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az ajánlattételi felhívásban megküldésre kerül mindenkinek 
az árazatlan költségvetés, de természetesen megtekinthetik a helyszínt.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
„Bakonycsernyei Családsegítő Szolgálat infrastruktúrájának fejlesztése” elnevezésű 
pályázat ajánlattételi felhívás és beszerzési dokumentumok elfogadását az 
előterjesztés szerint, továbbá az elhangzott három ajánlattévő részére történő 
megküldését. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 1 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
167/2017. (VI.27.) sz. Határozata 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Bakonycsernyei 
Családsegítő Szolgálat Infrastruktúrájának Fejlesztése” tárgyú közbeszerzési 
értékhatár alatti beszerzési eljárás ajánlattételi felhívását a határozat 
melléklete szerinti tartalommal fogadja el.  
Felhívja a polgármestert, hogy gondoskodjék a felhívás, az alábbi három 
ajánlattevő részére történő megküldéséről: 

o DNA Development Kft. 8000 Székesfehérvár, Poprádi utca 44. A. 
épület 

o THERMO ÉPGÉP Kft. 1205 Budapest, Mártírok útja 75.  
o Equitas Építő Kft. 8000 Székesfehérvár, Beregszászi utca 14.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: haladéktalanul   

 
 
5./ Javaslat a Hang-Szín-Tér Iskolával történő bérleti szerződés megkötésére  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: A Hang-Szín-Tér Iskolával, táncoktatás céljára 2007-ben 
megkötött terembérleti szerződés hamarosan lejár, így dönteni kellene a 
továbbiakról. Elkészült egy tervezet a bérletre vonatkozóan, fontos, hogy mennyi 
időtartamra legyen kiadva, valamint az, hogy térítésmentesen vagy bérleti díj 
ellenében. Érdeklődött más településeken, ahol szintén használják a művelődési 
házat, ott kérnek bérleti díjat. A szerződés az önkormányzat és a Hang-Szín-Tér 
Iskola között köttetne. Javasolta 5 év időtartamra. Kérte a véleményeket.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Abban az esetben, ha kérünk bérleti díjat, lehet, hogy 
nem fogják igénybe venni.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Abban az esetben, ha nem tart oktatást, nem kap 
normatívát sem.  
 
Berze Attila képviselő: Biztos volt már olyan, hogy a helyi programot át kellett tenni, 
mivel ők tartottak órát. Nem szerepel a tervezetben, hogy heti hány alkalommal 
vennék igénybe.  
 
Turi Balázs polgármester: Heti két alkalommal, kedd és csütörtöki napokon kb. 2,5 
órát, jelenleg 17 csernyei gyerek jár.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Javasolta, hogy heti két alkalom legyen ingyenes, a további 
alkalmakért pedig kelljen fizetni.  
 
Turi Balázs polgármester: Egyetértett a javaslattal, kiegészítve heti 2 x 2 óra legyen 
ingyenes.  
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Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Hang-
Szín-Tér Iskolával történő bérleti szerződés megkötését az elhangzott javaslat 
alapján.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

168/2017. (VI.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy teremhasználati szerződést köt a Hang-Szín-Tér Művészeti Iskolával 
(8053 Bodajk, Petőfi u. 7. képviseli: Gerséné Krausz Szilvia) 2017. 
szeptember 1. napjától 2022. június 30. napjáig, 5 év időtartamra, kizárólag a 
tanítási hónapokban hétfőtől-péntekig terjedő időszakban maximum heti 2x2 
órára térítésmentesen, táncoktatás céljára. A megjelölt időponton felüli 
igénybevétel esetén a képviselő-testület által korábban meghatározott óradíjat 
köteles megfizetni.  
A teremhasználati szerződés határozat mellékletét képezi. 
Felhatalmazza a polgármestert a teremhasználati szerződés megkötésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
  

 
6./ Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt a napirendi pont szóbeli tájékoztatására.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A helyi esélyegyenlőségi programot kétévente felül kell 
vizsgálni, melyet a képviselő-testületnek kell jóváhagyni. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát az előterjesztés szerint.   
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

