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Bakonycsernye Község Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 
szeptember 25-én 18.30 órakor kezdődő közmeghallgatásán.  
 
Jelen vannak:  
Turi Balázs   polgármester 
Ackermann Zoltán alpolgármester 
Berze Attila  képviselő 
Osgyán Gábor  képviselő 
Szarka István  képviselő  
Varsányi Ferencné  képviselő 
 
Tanácskozási joggal: Fidrich Tamásné jegyző  
 
18 fő helyi lakos a mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Turi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
közmeghallgatás határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselő-testületi 
tagból 6 fő megjelent.  
A közmeghallgatás jegyzőkönyvének hitesítésével Berze Attila képviselőt javasolja 
megbízni.  
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek és határozathozatal nélkül megbízták Berze 
Attila képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésével.  
 
 
Turi Balázs polgármester: Elsődlegesen néhány statisztikai adatról a képviselő-
testület munkáját illetően nyújtott tájékoztatást:  
Az idei év első nyolc hónapjában a képviselő-testület 12 nyílt ülést tartott, zárt ülés 
nem volt. Összesen 215 határozatot és 15 rendeletet alkotott. A Pénzügyi és 
Településüzemeltetési Bizottság üléseinek száma 7 volt, meghozott határozatok 
száma 46. A Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló 
Bizottság 4 alkalommal ülésezett és 17 határozatot hozott.   
A néhány éve bevezetett feladatalapú finanszírozás valamint az évek folyamán a 
képviselő-testület tudatos, kiszámítható döntéseinek következtében községünk egy 
stabil költségvetést tudhat magáénak a 2017-es évben. A 2017. évi költségvetés 
főösszege 375.973.000 Ft tervezett bevétel és kiadás. Az állam általi normatívák 
összege 243.732.000 Ft. Ezen felül védőnői szolgálatunkat 8.000.074 Ft-tal, a 
közfoglalkoztatás megvalósítását 8, millió Ft-tal támogatja az állam, továbbá nyári 
diákmunkások foglalkoztatására teljes 100 %-os támogatást nyújt.  
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A gépjármű adó 40 %-a, a 2 %-os iparűzési adó és a kommunális adó 47,5 millió Ft 
összeggel kerületek tervezésre.  
Jó hír, hogy az önkormányzat továbbra is megőrizte az anyasági támogatás 
„intézményét”, születendő gyermekenként az előző évhez képest nyújtott 25 ezer 
forint támogatást 40 ezer forintra emelte, továbbá minden kérelmező részére 
Bakonycsernye címerével ellátott törölközőt is nyújt. Szintén örömként szolgál, hogy 
a tavalyi évhez hasonlóan az idén is csatlakozik az önkormányzat a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz, mely a felsőoktatásban tanulókat támogatja. 
Az önkormányzatok feladatait két csoportba sorolhatjuk, a törvény által kötelezően 
ellátandó feladatok és az önként vállalt feladatok. Az állami normatívákat a kötelező 
feladataink ellátására kell felhasználni, mint a temető fenntartás, háziorvosi szolgálat 
biztosítása, óvodai nevelés ellátása, közvilágítás megoldása, család és gyermekjólét, 
közfoglalkoztatás, közművelődés, gyermekétkeztetés, védőnői szolgálat, 
zöldterületek kezelése, árvízvédelem, utak, hidak, árkok rendben és karbantartása. 
Anyagiakkal hozzájárul az önkormányzat a háziorvosi ügyelet ellátásához is.  
Felhalmozásra betervezett kiadások 33 millió 410 ezer forint összegben az alábbiak: 
- ingatlan vásárlás (Rózsa utca- útkanyarulat), Művelődési Ház mögötti telek,  a 
hivatal mögötti parcellák megvásárlására. 
- közvilágítás bővítése új lámpatestek beszerzése,  
- hivatali épület villámvédelem kialakítása   
- padlószőnyeg beszerzése tornaterembe,  
- Rákóczi út 49. orvosi lakás terasz felújítása  
- Szennyvíztelep rekonstrukciója,  
- Kuruc utca első szakaszának felújítása aszfaltozással 
- Akác utca 48-54 házszám előtti út felújítása aszfaltozással 
- Segélyezésre 10 millió 520 ezer forint került tervezésre. 
Költségvetésünkben a 2016. évről áthozott maradványunk közel 38 millió forintos 
összege teljes egészében felhasználható pályázatok önerejeként, jelenleg 
tartalékként szerepel a költségvetésben. A közel 10 millió forint kommunális adó is 
felhalmozási célra kerül felhasználásra. 
Mindezek mellett szeretnék kiemelni néhány általam fontosnak ítélt nem kötelező, de 
önként vállalt feladatot a teljesség igénye szerint: 
- Civil szervezetek támogatása: 
- működési támogatást kap a - Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület 
                                               - Polgárőr Egyesület 
                                                - Nyugdíjas klubok 
- az idei évben jubiláló egyesületeket az évforduló kapcsán külön támogatta az 
önkormányzat:                         - Bakonycsernyei Horgász Egyesület 
                                                 - Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület 
                                                 - I számú nyugdíjas klub 
Tehetséges tanulók támogatása is fontos számunkra, így az év végi eredmények, 
bizonyítvány alapján 4.7-5 átlag között, kitűnő érettségi. (20.000-40.000Ft között) 
Általános iskolásaink egy 15 fős csapatának egyhetes erdélyi utazást biztosítottunk 
Erdélyben, na és ahogy a pályázatokból kiderült mi is tudtunk fogadni Szepezden 
Erdélyből és Vajdaságból gyermekeket. 
 
