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Bakonycsernye Község Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 
november 30-án, 17 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Turi Balázs   polgármester 
Ackermann Zoltán alpolgármester 
Berze Attila   képviselő 
Kaviczki Péter  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 6 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: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

247/2017. (XI.30.) 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 a Bakonycsernye-Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és tisztítás-
SZV megnevezési viziközmű rendszer működtetésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
2./ Javaslat az önkormányzat ¾ évi költségvetésének módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
3./ Javaslat Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Fejér Megyei 
Szent György Egyetemi Oktató Kórház háziorvosi ügyelet díj emelésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
4./ Gyermekétkeztetés biztosítására vonatkozó ajánlattételi felhívás meghatározása 
és ajánlattevők kijelölése 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
5./ Tájékoztatás aktuális pályázatokról és a folyó beruházásokról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
6./ Javaslat E-on szerződés megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
7./ Javaslat a 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
8./ Javaslat az önkormányzat helyi adórendeleteinek felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
9./ Ifjúság utca helyreállítására vonatkozó ajánlattételi felhívás elfogadása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
10./ Javaslat önkormányzati lakások lakbérrendeletének felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
11./ Javaslat temetői díjak felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
12./ Lakosság tájékoztatója a környezet állapotáról  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
13./ Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

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

 
15./ Javaslat „Csernyeiek Csernyéről” fotópályázat kiírására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
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16./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
17./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
 
A tárgyalandó napirendre egyéb módosító javaslat nem érkezett. A polgármester 
szavazásra bocsátotta annak elfogadását az elhangzottak szerint.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
248/2017. (XI.30.)  Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat a Bakonycsernye-Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és 
tisztítás-SZV megnevezési viziközmű rendszer működtetésére 
2./ Javaslat az önkormányzat ¾ évi költségvetésének módosítására 
3./ Javaslat Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Fejér 
Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház háziorvosi ügyelet díj 
emelésére 
4./ Gyermekétkeztetés biztosítására vonatkozó ajánlattételi felhívás 
meghatározása és ajánlattevők kijelölése 
5./ Tájékoztatás aktuális pályázatokról és a folyó beruházásokról 
6./ Javaslat E-on szerződés megtárgyalására 
7./ Javaslat a 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyására 
8./ Javaslat az önkormányzat helyi adórendeleteinek felülvizsgálatára 
9./ Ifjúság utca helyreállítására vonatkozó ajánlattételi felhívás elfogadása 
10./ Javaslat önkormányzati lakások lakbérrendeletének felülvizsgálatára 
11./ Javaslat temetői díjak felülvizsgálatára 
12./ Lakosság tájékoztatója a környezet állapotáról  
13./ Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok 
elbírálására 
14./ Javaslat Fecskeházi kérelmek elbírálására 
15./ Javaslat „Csernyeiek Csernyéről” fotópályázat kiírására 
16./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
módosítására 
17./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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1./ Javaslat a Bakonycsernye-Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és 
tisztítás-SZV megnevezési viziközmű rendszer működtetésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Köszöntötte Staudt Istvánt és Gintner Andrást a Fejérvíz 
képviseletében. Megérkezett a levél a szennyvízelvezetés és tisztítás tekintetében. 
Felkérte a Staudt Istvánt a tájékoztatásra.  
 
Staudt István: Az önkormányzat fele szóló megkeresés olyan tevékenységre irányul, 
melyet törvény ír elő, egy megállapodás megkötésére szolgál a gördülékenység 
érdekében, továbbá a döntések meghozataláról. Ezt a fajta megállapodást kell 
megkötni. Több szempontból is van jelentősége, például a beruházások esetén, de a 
gördülő fejlesztési tervnél is fontos döntési mechanizmusa. Fontos még az is, hogy a 
rekonstrukciós feladatokat milyen formában fogják az önkormányzatok finanszírozni. 
Javaslatot tettek az értékesített m3 arányos formára. A vízmű rendszerre van 
megállapodás tervezet, mivel a szennyvíz rendszer vagyonkezelésben van. 
 
