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Bakonycsernye Község Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

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

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

 
Tanácskozási joggal:  

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

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

230/2017. (X.27.) 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 
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Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett javaslatot. 
 
1./ Javaslat nagyközségi cím használatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
2./ Javaslat Székesfehérvár „Európa Kulturális Fővárosa 2023” támogatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
3./ Javaslat TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00004 számú – szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése fejlesztése – pályázat befejezési határidejének 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
4./ Javaslat a GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosító számú digitális jólétprogram 
pontok fejlesztése – pályázathoz történő csatlakozásra 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
5./ Javaslat Ifjúság utca helyreállítására vonatkozó közbeszerzési eljárás 
lebonyolításának vállalkozói szerződésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
6./ Javaslat „Bakonycsernye évszakokban” fényképek elkészítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
7./ Javaslat általános iskola mögötti önkormányzati terület ideiglenes parkoló 
kialakítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
8./ Javaslat folyamatban lévő pályázatok előkészítésével kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
9./ Javaslat a 0166/21 hrsz-ú szántó művelési ágú földterület elbirtoklást jóváhagyó 
megállapodására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
10./ Javaslat Települési Arculati Kézikönyv és településképi rendelet 
véleményezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
11./ Javaslat önkormányzati közterületek hótolási és síkosság mentesítési 
feladatainak ellátására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
12./ Egyéb ügyek 
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A tárgyalandó napirendre egyéb módosító javaslat nem érkezett. A polgármester 
szavazásra bocsátotta annak elfogadását az elhangzottak szerint.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
231/2017. (X.27.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat nagyközségi cím használatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: A nagyközségi cím használatára vonatkozóan részletes, 
mindenre kiterjedő előterjesztés készült. A település minden tekintetben – oktatás-
nevelés, sport, közművelődés, egészségügy, infrastruktúra – megfelel a nagyközségi 
cím használatának, így javasolta, hogy ennek megfelelően kerüljön a cím 
meghatározásra.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Melyik hatóság hagyja jóvá? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A képviselő-testület hagyja jóvá és a Kormányhivatal 
ellenőrzi, hogy a feltételek megvannak-e. Amennyiben nem, úgy a képviselő-testület 
határozatát jogszabálysértőnek minősítheti és törvényességi felhívást tehet.  
 
Szarka István képviselő: Jónak tartja, már korábban is meg lehetett volna hozni ezt a 
döntést.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
nagyközségi cím használatára vonatkozó előterjesztést.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                                232/2017. (X.27.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 20.§. (2) 
bekezdésében foglaltaknak való megfelelést megvizsgálva, Bakonycsernye 
települést a „nagyközségi cím” használatával ruházza fel, s 2018. január 1-vel 
az önkormányzatának Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
elnevezést határozza meg. 
Felhívja a polgármestert és a jegyzőt, hogy ezen rendelkezésnek megfelelően 
értesítse a használatra és adatnyilvántartásra kötelezetteket. 
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Megbízza a jegyzőt, hogy az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatának a nagyközségi cím használata vonatkozásában történő 
módosítását készítse elő. 

 
Felelős: polgármester/jegyző 
Határidő: 2018. január 1. 

 
 
2./ Javaslat Székesfehérvár „Európa Kulturális Fővárosa 2023” támogatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Székesfehérvár Város 
Polgármestere megkereste az önkormányzatot, hogy pályázni kíván a 2023. évi 
Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerésére, melyhez kérte az önkormányzat 
támogatását. Nem látja ennek akadályát, így javasolta a támogatást a cím elnyerése 
érdekében. 