A helyi körzeti megbízottnak üzemanyag hozzájárulást fizetünk és néhány héten 
belül megegyezünk a móri rendőrkapitánysággal az új körzeti megbízotti iroda 
kialakításáról. 
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A hosszú távú partnerség jegyében az önkormányzat szerződést kötött a 
tulajdonában lévő horgásztavak üzemeltetésére a horgász egyesülettel, ugyanígy az 
Általános Iskolásokért Alapítvánnyal a balatonszepezdi tábor üzemeltetésére. Ahol 
ugyebár az idei évforduló kapcsán külön ünnepséget szerveztünk. 
Az összes civil szervezetnek ingyenesen biztosítunk helyet a nyitvatartási időben a 
művelődési házban, házakban. Az oktatási intézmények, egyházak aktívan részt 
vesznek és vállalnak a csernyei közéletben, aminek őszintén örülünk, hiszen a 
csernyei tudatot erősítik. 
Állandó nyitva tartású művelődési házunk és könyvtárunk egész évben sokrétű 
programokkal várja az érdeklődőket. Ehhez a képviselő-testület a lehetőségeihez 
mérten igyekszik biztosítani a forrást, hiszen valljuk, hogy úgy lesz igazi valódi 
lakóhely, ha az emberek valódi közösséget alkotnak, és ahhoz kellenek ezek a 
lehetőségek. 
Tehát a négy nagy esemény mellett – majális, falunap vagy Csernyefeszt, szüreti 
vigaszságok, advent és még számtalan lehetőség közül választhatnak a lakók, mind, 
mind olyan esemény, ami több mint egy évtizede beleivódott a Csernyeiekbe, és a 
környező település lakóiba. 
Idén már programfüzetet is tudtunk kiadni, hiszen annyi minden esemény történik a 
kis falunkban. 
Sokadik éve (elsőként a móri járásban, és ha jól tudom, akkor utánunk is csak Mór) 
biztosítjuk az ingyen wifi elérhetőséget a településen négy buszmegállóban és a 
művelődési házban. 
Nem szabad megfeledkezni a kilencedik éve működő Fecskeházunkról sem, ami 24 
lakásban több mint 50 lakóval működik, folyamatos telt házzal. Nincs albérleti díj, van 
megtakarítás. Vannak a településen új állandó lakosok 
A képviselő-testület döntéseinek a hátországát a hivatal apparátusa biztosítja. Úgy 
érzem, hogy ehhez a feladathoz megvan a megfelelő minőségű szakmai csapat. 
A Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal három település összesen 4700 
állampolgár ügyeit intézi, hiszen 2013. január elseje óta Nagyveleg és Balinka 
települések is ide tartoznak. Érdekességként említem, hogy pl. Bodajk település, ami 
ugye város 4300 lakóért felel. 
Bennünket, amikor megválasztottak letettük az esküt, hogy minden körülmények 
között hazánkat és településünk fejlődését szolgáljuk. A mindennapi üzemeltetésen 
kívül igyekszünk nemhogy szinten tartani, hanem fejleszteni településünket. Kisebb 
lépésekben saját erőből is haladunk előre (pl. idén Kuruc utca bevezető szakasza, 
Akác utca partfal fölötti szakasza, önkormányzati utak karbantartása, Akác utcai 
támfal festése a zirci III. Béla gimnázium diákjai segítségével), de az igazi nagy 
fejlesztések csakis külső pályázatok bevonásával történhetnek meg. 
Ehhez felmértük a lakossági igényeket és a tavalyi évben 13, az idei évben ez idáig 8 
pályázat érintette településünk különböző területét. 