Berze Attila képviselő: évek óta foglalkozik a testület a víz és szennyvíz kérdésével, 
mindig megoldódott a probléma.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Felelősségről van szó, ki viseli. Ha olyan eset van, hogy 
főnyomó vezeték durran szét, kié a felelősség, az önkormányzaté? 
 
Staudt István: Nem, a rendszer használatából adódó kár a Fejérvízet terheli. Terven 
szerepel fejlesztési alap létrehozása.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Az árban az amorticzáció most is benne szerepel? 
 
Staudt István: Igen, 1994. óta. 
 
Turi Balázs polgármester: A Fejérvíz részére érkezett-e megkeresés a kisgyóni 
faházak fejlesztésével kapcsolatban. Esetlegesen várható-e a szennyvíztelepre való 
rákötés lehetősége?  
 
Staudt István: Nem tud róla, hogy érkezett volna ilyen jelzés.  
 
Gintner András: A bejövő szennyvízmennyiség az átlag fölött van, de nincs 
túlterhelés.  
 
Turi Balázs polgármester: A beruházást végző cégtől megkéri a pontos adatokat, azt 
továbbítja a Fejérvíz részére.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernye-Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV 
megnevezési viziközmű rendszer működtetésére vonatkozó megállapodás 
tervezetet.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

249/2017. (XI.30.) Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az ellátásért 
felelős önkormányzat az I/77. Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep 
szennyvízelvezetés és- tisztítás SZV megnevezésű és 21-08730-1-002-00-13 
hivatali azonosítóval rendelkező víziközmű-rendszer működtetésének 
biztonsága érdekében megállapodást köt a felek részére meghatározott jogok 
gyakorlása és kötelezettségek teljesítése módjáról. 
Felhatalmazza a polgármestert, a határozat mellékletét képező megállapodás 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
2./ Javaslat az önkormányzat ¾ évi költségvetésének módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt az előterjesztés szóbeli 
tájékoztatására.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az elkészített anyagban a negyedév alatt történt változások 
szerepelnek.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: A támogatásokat az önkormányzat megkapta? 
 
Csik Ildikó pénzügyi vezető: Igen, a számlára kerültek a pénzösszegek. A 
pályázatokra kapott támogatásokat viszont lekötni nem szabad.  
 
Turi Balázs polgármester: Az Akác utcai beruházásnál 25 %-os kifizetés már 
megtörtént.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az önkormányzat ¾ évi költségvetésének módosítását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2017. (XII.2.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló  

3/2017. (II.24.) rendelet módosításáról 
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Osgyán Gábor képviselő megérkezett az ülésterembe, így a képviselők száma 7 főre 
emelkedett.  
 
 
3./ Javaslat Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Fejér 
Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház háziorvosi ügyelet díj emelésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: A Fejér Megyei Szent György Kórház javaslattal élt a 
Kistérségi Társulás felé a háziorvosi ügyeleti díj emelésére vonatkozóan, melyet az 
önkormányzatoknak kötelező feladatként lakosságszám arányosan kell biztosítani, a 
helyszínt pedig a kórház biztosítja. Sajnos az orvosok egyre nehezebben vállalnak 
ügyeletet, ezért is kérte a kórház az emelést, mely 2018. december 31-ig szól. A 
Társulási ülésen megegyezés született, hogy 252 Ft/lakos összeggel kerüljön 
megemelésre. Javasolta ezen összeg elfogadását.  
 
Berze Attila képviselő: Mi tartozik ebbe bele? Nem lehetne esetleg a két 
háziorvosnak felváltva hetente tartani ügyeleti ellátást a településen?  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Ez nem lehetséges, mivel napközben tartják rendelésüket 
és ha éjszaka ügyelnének, akkor 24 órás munkavégzés lenne.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Fejér Megyei Szent György 
Egyetemi Oktató Kórház háziorvosi ügyelet díj emelésére tett javaslatot.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

250/2017. (XI.30.) Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Móri Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felé intézett, Fejér Megyei Szent 
György Egyetemi Oktató Kórház háziorvosi ügyeleti díjemelési javaslatát 
megtárgyalta és az ügyeleti feladatok ellátására a Bakonycsernye település 
hozzájárulási kötelezettséget 2017. évre vonatkozóan nem módosítja. 2018. 
január 1. napjától a hozzájárulásának mértékét 252Ft/lakos/év összeggel, 
azaz 982 Ft/lakos/év összeggel megemeli. 
Felhívja a jegyzőt, hogy a 2018. évi költségvetési tervezet összeállítása során 
ezen összeg kerüljön betervezésre.  