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
„Európa Kulturális Fővárosa 2023” pályázatának támogatását. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                                233/2017. (X.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzata Képviselő-testülete, elismerve 
Székesfehérvár város történelmi rangját, sokszínű kulturális életét, inspiráló 
szellemi közegét, támogatását fejezi ki a Székesfehérvár „Európa Kulturális 
Fővárosa 2023” cím elnyeréséhez.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal 
 

 
3./ Javaslat TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00004 számú – szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése fejlesztése – pályázat befejezési határidejének 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
Turi Balázs polgármester: A gyermekjóléti szolgálat épületének felújításához a 
munkaterület átadás megtörtént, ezt követően megkereste a vállalkozó a befejezési 
határidő módosítására vonatkozóan. Jelezte, hogy még nem tudta megkezdeni a 
munkálatokat, nehéz az anyagbeszerzés, 1-2 hónapos határidővel tudják leszállítani 
az anyagokat. Erre tekintettel kérte, hogy 2018. január 31-re legyen módosítva a 
befejezési határidő. Ennek nem látja akadályát. Kérte a véleményeket.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Az elszámolás szempontjából nem okoz e problémát? 
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Fidrich Tamásné jegyző: Nem, okoz, a támogatás szempontjából az időbe belefér, 
mivel két év. Az ajánlatkérőbe december 15. szerepelt, de van lehetőség 
módosításra.  
 
Berze Attila képviselő: Nem gondolná, hogy ekkora, lakóház nagyságú épületre ilyen 
nehéz lenne beszerezni az anyagot. 
 
Szarka István képviselő: Az alapanyaghiányról hallott, mivel drágulás várható, de 
ennek ellenére valóban nem gondolja, hogy ennyire beszerezhetetlen lenne.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Neki is van olyan információja, hogy építőanyag hiány 
van.   
 
Turi Balázs polgármester: Továbbá előfordulhat az is, hogy hideg idő esetén még 
elhúzódhat a beruházás.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Valóban év vége fele az építőipari cégek már nem nagyon 
adnak el, így nehogy az legye, hogy drágábban tudja megvásárolni és benyújtja a 
számlát.  
 
Berze Attila képviselő: Mikor lettek kijelölve a munkára? 
 
Turi Balázs polgármester: Szeptemberben volt a kijelölés és októberben a 
munkaterület átadás.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: A villanyhálózat valóban olyan állapotban van, hogy 
nem szorul felújításra? Az internet használatot bírják-e?  
 
Turi Balázs polgármester: Nem érkezett jelzés sem a villanyhálózat sem az internet 
felújításának szükségességére, egy-két vezeték valamint kapcsolók cserélve 
lesznek, ami jelenleg a külső homlokzaton van. A pályázat sem tartalmazta. 
 
Kaviczki Péter képviselő: A villanyhálózatot átgondolva, az adventi vásár 
megrendezésekor honnan viszik az áramot? Szüksége lehet-e az épület 
energiahálózatára? 
 
Turi Balázs polgármester: Ezen az eseményen a művelődési házból van az áram 
megoldva, de a bővítésnek utánajár. Továbbá még szükség lesz a későbbiekben 
mozgáskorlátozott bejáratot is biztosítani valamint megfelelő kapubejárót.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00004 számú – szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése fejlesztése – pályázat befejezési határidejének 
módosítását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                                234/2017. (X.27.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-15-
FE1-2016-00004 számú – szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
bővítése fejlesztése – pályázat megvalósítása érdekében kötött vállalkozói 
szerződésben szereplő teljesítési határidőt 2018. január 31. napjára 
módosítja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő azonnal 

 
4./ Javaslat a GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosító számú digitális 
jólétprogram pontok fejlesztése – pályázathoz történő csatlakozásra 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Újabb pályázat benyújtására van lehetőség, mely a 
digitális jólét programpontok fejlesztésére, közösségi internet használatára 
vonatkozik. Jövő évtől bevezetésre kerül az elektronikus ügyintézés, ez a program 
ahhoz is nyújt segítséget. Véleménye, hogy a művelődési házban kellene létrehozni. 
A berendezések az állam tulajdona, az önkormányzatnak a helyet és a mentort kell 
biztosítani. Erre vonatkozó részletes előterjesztés elkészült, kérte a hozzászólásokat.  
 