Elsődleges feladatának tekinti az önkormányzat, hogy üzemeltesse a települést, 
legyenek felújítások. Az elmúlt 4 évben a költségvetés az állami támogatásnak 
köszönhetően stabilnak mondható, kiegyensúlyozott volt, így fejlesztésre is lehetett 
fordítani. Tavalyi évben megvalósult a hivatal épület belső felújításának második 
része. 
Engedjék meg, hogy röviden ismertessem a pályázatokat. 
1. Akác utca vízrendezése: 150.000.000 
- a volt pálinkaházzal szembeni buszmegálló peronjától kétoldalt a horgásztó 
bejáratáig az árkok kapubejárók felújítása. 
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- hasonlóan az alsó pincék felé vezető aszfaltos út melletti ingatlanok előtti 
szakaszok vonatkozásában, kiegészítve, hogy a Szmulaiék mögötti ezidág földút 
vápás aszfaltos vízelvezetőkénti kialakítása (hasonlóan a Kossuth utcáéhoz) 
- a beruházás keretében az önkormányzat önerőből újraaszfaltoztatja a támfalak 
fölötti utat. 
2. Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése (17.842.193 Ft) 
keretében 
- az épület teljes szigetelése fűtéskorszerűsítése, valamint nyílászáró cseréje, 
váróterem és mozgáskorlátozott wc kerül kialakításra  
3. Rózsa utcai ovi energetikai korszerűsítése 24.996.742 Ft 
- az épület teljes szigetelése fűtéskorszerűsítése, valamint nyílászáró cseréje, 
váróterem és mozgáskorlátozott wc kerül kialakításra 
Mini bölcsőde kialakítására is most nyújtunk be pályázatot 2018-tól oda visszük le a 
jelenleg egységes óvoda-bölcsödeként üzemelő szolgáltatásunkat.  
 4. Ifjúság utca újraaszfaltozása 27.000.000 Ft + önerő teljes szakasz árokkotrással, 
ugyanakkora szélességgel, padkával. 
5. Általános iskola tetőcsere, nyelvi labor kialakítása valamint az alsó szinten lévő 
mosdóhelységek felújítása, akadálymentesítése 78.000.000 Ft. 
A pályázatok végén pedig beszámolok az Eon-nal kötött szőlőhegyi villamosításunk 
folytatásáról az alsó szőlőknél és az Ady utca feletti pincéknél (tulajdonosi 
nyilatkozatokat begyűjtésre kerültek). 
Néhány héttel ezelőtt fejeződött be a II. tó feletti önkormányzati területen a 
fakitermelés, melyen kicsivel több, mint 2 millió Ft nyereségre tett szert az 
önkormányzat. A képviselőtestület szándéka, hogy ebből a település környezetének  
a szépítésre költ, elsősorban a új fasor kialakítása, az eddigi kettő mintájára. 
Pincesor 50 család, Sportpálya bejárata 70 család. A képviselő-testület döntése 
eredményeképp a harmadik fasor a jövő évben a Túra Sörözőtől az önkormányzati 
oviig lesz, ismételten lehet majd fákat örökbe fogadni. 
Vannak terveink, hiszen nyitott szemmel és füllel járunk. Tudjuk rengeteg a teendő, 
ígérhetem, minden erőnkkel rajta leszünk, hogy egy modern kornak megfelelő 
települést fejlesszünk.                                     
Elmondta, igaz, hogy nem az önkormányzat, de a Bakonycsernyei Bányász Sport 
Egyesület a TAO támogatási rendszerből 12.667.559 eFt forrást szerzett – önerő 
biztosítása mellett – kismérető műfüves pálya létesítésére. Ehhez a sikeres 
vállalkozások nyereségadója szükséges, melynek összegyűjtése a következő 
hónapok feladata lesz. 
 