 
Felelős: polgármester/pénzügyi ügyintéző 
Határidő: 2017. november 30. 
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4./ Gyermekétkeztetés biztosítására vonatkozó ajánlattételi felhívás 
meghatározása és ajánlattevők kijelölése 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: A gyermekétkeztetés biztosítására a Lakat Lak Kft-vel 
kötött szerződés 2017. december 31-én lejár. Közbeszerzés kiírása nem szükséges, 
lehetőség van egy, de akár 5 évre is szerződést kötni. Az idei évben a Kft. 
vezetésében változás történt és romlási tendencia tapasztalható. Benyújtási 
határidőnek javasolta december 12. 16 óra időpontot. Az alábbi három szolgáltató 
részére javasolta az ajánlatok bekérését megküldeni:  
- Lakat Lak Kft. Bodajk, Bányász ltp. 16. 8053 
- Termesz 2002 Kft. Tölgyfa Fogadó Fehérvárcsurgó, Dózsa Gy. u. 79/a. 8052 
- Ezerjó Étterem Mór, Vasút u. 1. 8060 
 
Berze Attila elnök: A szerződés megkötését javasolta 2019. szeptemberig vagy 
három évre megkötni. A bizottság megtárgyalta a javaslatot, mellyel egyhangúlag 
egyetértett. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Véleménye szerint egy évre kellene megkötni a szerződést.  
 
Szarka István képviselő: Valóban, sajnos romlás irányába történt változás.  
 
Turi Balázs polgármester: 2019. augusztus 31-ig javasolja megkötni a szerződést.  
  
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
gyermekétkeztetés biztosítására vonatkozó ajánlattételi felhívás meghatározását és 
ajánlattevők kijelölését.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

251/2017. (XI.30.) Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a település 
közigazgatási területén lévő, az önkormányzat, valamint a KLIK 
fenntartása alatt álló oktatási és nevelési intézmények 
gyermekétkeztetésének biztosítására ajánlattételi felhívást bocsájt ki, 
melyeket az alábbi szolgáltatóknak küld meg: 
- Lakat Lak Kft. Bodajk, Bányász ltp. 16. 8053 
- Termesz 2002 Kft. Tölgyfa Fogadó Fehérvárcsurgó, Dózsa Gy. u.   
79/a. 8052 
- Ezerjó Étterem Mór, Vasút u. 1. 8060 
Az ajánlattételi felhívás benyújtásának határideje: 2017. december 12. 
Az ajánlatok elbírálásának határideje: 2017. december 15. 
Szerződéskötés határideje: 2017. december 31. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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5./ Tájékoztatás aktuális pályázatokról és a folyó beruházásokról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Az Akác utcai beruházás 50 %-ban már kifizetésre került. 
A vállalkozó jelezte, hogy a fennmaradó 50 %-ot is az idei évben szeretné 
elszámolni. Amennyiben a műszaki ellenőr engedélyezi, akkor kifizetheti az 
önkormányzat. A járda az idei évben elkészül.  
A szociális pályázatnál az elmúlt ülésen módosításra került a befejezési határidő, 
további módosítás nem lehetséges. Ennél lehetőség van eszközbeszerzésre is, 
mellyel kapcsolatban felkérte Fülöp Éva ügyintézőt a tájékoztatásra.  
 