Szarka István képviselő: A településen egy helyen lehet ezt biztosítani? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, egy helyen, heti 20 órában nyitva tartást kell 
biztosítani és negyedévente kell beszámolót készíteni, ezért is gondolt a művelődési 
házra, mentorként pedig a művelődésszervezőre.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a GINOP-
3.3.1-16-2016-00001 azonosító számú digitális jólétprogram pontok fejlesztése – 
pályázathoz történő csatlakozást. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                                235/2017. (X.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 
a Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk 
bővítése”elnevezésű,GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt 
keretében megvalósításra kerülő „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” 
című pályázati kiírásra. 
A projekt végpontjának a Művelődési Házat (8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 
78.) határozza meg. 
Az önkormányzat vállalja a pályázati kiírásban meghatározott kötelezettségek 
teljesítését. 

 
Felelős: polgármester/művelődésszervező 
Határidő: 2017. november 15. 
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5./ Javaslat Ifjúság utca helyreállítására vonatkozó közbeszerzési eljárás 
lebonyolításának vállalkozói szerződésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Az Ifjúság utca helyreállítására vonatkozó közbeszerzési 
eljárás előkészítésével a testület az elmúlt ülésen megbízta az Albensis Kft-t, erre 
vonatkozóan elkészült a megbízási szerződés tervezet. Kérte annak elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
Albensis Kft-vel kötendő megbízási szerződés elfogadását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                                236/2017. (X.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ALBENSIS 
Nonprofit Kft-vel (8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 7-9.) kötendő megbízási 
szerződést elfogadja a határozat mellékletét képező tartalommal.  
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
6./ Javaslat „Bakonycsernye évszakokban” fényképek elkészítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Felvetődött az a gondolat, hogy mivel több önkormányzati 
eseményen fotózott már Pintér Anett, készíttessen az önkormányzat egy 
képsorozatot minden évszakra vonatkozóan, melyből akár kiadvány is készülhetne.    
 
Kaviczki Péter képviselő: Jó ötletnek tartja, de másképp közelítené meg. A lakosság 
felé kellene nyitni, ugyanis egyre többen fényképeznek már, így lehetőséget lehetne 
adni másnak is.  
 
Szarka István képviselő: Valóban, így lehetne a falu felé nyitni.  
 
Turi Balázs polgármester: Támogatja az ötletet. Javasolta egy felhívás kidolgozását, 
melyet a novemberi ülésen a testület megtárgyalna. Esetleg az első három képet 
lehetne díjazni és a képekből kiadványt készíttetni.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Véleménye szerint, kell egy gazdája a dolognak, aki ezt 
összefogja, ez lehetne Pintér Anett, mivel fotós a szakmája, de természetesen ő is 
fényképezhet. Így a szakmai szűrő után dönthetne a testület a díjazott képekről.  
 
Turi Balázs polgármester: Az elhangzott irányvonalakkal javasolta a felhívás 
kidolgozását.  
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
településről fotók elkészítésére vonatkozó felhívás kidolgozását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                                237/2017. (X.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Bakonycsernye évszakokban” fényképek elkészítésére felhívást tesz 
közzé a település lakossága részére. 
Felhívja a jegyzőt a felhívás elkészítésére, a polgármestert a képviselő-
testület elé terjesztésére.  
 
Felelős: polgármester/jegyző 
Határidő: következő képviselő-testületi ülés 

 
 