169/2017. (VI.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Önkormányzatának Képviselőtestülete 137/2013. (VI.27.) 
számú határozatával fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. A 
képviselőtestület az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak 
megfelelően, a kétévente előírt áttekintésnek eleget tett, a program 
határidőre megvalósult intézkedéseinek teljesítését elfogadja, a 
folyamatban lévő intézkedések határidejét módosította. A képviselő testület 
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az áttekintett Helyi Esélyegyenlőségi Programot a felülvizsgált Intézkedési 
Tervvel egységes szerkezetben elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7./ Javaslat Balatonszepezdi táboroztatás támogatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Az idén is kérelem érkezett arra vonatkozóan, hogy az 
iskolás gyerekek táborozási költségeihez járuljon hozzá az önkormányzat. Javasolta, 
hogy a korábbi évekhez hasonlóan az idén is a költségvetésben tervezett összeg, 
150.000 Ft támogatás kerüljön megállapításra. Javasolta továbbá a táborvezetőnek, 
hogy mivel szápári és mecséri gyermekek is részt vesznek a táborban, így azokat az 
önkormányzatokat is keresse fel támogatás ügyben. Kérte a véleményeket.  
 
Berze Attila képviselő: Véleménye szerint a táborba nyári gyakorlatukat töltő 7 diák 
részvétele miatt 50.000 Ft-tal meg kellene emelni a támogatást, mivel a 
kirándulásokon ők is részt fognak venni.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Meg kell vizsgálni van-e fedezet rá.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Akik a művelődési házban teljesíti a gyakorlatát, azok sem 
kap támogatást, így esetleges feszültség alakulhat ki a diákok között.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Javasolta 30.000 Ft-tal megemelni a támogatás összegét.  
 
Turi Balázs polgármester: A 30.000 Ft plusz támogatást javasolta a faértékesítésből 
befolyt összegből fedezni.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Balatonszepezdi táboroztatás támogatását az elhangzott javaslat alapján.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 2 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

170/2017. (VI.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi 
költségvetésében elfogadott, a balatonszepezdi tábor bérbeadásából 
származó bevétel terhére 150.000 Ft, továbbá a faértékesítésből befolyt 
összegből 30.000 Ft támogatást nyújt a Bakonycsernyei általános iskoláskorú 
gyerekek balatonszepezdi táborozása során megvalósuló szabadidős 
programok megvalósításához.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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8./ Javaslat Fecskeházi kérelmek elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Varga Valéria ügyintézőt a részletes 
tájékoztatásra.  
 
Varga Valéria ügyintéző: Jelenleg 2 kérelmet nyújtottak be, melyből az egyik 
fecskeházi lakásra, a másik pedig albérletre vonatkozik. A fecskeházi kérelmet 
Piringer Fatime Xénia és Orbán Máté nyújtotta be, akik minden feltételnek 
megfelelnek.  
A másik kérelmező Pfiffer József Zoltán Rózsa u. 57. szám alatti lakos, aki 
lakásbérleti kérelmét azzal indokolta, hogy nem talált a településen megfelelő 
albérletet.  
Jelenleg két üres lakás van, így a 24 lakásból fecskeházi lakó 10, albérlő pedig 12 
van.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta, hogy a Piringer Fatime és Orbán Máté kérelmét 
támogassa a testület, mivel minden feltételnek megfelelnek és Fecskeházi lakosként 
szeretnének beköltözni. A fennmaradó egy lakást pedig nem javasolja kiadni az 
albérlőként jelentkezőnek, mivel az albérletbe kiadásra szánt lakások beteltek, így 
csak a fecskeházi lakóként jelentkezőket lehet fogadni.  
 
Berze Attila képviselő: Mivel több az albérlő, mint a fecskeházi lakó, így egyetértett a 
polgármester véleményével.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Piringer 
Fatime Xénia 8060 Mór, Dózsa Gy. u. 10. és Orbán Máté 8056 Bakonycsernye, 
József A. u. 10. szám alatti lakosok kérelmét.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

171/2017. (VI.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló 
Fiatalok Garzonházába (Fecskeház) Piringer Fatime Xénia 8060 Mór, Dózsa 
Gy. u. 10. és Orbán Máté 8056 Bakonycsernye, József A. u. 10. szám alatti 
lakosokat 5 éves időtartamra lakáshasználónak kijelöli.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
A polgármester szavazásra bocsátotta Pfiffer József Zoltán 8056 Bakonycsernye, 
Rózsa u. 57. szám alatti lakos kérelmét.  
 