Fülöp Éva ügyintéző: Az eszközbeszerzés is a pályázat része, mely vonatkozik 
laptop, projektor, vetítővászon, továbbá bútorzat, valamint három kerékpár és 1 db 
50 cm3 motorkerékpár vásárlására. Az eszközbeszerzés első részére vonatkozóan 
három árajánlat került bekérésre, melyek az alábbiak:  

- PC PRO ALBA Kft. 1092 Budapest, Ráday utca 9. bruttó 400.685 Ft 
- Lemonline Kft. 8000 Székesfehérvár, Új Csóri út 68. bruttó 388.620 Ft 
- Computer 3 Kft. 1103 Budapest, Kazah utca 8. bruttó 397.129 Ft  

 
Turi Balázs polgármester: A bútorzat kiválasztásánál kérte a dolgozók segítségét, 
hiszen ők tudják, hogy mire lenne szükségük. Az elv az, hogy az anyagi támogatás 
minden esetben elég legyen. Az informatikai eszközbeszerzésre vonatkozóan 
javasolta, hogy a három árajánlat közül a legkedvezőbb, a Lemonline Kft. kerüljön 
elfogadásra. A bútorokra az alábbi három árajánlat érkezett: 

- MONOLAND Kft. 8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 94. bruttó 656.000 Ft 
- Pisch Ferenc 8060 Mór, Kiserdő u. 56. bruttó 602.000 Ft 
- Pénzes Sándorné ev. 8060 Mór, Vasút u. 12. bruttó 536.900 Ft 

Javasolta itt is szintén a legolcsóbb ajánlattevő, Pénzes Sándorné ev. kijelölését.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Járművek vásárlásánál mindenképpen szakemberrel kell 
megvizsgáltatni a vásárlás előtt.    
 
 
Turi Balázs polgármester szavazásra bocsátotta a szociális alapszolgáltatások 
infrastrukturájának bővítése, fejlesztése című pályázat eszközbeszerzésére 
vonatkozó árajánlatok elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

252/2017. (XI.30.)  Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-15-
FE1-2016-00004 számú – szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése – pályázat megvalósítása érdekében az 
eszközbeszerzés tárgyában a Lemonline Kft-vel (8000 Székesfehérvár, Új 
Csóri út 68.) megbízási szerződést köt a határozat mellékletében szereplő 
árajánlat alapján. A megbízási díj összege nettó 306.000 Ft + Áfa, bruttó 
388.620 Ft, azaz Háromszáznyolcvannyolcezer-hatszázhúsz forint.  
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Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
Turi Balázs polgármester szavazásra bocsátotta a szociális alapszolgáltatások 
infrastrukturájának bővítése, fejlesztése című pályázat bútorzatának beszerzésére 
vonatkozó árajánlatok elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

253/2017. (XI.30.)  Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-15-
FE1-2016-00004 számú – szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése – pályázat megvalósítása érdekében az 
eszközbeszerzés tárgyában Pénzes Sándorné ev. (8060 Mór, Vasút u. 12.) 
megbízási szerződést köt a határozat mellékletében szereplő árajánlat 
alapján. A megbízási díj összege nettó 422.756 Ft + Áfa, bruttó 536.900 Ft, 
azaz Ötszázharminchatezer-kilencszáz forint.  
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
Turi Balázs polgármester: A Rózsa utcai óvoda belső felújítására vonatkozó pályázat 
elbírálásáról még nem tudni semmit, határideje november 20. volt. A közbeszerzési 
eljárás lefolytatásához három árajánlatot kért be az alábbi cégektől:  

- ALBENSIS Kft. Székesfehérvár, Deák F. u. 7-8. bruttó 375.920 Ft 
- Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. Tatabánya, Fő tér 4. bruttó 

387.350 Ft 
- Vizi Consulting Kft. Seregélyes, Kodály Zoltán u. 9. 381.000 Ft 

 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester bejelentette érintettségét a 
napirendi ponttal kapcsolatban, mivel az ALBENSIS Kft. ügyvezetője a felesége, így 
átadta az ülés vezetését az alpolgármester részére. 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester szavazásra bocsátotta Turi Balázs polgármester 
kizárását a napirendi pont döntéshozatalából. 
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
254/2017. (XI.30.)  Határozata 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 
polgármestert az óvoda-bölcsőde felújítására vonatkozó beruházás 
közbeszerzési eljárását lebonyolító cég kijelölése tárgyában kizárja a 
döntéshozatalból. 
 