Felkérte Törő Gábor országgyűlési képviselő Urat, tájékoztassa a testületet és 
lakosságot a jövőre vonatkozóan.  
 
Törő Gábor országgyűlési képviselő: Köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy  
mindig jó érzéssel jön Bakonycsernyére. Polgármester Úrral végigjárta a települést 
és örömmel látja a folyamatos fejlődést a településen, ami nemcsak az utakra, 
vízelvezetésre terjed ki, hanem az intézmények, óvoda, iskola, hivatal épületeire is. A 
település földrajzi viszonyai miatt nehéz kialakítani egy központi helyet, de nagyon jó 
ötletnek tartja a településközpont kialakításának tervét a hivatal épülete mögötti 
területen. 
Röviden pár szóval tájékoztatást nyújtott a kormány munkájáról, a pályázatok 
elbírálásáról. 
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Turi Balázs polgármester kérte a lakosság hozzászólásait.  
 
Hatvani István: A Horgásztó bejáratával szembeni úton nagyon szükséges lenne – 
ha már járda oda nem épül – legalább egy padka kiépítése, ugyanis azon a 
szakaszon egyik oldalon sincs járda és veszélyes a közlekedés a gyalogosok 
számára. Esetleg a közútkezelővel közösen nem lehetne-e kiépíteni a padkát.  
 
Turi Balázs polgármester: Képviselő Úrral a település bejárása során jártak azon a 
szakaszon is. A képviselő-testület célkitűzése között szerepel az érintett szakasz 
járdával történő kiépítése is. Sajnos a jelenlegi beruházásban nem lehetséges, de 
kérte a lakosság türelmét és amint lesz erre vonatkozóan újabb pályázati lehetőség, 
úgy benyújtják. A közútkezelővel jó a kapcsolata az önkormányzatnak, de sajnos ezt 
ők sem fogják kiépíteni. Hosszú távon az a cél, hogy az egész település területén 
legyen járda kiépítve.  
 
Tóth József: A település nagyon hosszú, így ezekre a helyekre esetleg fényjelző 
berendezéseket lehetne elhelyezni. Örül minden fejlesztésnek, ami a faluban 
történik, de szeretné már, ha a Rózsa utca felújítása is hamarosan sorra kerülne. 
 
Bátori Sándorné: A Bercsényi utcai kanyarban is nagyon keskeny az út, ráadásul 
sövény van oda telepítve, ezért oda tükör elhelyezésére lenne szükség.  
 
Turi Balázs polgármester: A Rózsa utca felújítása nagy feladat lesz, ugyanis az út 
kiszélesítésére van szükség. Mindenképp a tervek között szerepel, esetleg, ha a 
későbbiekben bicikliút kialakításra pályázat kerül kiírásra, akkor egyúttal a felújítás is 
megvalósulhat.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A közterületre kerítésen kívül csak engedéllyel lehet 
zöldnövényzetet telepíteni, így lehet kötelezni a lakost, hogy a biztonságos 
közlekedést ne akadályozza. A közterületek önkormányzati tulajdonban vannak.  
 
Kalincsák Józsefné: Az Akác utcai pincék, ami omlásveszély miatt lezárásra került, 
várható-e valami felújítás? 
 
Turi Balázs polgármester: Az Akác utca támfal veszélyességéről a Bányakapitányság 
értesítést küldött. A pincék az önkormányzat tulajdonában vannak, melyet önerőből 
sajnos nem tud felújítani, de amint lesz rá pályázati lehetőség, úgy benyújtásra fog 
kerülni.     
 
Borsos István: Nagyon sok minden elhangzott a felújításokkal kapcsolatban, örül, 
hogy ennyi minden történik.  
 
Sztrida József: Külterületi utakon sebességkorlátozó tábla elhelyezésére kinek van 
lehetősége? Elmondta, hogy a TAK első lakossági fórumán jelezte, hogy a 
horgásztavak mentén esetleges zajkorlátozást hol lehet kezdeményezni. Akkor azt a 
választ kapta, hogy nem a TAK-ban. Érdeklődne, hogy akkor ezt hol lehet. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Külterületi utakon az önkormányzat vezethet be 
sebességkorlátozást, mivel az ő tulajdona. Zajjal kapcsolatban az önkormányzatnak 
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már van egy rendelete, amely a belterületre vonatkozik. A képviselő-testület 
hatásköre, hogy azt a rendeletét kiegészíti-e egyéb külterületi részövezetekkel. 
 
Hatvani István: Az Akác utcai lakók nevében megköszönte a 150 millió Ft-os 
támogatást és a beruházás megvalósítását.  
 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszönte a 
lakosok jelenlétét és a közmeghallgatást bezárta.  
 
 
              

  k.m.f.  
 
  Turi Balázs        Fidrich Tamásné 
           polgármester           jegyző   
 
 
 
       Berze Attila 
     jegyzőkönyv hitelesítő 
  