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

172/2017. (VI.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló 
Fiatalok Garzonházába (Fecskeház) Pfiffer József Zoltán 8056 
Bakonycsernye, Rózsa u. 57. szám alatti lakost nem jelöli ki bérlőnek, mivel 
jelenleg nincs szabad albérleti lakás. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
9./ Tájékoztatás aktuális pályázatokról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy megjelent egy újabb 
energetikai pályázati lehetőség, mely a Béketelepi Klubra vonatkozóan javasol 
benyújtani. Mivel néhány hete elutasításra került a tavalyi évben benyújtott pályázat, 
így most újra meg kellene próbálni, hiszen az akkor készült anyagok most is 
megfelelőek lennének. Benyújtási határidő július 14. A pályázati anyag elkészítésére 
vonatkozóan három árajánlatot kért be, melyek az alábbiak:  
- Opinion Builders Kft. Budapest, Szent Gellért tér 3. nettó 1.400.000,- Ft 
- Töpler Ferenc ev. Fót, Juhász Gyula utca 61. nettó 1.900.000,- Ft 
- MATURITAS Ásványráró, Fecske utca 4. nettó 1.750.000,- Ft  
 
Kaviczki Péter képviselő: A későbbiekre gondolva, el kell gondolkodni azon, hogy 
esetleg a jövőben turistaház kialakítását kellene elvégezni az épületen. Így abban az 
esetben, ha az önkormányzatnak is vannak vendégei, legyen hol elszállásolni.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Véleménye, mindaddig, amíg a bakonycsernyei emberek 
igényei nincsenek kiszolgálva, addig ne a vidékről érkező emberek érdekei legyenek 
figyelembe véve. A Béke-telepi klubnak jelenleg van funkciója. Ha szálláshely lenne, 
akkor az azt jelenleg használóknak Mórra, vagy más településre kellene átjárni a 
szolgáltatás igénybevételére. 
 
Turi Balázs polgármester: Korábbi ülésen tájékoztatta a testületet, hogy a 
Kisgyónban található házak felújításra kerülnek állami finanszírozással, így nem 
biztos, hogy ez célszerű lenne. A belső felújításra is van beadva pályázat, ami a 
jelenlegi funkcióra épül. Tehát most nem áll a testület módjában a funkcióváltás, 
hiszen akkor a két pályázat ellentétes lenne egymással.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a TOP-
3.2.1-16 számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” elnevezésű 
pályázat benyújtásához szükséges előkészületek megkezdését és a az Opinion 
Builders Kft. megbízását.  
 
     A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

173/2017. (VI.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon 
szándékát, hogy TOP-3.2.1-16 számú „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése” elnevezésű pályázati felhívásra pályázatot kíván benyújtani a 
tulajdonát képező bakonycsernyei Béketelepi Klub épület vonatozásában és 
megbízza az Opinion Builders Kft-t (1111 Budapest, Szent Gellért tér 3. 
4.em.3.), mint a legkedvezőbb ajánlattevőt a pályázat előkészítésére 
vonatkozóan.  
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
Turi Balázs polgármester: Benyújtásra került a „Magyarország és a Kárpát-medence 
magyarok lakta települései közötti magyar-magyar kapcsolatok ápolását és 
fejlesztését célzó testvér-települési programok és együttműködések támogatása” 
elnevezésű pályázat, melyre a benyújtott 2,5 millió Ft-os összegből 1,5 millió Ft-os 
támogatás került megítélésre. Továbbra is szeretné, ha a tábor meg lenne tartva, 
viszont azt nem, hogy az önkormányzat 1millió Ft pluszt erre fordítson. A táborozásra 
magyarcsernyei és erdélyi gyerekek érkeznének augusztusban. Tárgyalt az 
illetékesekkel, hogy a programok megvalósításából kell elvenni, véleménye szerint 
egy napot biztosan, így augusztus 16-21-ig lenne a táborozás. Tudomása szerint a 
magyarcsernyeiek az utazás költségét vállalni tudják. A május hónapban saját 
részre, telekommunikációs eszköz vásárlására megállapított 300.000 Ft összegből 
95.000 Ft jelenleg még van, így azt is tegye hozzá az önkormányzat. Továbbá a 
szepezdi 50 éves évfordulóra tervezett összegből is maradt közel 100.000 Ft, így 
azzal is lehetne számolni, valamint még a testvértelepülési kapcsolatok 
támogatására a költségvetésben szereplő összeget is rá lehetne fordítani.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Hány gyerek érkezéséről van szó? 
 