7./ Javaslat általános iskola mögötti önkormányzati terület ideiglenes parkoló 
kialakítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Több ülésen is felvetődött már, hogy probléma az 
önkormányzat közigazgatási területén a buszok parkolása, mely 10 buszt érint. Ez 
nem kötelezően megoldandó feladat. A parkoló buszok több helyen zavarják a 
lakosokat. Kaviczki Péter képviselővel bejárást tartott a településen a probléma 
megoldásának érdekében. Erre megfelelő lenne az általános iskola mögötti terület, 
melynek kitisztítása megkezdődött és nagysága alkalmas lenne rá. Nagyobb része 
zöldterületnek, a többi pedig útként van nyilvántartva. Jelenleg az útként 
nyilvántartott területen lehetne ideiglenes parkolót létrehozni, a későbbiekben pedig a 
zöldterületet is be lehetne vonni. Az Akác utcában zajló beruházás során felszedett 
nagyobb törmelék kerül odahordásra, viszont a túl nagy törmeléket fel kell darabolni. 
A vállalkozónak ez nem volt feladata, csak a törmelék elszállítása. Létezik betontörő 
gép, de ez plusz költséget jelentene az önkormányzatnak. Az így összetört, 
odahordott kövekre még apró kavicsot is kell hordani. Szándékában áll az Alba 
Volánt megkeresni, hogy a költségekhez járuljon hozzá, mivel az önkormányzatnak 
ez nem feladata. A földhordásra és külterületi utak karbantartására a költségvetésbe 
tervezésre került egy összeg, melyből 1.300 eFt van még. Fontos, megoldandó 
kérdésnek tartja a buszok elhelyezését, amire pénzt kell áldozni. Véleménye, hogy a 
betontörő gépre kellene árajánlatot bekérni. Kérte a képviselők hozzászólását.  
 
Berze Attila képviselő: A vállalkozónak, mivel nem a telepre kell elhordani a 
törmeléket, hanem csak helyben, így az a költsége megmarad.  
 
Turi Balázs polgármester: Ami nagyobb összegbe kerülne, a tetejére kavics hordása. 
Alpolgármester Úr jelezte, hogy az iskola mögötti bejáratnál a tűzcsapot át kell 
helyezni, az útcsatlakozást kiszélesíteni, mivel nagyobb busz nem fog elférni a 
bekanyarodásnál. Erre is árajánlatot kell bekérni.  
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Varsányi Ferencné képviselő: Ha zöldterületnek van nyilvántartva, akkor lehet 
törmeléket oda hordani? 
 
Turi Balázs polgármester: Nem a zöldterületre, hanem a tervezet út nyomvonalán 
került elhelyezésre. Felhatalmazást kér a testülettől az árajánlatok bekérésére.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az általános iskola mögötti önkormányzati területen ideiglenes parkoló 
létrehozásához szükséges intézkedések megtételét.  
 

 A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                                238/2017. (X.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
közigazgatási területén található buszok elhelyezése, parkolás érdekében a 
tulajdonát képező általános iskola mögötti területen ideiglenes parkoló 
létrehozása érdekében árajánlatokat kér be a szükséges munkálatok 
elvégzésére.  
  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
8./ Javaslat folyamatban lévő pályázatok előkészítésével kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Az Akác utcai beruházás során a lakosság részéről 
felmerült olyan probléma, hogy a kapubejáró lehet-e szélesebb a jelenleginél. A 
közútkezelő álláspontja, hogy maximum 6 méter széles lehet. Véleménye, hogy mivel 
a pályázatban az eredeti méretek megtartásával szerepel, viszont a plusz költséget a 
lakos kifizeti a vállalkozó fele, így egy jegyzőkönyv felvételét követően lehessen 
szélesebb, mint a jelenlegi. Javasolta, hogy meg kell előzni a balesetveszélyes 
helyzeteket, viszont a Vállalkozó nem térhet el a pályázatban elismert műszaki 
tartalomtól, illetve az önkormányzat a pályázaton felül plusz pénzt nem biztosít, az 
egyéni lakossági igényekre, hiszen az erősen megkülönböztető bánásmód lenne a 
többi, pályázattal nem érintett ingatlantulajdonosokkal szemben. 
Erről készüljön ingatlanonként külön-külön jegyzőkönyv, melyben szerepelnek a 
méretbeli különbségek és hozzácsatolva a lakos által ennek a különbségnek 
vállalkozó részére befizetett vállalkozói díjról szóló számla. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: A falu összképe tekintetében a padkát egyformára 
kellene készíttetni, ezt jelezni a kivitelező fele.  
 