Felelős: alpolgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester szavazásra bocsátotta a Rózsa utcai óvoda 
felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását előkészítő és az eljárás 
lebonyolításában résztvevő cég kijelölését a legkedvezőbb ajánlatot tevő, ALBENSIS 
Kft. vonatkozásában. 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

255/2017. (XI.30.)  Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű, TOP-3.2.1-15-FE1-2016-
00040 és EBR 377103 kódszámú pályázat megvalósításához szükséges 
közbeszerzési eljárás előkészítésével és lebonyolításával az ALBENSIS Fejér 
Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-t (8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 7-
9.) bízza meg. A vállalkozói díjat nettó 296.000 Ft+ Áfa, bruttó 375.920 Ft-ban 
határozza meg. 
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
6./ Javaslat E-on szerződés megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket az Ady utcai pincék mögötti 
villamosítás jelenlegi állásáról. Több magánterülten fognak villanyoszlopot elhelyezni, 
melyhez hozzájárulást szükséges és külön megállapodást köt az E-ON a 
tulajdonosokkal. Kérte a tájékoztató elfogadását.  
 
 
A képviselő-testület a polgármester tájékoztatását tudomásul vette és meghozta az 
alábbi határozatot:   
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
256/2017. (XI.30.) Határozata 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ady utcai pincék 
mögötti villamosítás érdekében az E-ON-nal kötendő szerződésről szóló 
tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
 
7./ Javaslat a 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Minden évben meg kell határozni a képviselő-testületnek a 
következő évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet. Megérkezett az árajánlat valamint 
a terv az ellenőrzésre vonatkozóan, mely a szociális rászorultságtól függő pénzbeli 
ellátásokat fogja vizsgálni. Javasolta ennek elfogadását.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek 
a jövő évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyását.  
 
 

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

257/2017.(XI.30.)  Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évre 
vonatkozó belső ellenőrzési tervét az alábbi tartalommal fogadja el: 

 
 
 
 
 

BAKONYCSERNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
2018. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE 
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Sor-
szá
m 

Ellenőrzött 
szerv, 
szervezeti 
egység 

Az ellenőrzés 
célja, tárgya, 
ellenőrizendő időszak 

Azonosított 
kockázati 
tényezők (*) 

Az ellenőrzés 
típusa, 
módszerei (**) 

Az 
ellenőrzés 
tervezett 
ütemezése 
(***) 

Az 
ellenőrzés
re 
fordítandó 
kapacitás 
(ellenőri 
nap) (****) 

 
Bakonycserny
ei Közös 
Önkormányzat
i Hivatal 

(Bako
nycsernye 
Község 
Önkormányzat
a 
vonatkozásába
n) 

 
 
 

Célja: annak megállapítása, 
hogy a szociális 
rászorultságtól függő 
pénzbeli ellátások 
(települési támogatások) 
megállapításának, 
bizonylatolásának rendje 
megfelelően szabályozott-e, 
a gyakorlati alkalmazás 
megfelel-e az előírásoknak, 
a rendszer zártsága 
biztosított-e. 

 
Tárgya: szociális 
rászorultságtól függő 
pénzbeli ellátások 
(települési támogatások) 

 
Időszak: 2017. év 

 
- A jogszabályi 
előírások be 
nem tartásában 
rejlő kockázatok, 
dokumentáltság 
esetleges 
hiányosságai 

 
Típusa: 
Szabályszerűsé
gi ellenőrzés 

 
Módszerei: 
Dokumentumok
, 
nyilvántartások 
szúrópróbaszer
ű ellenőrzése 

 
 

 
2018. április 

 
Jelentés: 
2018. 
május 31. 