Fülöp Éva ügyintéző: A pályázatban 63 fő szerepel, így az érkező személyek száma 
51, ehhez jön hozzá a bakonycsernyei 10 gyerek és 2 kísérő.  
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra 
bocsátotta a testvértelepülési gyerekek táborozásának megváltozott finanszírozását.  
  

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

174/2017. (VI.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a „Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései 
közötti magyar-magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvér-
települési programok és együttműködések támogatása” elnevezésű pályázat 
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keretében elnyert támogatási összeget a táboroztatás megvalósításának 
érdekében az alábbi összegekkel kívánja kiegészíteni:  
- 104.000 Ft telekommunikációs eszköz vásárlására meghatározott összegből 
- 100.000 Ft a Balatonszepezdi évfordulóra tervezett összegből 
- 200.000 Ft testvértelepülési kapcsolatokra tervezett összegből 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. augusztus 31. 

 
 
 
10./ Egyéb ügyek  
 
9/1. Aranydiplomák átadása 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a falunapi megnyitó 
keretén belül kerülne átadásra két aranydiploma, így javasolta, hogy az idei évben 
önkormányzat által nyújtott kitüntetések ne kerüljenek átadásra.  
 
 
9/2. Rendőrkapitányság megkeresése 
 
Turi Balázs polgármester: A Rendőrkapitányság részéről megkeresés érkezett, hogy 
a körzeti megbízott részére különálló irodát tudna-e biztosítani az önkormányzat, 
mely nem kötelező az önkormányzatnak. A jelenlegi polgárőr iroda alkalmas lenne, 
ahol internet elérés is biztosított. Beszélt a polgárőrség vezetőjével, aki támogatja az 
elképzelést. Véleménye, hogy a művelődési ház nyugdíjas klub helyisége alkalmas 
lenne a polgárőrség részére megbeszélések megtartására, de egyenlőre a jelenlegi 
helyen ők is maradhatnának.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
körzeti megbízott részére helyiség biztosítását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

175/2017. (VI.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy az önkormányzat tulajdonát képező Rákóczi u. 141. szám alatti épület 
alsó részében található helyiséget a körzeti megbízott részére irodai 
helyiségnek térítésmentesen biztosítja.    
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
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9/3. Kitermelt fák értékesítési árának meghatározása 
 
Turi Balázs polgármester: Az elmúlt ülésen meghatározta a testület a fakitermelést 
követően értékesítendő fák árait. Mivel a kitermelést követően lehetett látni a fák 
minőségét, így a korábban meghatározott árak helyett újra meg kell állapítani. 
Felkérte Berze Attila képviselőt a tájékoztatásra.  
 
Berze Attila képviselő: Többször járt a helyszínen, látta a fák minőségét. 
Tájékoztatást nyújtott a fák mennyiségéről és javasolta az új árak megállapítását az 
alábbiak szerint: 

- akác 17.900,- Ft + áfa 
- lágylombú tűzifa 9.000,- Ft + áfa 
- kőris, juhar tűzifa (egyéb kemény) 15.500,- Ft + áfa 
- Madárcseresznye 20.000,- Ft + áfa 

Javasolta, hogy a fa összeszedésére több brigádot – legalább 8-10 – kellene 
kijelölni, továbbá azt kell meghatározni, hogy mikortól szedhetik és milyen áron.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Javasolt 1.000,- Ft + áfa/m3 árat az összeszedésre. 
Továbbá azt is meg kellene határozni, hogy a terület tisztítása után, hogyan lesz 
hasznosítva újra.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Legyen 2.000,- Ft + áfa/m3. 
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta 1.800,- Ft+Áfa/m3 ár meghatározását, a terület 
tisztítás határidejének pedig december 31. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
155/2017.(VI.1.) számú határozat kiegészítését.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

176/2017. (VI.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a 155/2017.(VI.1.) számú határozatát az értékesítésre vonatkozóan az 
alábbiakkal: 
Lágylombú tűzifa  9.000,- Ft +Áfa 
Kőris, juhar (egyéb kemény) tűzifa  15.500,- Ft +Áfa 
Madárcseresznye 20.000,- Ft +Áfa 
A terület tisztítás során összeszedett fa értékesítési ára 1.800,- Ft+Áfa/m3 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
     terület tisztítására 2017. december 31. 