Turi Balázs polgármester: Lehet kérni, de a talajszint nem mindenhol egyforma, van, 
ahol emelkedős az út, különböző szintek vannak. Így az tökéletesen egyformán 
biztosan nem fog megvalósulni.  
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Berze Attila képviselő: Véleménye, hogy a zsaluzás hibája, azt lehetne egyformára 
csinálni.  
 
Turi Balázs összefoglalva az elhangzottakat elmondta, hogy a lakosság 
problémájának megoldását a vállalkozó tudja kiküszöbölni azzal, hogy 
ingatlanonként külön-külön megállapodik a lakossal, a pályázaton felüli hídszélesség 
kialakításában. Annak költsége az önkormányzaton nem fut át.  
 
A testület a tájékoztatást tudomásul vette. 
 
Turi Balázs polgármester tájékoztatást nyújtott a testület részére az óvoda külső 
felújítására elnyert pályázatról, valamint a belső felújításra benyújtott pályázat még 
elbírálás alatt van. Véleménye, hogy a kettőt egy közbeszerzési eljárás keretében 
kellene majd kiírni abban az esetben, ha a belső felújítás pályázata is nyertes lesz.  
 
A képviselő-testület a polgármester tájékoztatását tudomásul vette.  
 
 
9./ Javaslat a 0166/21 hrsz-ú szántó művelési ágú földterület elbirtoklást 
jóváhagyó megállapodására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: 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. Fennáll az elbirtoklás ténye, erre vonatkozóan elkészült az elbirtoklást 
megállapító szerződés, melynek jóváhagyását kérte a testülettől.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
0166/21 hrsz-ú szántó művelési ágú földterület elbirtoklást jóváhagyó 
megállapodását.  
 

 A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                                239/2017. (X.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 0166/21 hrsz-ú, 
2618 m2 nagyságú, 3.46 AK értékű, szántó művelési ágú ingatlanra 
vonatkozó elbirtoklást megállapító szerződést jóváhagyja.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal   
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10./ Javaslat Települési Arculati Kézikönyv és településképi rendelet 
véleményezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A rendelet még nem kerül elfogadásra, javasolta a 
Települési Arculati Kézikönyv és településképi rendelet tervezetével kapcsolatos, 
jogszabályban meghatározott egyeztetések lefolytatását.   
 
Kaviczki Péter képviselő: Az újonnan épített házaknál kötelezni kellene a lakót, hogy 
a saját területén parkolót alakítson ki, ugyanis az egysávos utaknál a legtöbb helyen 
az út szélén állnak az autók.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Véleménye szerint ezt nehéz lenne kivitelezni.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Valóban célszerű lenne, ha az egysávos önkormányzati 
utakon nem lehetne az út szélén parkolni. Jelezni kell az építész fele, milyen 
megoldás lehetne, bár véleménye szerint ezt valószínű KRESZ táblával lehet 
megoldani. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Úgy gondolja, hogy ezt az előírást csak új házak építésére 
lehetne előírni.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A rendelet 18.§ vége, ott is szerepeljen az „áttört”, 20.§ (6) 
bekezdésben „fénylő felületű anyagok” elnevezés mit jelent.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Ezen felvetésekkel kapcsolatban is kikéri az építész 
véleményét.  
 
Szarka István képviselő: A rendeletben a napkollektorral, illetve napelemmel 
foglalkozó részt javasolja kivenni, a kettő teljesen különböző.  
 
Kaviczki Péter képviselő felvetette, hogy amennyiben a rendeletben foglaltak nem 
lesznek betartva, akkor kit terhel a bírság megfizetésének kötelezettsége. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: az építtetőt. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Ezt nem tartja jogosnak, mivel az építtető nem ismerheti a 
szabályokat. Miért nem a tervezőt, hiszen neki tudnia kell. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Véleménye szerint a rendelet az építetőt kötelezheti, aztán 
az építető majd polgári peres eljárás keretében behajtatja kárát a tervezőn. Ehhez 
természetesen nem elég szóbeli szerződés a tervezővel, hanem írásbeli. 
 
Kaviczi Péter képviselő: Továbbra is fenntartotta, hogy szerinte a tervezőt kellene 
bírságolni. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Ez már nem rendeleti, hanem jogértelmezési kérdéskör. 
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A polgármester szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslatot. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 2 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                                240/2017. (X.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a településképi rendelet tervezetéből a napkollektorok elhelyezési 
módjára vonatkozó szakasz törlésre kerüljön, továbbá a rendelet be nem 
tartása esetén kiszabható bírságok összege az alábbiak szerint módosuljon: 
- főépítészi konzultációs kötelezettség elmulasztása esetén: 200.000 Ft, 
- településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén: 300.000 Ft, 
- a polgármester tiltása ellenére végzett tevékenység esetén: 300.000 Ft, 
- jelen rendelet előírásaitól eltérő építészeti és településképi kialakítás 

legalább 100.000 Ft, legfeljebb 800.000 Ft, 
- a településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén 

alkalmanként legalább 100.000 Ft, legfeljebb 800.000 Ft. 
 
Felhívja a jegyzőt, hogy a fenti módosításokat a rendelet tervezeten vezesse 
át, s annak szövegével folytassa le véleményeztetési eljárást. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal  
 
 

11./ Javaslat önkormányzati közterületek hótolási és síkosság mentesítési 
feladatainak ellátására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: A hótolási és síkosság mentesítési feladatok ellátására a 
pályázat kiírásra került, melyre Kovács Attila helyi vállalkozó nyújtotta be pályázatát. 
Ennek anyagát megkapták a képviselők, kérte a véleményeket.  
 
Berze Attila képviselő: A leírt költségekhez még a szóróanyag pluszba jön hozzá? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, azt az önkormányzat szokta megvásárolni.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Hány évre vonatkozik a szerződés megkötése? 
 
Turi Balázs polgármester: A szerződés 5 évre szól a pályázati kiírás alapján.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az önkormányzati közterületek hótolási és síkosság mentesítési feladatainak 
ellátására Kovács Attila vállalkozó kijelölését.  
 

  A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                                241/2017. (X.27.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település 
önkormányzati kezelésű belterületi utak téli hó eltakarítási és síkosság 
mentesítési munkálatainak ellátására Kovács Attila (8056 Bakonycsernye, 
Arany J. u. 34.) vállalkozót bízza meg 2017. november 1. napjától 2022. 
március 31. napjáig, 5 éves időtartamra.  
Felhívja a polgármestert a határozat mellékletét képező vállalkozói szerződés 
aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
12./ Egyéb ügyek 
 
12/1. Csendes Istvánné kérelme  
 
Turi Balázs polgármester: Csendes Istvánné Fecskeházi lakos kérelmezte, hogy a 
szerződése, amennyiben lehetőség van rá, 2018. tavaszáig kerüljön 
meghosszabbításra, mivel a lakásának felújítását még nem tudta lakhatóvá tenni. 
Javasolta, hogy 2018. április 30-ig legyen a szerződés meghosszabbítva.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Csendes Istvánné kérelmének elbírálását.  
  

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                                242/2017. (X.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy a tulajdonában álló fiatalok Garzonházába (Fecskeház) 8056 
Bakonycsernye, Fenyő u. 1. emelet 2. ajtó számú lakásban lakó Csendes 
Istvánné, a saját lakásának felújítása befejezéséig, legkésőbb 2018. április 30. 
napjáig a Garzonház lakója lehessen.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
12/2. Gyurisné Kutszegi Edit Akác utcai lakos kérelme 
 