 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az IMÁB Kft. vételi 
ajánlatot nyújtott be 50 m3 méteres akác tűzifa megvásárlására. Javasolta ennek 
elutasítását, mivel a kitermelt fák értékesítésére már a szerződés megköttetett.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a vételi 
ajánlat elutasítását.  
 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 1 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
177/2017. (VI.27.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a az IMÁB 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8156 Kisláng, Fő utca 94.) által 50 erdei m3, 
méteres akác tűzifa megvásárlására benyújtott vételi ajánlatot elutasítja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
9/4. Bakonycsernye, Rákóczi u. 77. szám alatti ingatlan kertjének megvásárlása  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Rákóczi u. 77. szám 
alatti ingatlan kertje, amely a Rákóczi u. 78. szám alatti művelődési ház mögött 
húzódik, külön helyrajzi számon szerepel, így az a lakóház nélkül is megvásárolható. 
Javasolta annak megvételét, hiszen akkor összeköthető egységet képezhet a 
művelődési ház és a szolgálati lakás kertjével is. Felvetődött a 600.000 Ft-os, illetve 
500.000 Ft-os vételi ár. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Véleménye szerint a 600.000 Ft is reális lenne, de meg kell 
próbálni az 500.000 Ft-tal.   
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Bakonycsernye, 1253/2 hrsz-ú belterületi, 
kivett beépítetlen terület művelési ágú terület 500.000 Ft vételi áron történő 
megvásárlásának kezdeményezését. 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

178/2017. (VI.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete vételi szándékát 
fejezi ki a Bakonycsernye, 1253/2 hrsz-ú 2336 m2 nagyságú, kivett, 
beépítetlen terület művelési ágú belterületi ingatlanra. 
A vételi árat bruttó 500.000 Ft-ban határozza meg. 
Felhatalmazza a polgármestert, a tulajdonosokkal történő tárgyalásra, s annak 
eredményessége esetén az adásvételi szerződés előkészíttetésére. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
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9/5. Konzorciumi megállapodás módosítása 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Korábbi ülésen döntött a testület arról, hogy az Akác utcai 
beruházás (TOP-2.1.3-15 FE1-2016-00020) (TOP-2.1.3-15 FE1-2016-
00020)  közbeszerzési eljárásának lefolytatásával megbízta az ALBENSIS Kft-t. A 
Kft. konzorciumi tag e pályázatban, így amennyiben ők készítik elő a közbeszerzési 
eljárást, úgy a konzorciumi megállapodás módosítására lenne szükség a tekintetben, 
hogy ezen feladatot az ALBENSIS Kft. mint konzurciumi tag végzi el. Mivel az 
Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. konzorciumi tagként részt vesz 
a projektben, mely keretében a menedzsment tevékenységet végzi, azonban költség 
nem került rá betervezésre, ezért e tekintetben is szükséges a konzorciumi 
megállapodás módosítása és az önkormányzatra tervezett menedzsment és 
közbeszerzési költségek átcsoportosítása az Albensis Kft.-re. 
Mivel az Albensis Kft. vezetője közeli hozzátartozója, így bejelentette érintettségét a 
napirendi ponttal kapcsolatban és kérte a szavazásból történő kizárását. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta Turi Balázs polgármester döntéshozatalból 
történő kizárását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

179/2017. (VI.27.) sz. Határozata 
 Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Önkormányzat 
 és az ALBENSIS Kft. között létrejött konzorciumi megállapodás módosítása  
 tárgyában Turi Balázs polgármestert a döntéshozatalból kizárja. 
 
 Felelős: alpolgármester 
 Határidő: azonnal 
 
Az alpolgármester szavazásra bocsátotta az ALBENSIS Kft-vel kötött konzorciumi 
megállapodás módosítását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

180/2017. (VI.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ALBENSIS Kft-
vel megkötött konzorciumi megállapodást a határozat melléklete szerinti 
tartalommal módosítja. 
Felhatalmazza a polgármester a szerződés módosítás aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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9/6. Kovácsi Krisztián földügye 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Kovácsi Krisztián, 
Bakonycsernye, Akác utcai lakos 20 évvel ezelőtt megvásárolta az önkormányzattól 
a 0166/21 hrsz-ú területet, viszont a földhivatalnál a tulajdonjog átvezetés nem 
történt meg. A vételár viszont az adásvételi szerződés megkötésekor kiegyenlítésre 
került, s vevők azóta folyamatosan, megszakítás nélkül használják és gondozzák a 
területet. 
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta, hogy a képviselő-testület ismerje el az 
elbirtoklás jogcímét, hiszen valóban fenn áll a terület folyamatos, jógazda módjára 
történő gondozása, melyet nem szakított meg semmilyen eljárási cselekmény. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott.  A polgármester szavazásra bocsátotta a 
bakonycsernyei 0166/21 hrsz-ú ingatlan elbirtoklását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