Turi Balázs polgármester: Gyuris Kutszegi Edit kérelmében leírta, hogy a jelenleg 
zajló Akác utcai beruházással egy időben az ingatlanuk előtt húzódó felső útszakasz 
is kerüljön felújításra, aszfaltozásra. Sajnos ezen útszakasz nem szerepel a 
pályázatban, az önkormányzatnak pedig nincs anyagi forrása a felújításra, továbbá 
az érintett szakasz magánterület, nem önkormányzati.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Gyurisné Kutszegi Edit Akác utcai lakos kérelmének elbírálását.   
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                                243/2017. (X.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gyurisné Kutszegi 
Edit Bakonycsernye, Akác u. 40. szám alatti lakos kérelmét, az ingatlanuk előtt 
húzódó útszakasz felújítására vonatkozóan, forráshiány miatt elutasítja, mivel 
ezen szakasz nem az önkormányzat tulajdonát képezi. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
12/3. Kovács Attila árajánlatának megtárgyalása 
 
Turi Balázs polgármester: Korábbi ülésen döntött a testület arról, hogy árajánlatot kér 
be az Arany János utcában húzódó áteresz cserére és az Ady utcában beton 
talapzat elkészítésére vonatkozóan. Mindkét árajánlat megérkezett, melyekről 
tájékoztatta a képviselőket. Kérte a véleményeket.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Támogatja, de miért kell a betonos és miért nem lenne jó a 
füves terület. Mindkét árajánlatot drágának tartja.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Labdajátékok miatt jobb a betonplacc. Az utcában egyre 
több a kisgyerek, a sportpálya messze van, így ott is lenne lehetőség a gyerekeknek 
a játszásra.  
 
Turi Balázs polgármester: Beszélt ez ügyben az Arany János utcai lakóval, akinek a 
területe mögött húzódik az áteresz, aki azt nyilatkozta, hogy szerinte még az idei 
évben ki kellene cserélni, mivel tavasszal viszont már elültetik a területet.  
Támogatja a feladatok elvégzését, de az idei évi költségvetés már nem ad lehetőség 
ezek elvégzésére, a jövő évi költségvetés tervezésekor kell figyelembe venni. Erre új 
árajánlatot kér be. 
 
 
12/4. Kaviczki Péter földügye 
 
Turi Balázs polgármester: Az elmúlt ülésen döntött a testület arról, hogy a tulajdonát 
képező 3461 hrsz-ú zártkerti ingatlant értékesíti, s az abból befolyt összegből pedig 
megvásárolja Kaviczki Péter tulajdonát képező 3483 hrsz-ú ingatlan megosztott 
részét, mivel ezt a területet a környék földtulajdonosai útként használják. Kaviczki 
Péter vételi ajánlatot terjesztett be, melyet javasol elfogadni. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                                244/2017. (X.27.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kaviczki Péter 
Bakonycsernye, Ady E. u. 0244/2 hrsz alatti lakosnak az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonát képező 3461 hrsz-ú, 080 AK értékű, 852 m2 nagyságú, 
szántó művelési ágú földterület megvásárlására érkezett, 30.500 Ft  vételi 
ajánlatát elfogadja. 
Felhívja a jegyzőt, hogy a földtörvény szerinti kifüggesztési eljárást folytassa 
le. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
 
12/5. Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Társulási megállapodásának módosítására 
 
Turi Balázs polgármester: A megállapodás módosítás tervezetét megkapták a 
képviselők, melyre a hulladékgazdálkodás területén az elmúlt két évben történt 
változások miatt lenne szükség. Kérte annak elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításának elfogadását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                                245/2017. (X.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 
 

I. 
 
1. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét 
tartalmazó felsorolásból törlésre kerül a Dömsöd térség megnevezés alatt 
szereplő Lórév község Önkormányzata, Makád község Önkormányzata, 
Szigetbecse község Önkormányzata, és Ócsa Város Önkormányzata, 
 
2. A Társulási Megállapodás IV. fejezete IV/5. ponttal egészül ki a következők 
szerint: 
Az e fejezet egységes hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztését érintő 
rendelkezései, kiemelve a IV/3. – IV/3.1.-IV.3.2.-IV/4. pontok alatt részletezett 
szilárdhulladék-gazdálkodási közfeladatok ellátására vonatkozó feladat- és 
hatáskörök átruházásáról szóló rendelkezéseket, nem vonatkoznak és nem 
alkalmazandók a Duna-Tisza közében elhelyezkedő tagönkormányzatokra. A Duna-
Tisza közében elhelyezkedő tagönkormányzatok a következők: Akasztó Község 
Önkormányzata, Apaj Község Önkormányzata, Áporka Község Önkormányzata, 
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Apostag Község Önkormányzata, Bugyi Nagyközség Önkormányzata, Dömsöd 
Nagyközség Önkormányzata, Dunaegyháza Község Önkormányzata, Dunatetétlen 
Község Önkormányzata, Dunavecse Város Önkormányzata, Kiskunlacháza 
Nagyközség Önkormányzata, Kunpeszér Község Önkormányzata, Kunszentmiklós 
Város Önkormányzata, Majosháza Község Önkormányzata, Ráckeve Város 
Önkormányzata, Szalkszentmárton Község Önkormányzata, Szigetcsép Község 
Önkormányzata, Szigetszentmárton Község Önkormányzata, Szigetújfalu Község 
Önkormányzata, Taksony Nagyközség Önkormányzata, Tass Község 
Önkormányzata.  
 
3. A Társulási Megállapodás IV/3.2. c) pontja a következő szerint módosul: 
a helyi önkormányzati rendeletalkotás koordinálása, tartalmi információnyújtás, 
önkormányzati rendeletek véleményezése a Ht. 35.§ (1) bekezdésében megállapított 
rendeletalkotási tárgykörben,       
 
4. A Társulási Megállapodás IV/3.2. d) pontja a következők szerint módosul: 
 
részt vesz a területi hulladékgazdálkodási terv és területi megelőzési program 
környezetvédelmi igazgatási szerv által történő készítésében, a rendelkezésére álló 
adatokat, információkat megadja,  
 
5. A Társulási Megállapodás IV/3.2. e) pontja hatályát veszti.  
 

II. 
Bakonycsernye Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletében 
foglaltak szerint fogadja el a Társulási Megállapodás módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt szövegét.  
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal   
 
 
Szarka István képviselő: A reformáció 500. évfordulója emlékére a településnek 
lehetősége lenne egy reformátori és irodalmi idézettel ellátott utcakő örökbe 
fogadására, melyre pályázni szükséges. Véleménye, hogy az önkormányzatnak 
kellene pályázni emlékkőre, melyet 2018. tavaszáig kell elhelyezni a településen. 
Ennek költsége 50.000 Ft + szállítás.  
 
Turi Balázs polgármester: Jó ötletnek tartja a lehetőséget. Javasolta az utcakő 
örökbefogadására pályázni, mely a jövő évi költségvetésbe kerüljön betervezésre.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a polgármester javaslatával.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                                246/2017. (X.27.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a reformáció 500. évfordulójának emlékére egy reformátori és irodalmi 
idézettel ellátott utcakövet kíván örökbe fogadni.  
A képviselő-testület vállalja, hogy az emlékkő településen történő 
elhelyezésének költségét a 2018. évi költségvetésében betervezi.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Rózsa utcai bolt mögötti híd és a Gaja patak 
között is gépi tisztítás kellene.  
 
Kaviczki Péter képviselő jelezte, hogy az Ady utcából lefolyó, Petőfi utcát érintő 
vízelvezető kituskózását is el kellene végeztetni. 
 
Turi Balázs polgármester megköszönte a jelzéseket. A költségvetés áttekintése után 
dönt a feladat ütemezéséről.  
 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. Turi Balázs polgármester a testületi ülést 
bezárta. 

 
 

  
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester         jegyző 

  
 
    Ackermann Zoltán  
    jkv. hitelesítő 
 
 