181/2017. (VI.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete elismeri, hogy 
Kovácsi Krisztián, 8056 Bakonycsernye, Akác u. 45. szám alatti lakos, 
az önkormányzat tulajdonát képező, bakonycsernyei 0166/21 hrsz-ú szántó 
művelési ágú ingatlant 1997. óta folyamatosan, megszakítás nélkül sajátjaként 
birtokoltja, tekintettel arra, hogy 1997.03.10-én az önkormányzat és Kovácsi 
Krisztián között aláírásra került a fenti ingatlanra vonatkozó adásvételi 
szerződés és annak vételára 1997.04.01-jén kiegyenlítésre is került. 
Így a vevő ennek tudatában használta sajátjaként az ingatlant, viselte annak 
terheit, szedte annak hasznait. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
9/7. Marton Imréné támogatási kérelme 
 
Turi Balázs polgármester: Telefonon érkezett megkeresés Marton Imréné részéről, 
aki kérte, hogy gyermeke Marton Kristóf részére az önkormányzat tudna-e 
támogatást nyújtani íjász verseny részvételére. Elmondta, hogy több versenyen is 
részt vett, ahol kiemelkedő eredményeket ért el. A nevezési díjak, a felszerelések, 
ruházat, az utazási és szállás költségei megterheli a család anyagi lehetőségeit. Járt 
a megyei Közgyűlésnél, de sajnos azt a választ kapta, hogy magánszemélyt nem 
tudnak támogatni, akik javasolták, hogy keresse fel a helyi önkormányzatot. 
Augusztusban Kecskeméten rendezik meg az európa bajnokságot, ahova szeretne a 
gyermek eljutni, ehhez kérnék a segítséget. Kérte a véleményeket.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Véleménye szerint lehetne létrehozni egy díjat, amihez 
támogatás is járna, ezzel segítve a gyermeket. A mai világban a teljesítményt díjazni 
kell.  
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Osgyán Gábor képviselő: Tavalyi évben Varga Eszter is kapott díjat, amihez nem járt 
anyagi támogatás.  
 
Turi Balázs polgármester: Egy pályázati lehetőséget is lehetne kidolgozni, 
hasonlóképpen a tanulmányi eredményért nyújtott támogatáshoz, amelyet az elért 
eredmények függvényében nyújtana az önkormányzat. Javasolta, hogy a jelenlegi 
támogatás iránt nyújtsanak be kérelmet a képviselő-testülethez, majd ezt követően 
legyen a döntéshozatal. 
 
A képviselő-testület egyetértett a polgármester véleményével a támogatási kérelem 
benyújtásával kapcsolatban.  
 
 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket a könyvtár épület tetejének 
leégéséről. A jegyzőkönyv elkészült, a biztosítóhoz bejelentésre került. Felvette a 
szakemberekkel a kapcsolatot a helyreállítás érdekében, a kár sajnos nem kicsi, 
valószínűleg villanyvezetékek is elégtek, a tető lécezését is újra kell cserélni, de úgy 
gondolja, hogy szükséges lenne helyreállítani az épületet. Legfőképpen azért is, 
mivel hamarosan elindul a gyermekjóléti szolgálat épületének felújítása, melyből a 
felújítás idejére a dolgozókat ide lenne a legmegfelelőbb felköltöztetni.  
Tájékoztatásul elmondta, hogy a régi könyvtár épületénél keletkezett tűzeset 
felelősével Ozsgyán Gáborral felvette a kapcsolatot a kárrendezés ügyében. 
Személyes találkozásra is sor fog kerülni, amelyről a későbbiekben beszámol a 
testületnek.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Megkeresték, hogy a szociális étkezésért fizetendő térítési 
díjak befizetését nem lehetne-e kitolni 1-2 órával, 4 óra utánra, mivel van, aki nem 
tudja így időben befizetni.  
A szolgálati lakás teraszának felújítása milyen ütemben van jelenleg? 
 
Turi Balázs polgármester: A munkákat folyamatosan végzik, előreláthatólag még a 
jövő héten is.  
 
  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. Turi Balázs polgármester a testületi ülést 
bezárta. 
 
 

 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester         jegyző 
 
 
    Kaviczki Péter  
    jkv. hitelesítő 