 
4 belső 
ellenőri 
nap 

 
 
 
 
8./ Javaslat az önkormányzat helyi adórendeleteinek felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Az előterjesztésben foglaltak szerint a tavalyi évhez 
hasonlóan, az idén sem javasolja a helyi adó mértékének emelését. Kérte a 
véleményeket.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság megtárgyalta az adórendeletek 
felülvizsgálatát és az előterjesztést javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat helyi adórendeleteinek felülvizsgálatát.  
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

258/2017.(XI.30.) Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a 2018. évre vonatkozóan nem emel helyi adó mértéket, így felhívja a 
jegyzőt, hogy az erre vonatkozó rendeletmódosító előterjesztést nem kell 
előkészítenie a képviselő-testület soron következő ülésére. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
9./ Ifjúság utca helyreállítására vonatkozó ajánlattételi felhívás elfogadása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Az Ifjúság utca helyreállítására vonatkozó közbeszerzési 
eljárás lebonyolításával a testület megbízta az ALBENSIS Kft-t, aki elkészítette az 
ajánlattételi felhívást. Kérte ennek elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
Ifjúság utca helyreállítására vonatkozó ajánlattételi felhívás elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

259/2017.(XI.30.)  Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Bakonycsernye 
Ifjúság utca útburkolatában és vízelvezető rendszerében keletkezett károk 
helyreállítása” megnevezésű építési beruházás Kbt. 115.§ (1) bekezdés 
szerinti eljárási rendben megindított közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
dokumentációját és a hozzá kapcsolódó dokumentációt a határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja.  
Felhívja a polgármestert, hogy gondoskodjék a felhívás, a korábban kijelölt öt 
ajánlattevő részére történő megküldéséről.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
10./ Javaslat önkormányzati lakások lakbérrendeletének felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Az előterjesztésben az a javaslat szerepel, hogy az 
önkormányzati lakások bérleti díjának változtatását nem javasolja az idei évben sem.  
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a napirendet, kérte az elnök tájékoztatását.   
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Berze Attila elnök: A bizottság úgy határozott, hogy 10 %-os emelést bérleti 
díjemelést javasol a képviselő-testületnek.  
Szarka István képviselő: Véleménye szerint évente figyelembe kell venni a KSH 
szerinti inflációt.   
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzati lakások lakbérrendeletének felülvizsgálatát.  
 
 

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

260/2017.(XI.30.) Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy 2018. évre vonatkozóan 10 %-kal emelni kívánja az önkormányzati 
tulajdonú lakások bérleti díját, így felhívja a jegyzőt, hogy az erre vonatkozó 
rendeletmódosító előterjesztést készítse elő a soron következő képviselő-
testület ülésére. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
11./ Javaslat temetői díjak felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: A temetői díjakról szóló rendelet módosítását a díjak 
emelésére vonatkozóan a pénzügyi bizottság megtárgyalta, kérte az elnök 
tájékoztatását.  
 
Berze Attila elnök: Bizottsági ülésen felmerült, hogy a temető-fenntartási 
hozzájárulás díja 3000 Ft-ról kerüljön megemelésre. A javaslat 6000 Ft-ra történő 
emelés, melyet a bizottság javasol a képviselő-testületnek.   
 
Fidrich Tamásné jegyző: Ez az összeg egyszer fizetendő a sírhely megváltásnál és 
25 évre szól. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
temetői díjak felülvizsgálatát.  
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 1 nem 
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Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
261/2017.(XI.30.) Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a temető-fenntartási hozzájárulás díját módosítani kívánja, így az erre 
vonatkozó rendeletmódosító előterjesztést készítse elő a soron következő 
képviselő-testület ülésére. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
12./ Lakosság tájékoztatója a környezet állapotáról  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Minden évben kötelező elfogadni a testületnek a település 
környezetének állapotáról készített beszámolót, mely az idén is megküldésre került a 
képviselők részére. Javasolta elfogadásra.  

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
környezet állapotáról szóló tájékoztató elfogadását.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
262/2017.(XI.30.) Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ e) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján a Bakonycsernye település környezeti 
állapotáról szóló tájékoztatót a határozat melléklete szerint előterjesztés 
alapján elfogadja.  
Felhívja a jegyzőt, hogy ezen tájékoztatót tegye közzé az önkormányzat 
hivatalos honlapján, a hivatal hirdetőtábláján, valamint jelentesse meg a helyi 
újságban.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: haladéktalanul 

 
 
13./ Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok 
elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: A képviselő-testület korábbi ülésen döntött arról, hogy 
csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez, továbbá meghatározta a támogatásban részesíthetők egy 
főre jutó jövedelemhatárát. Az „A” típusú pályázatra 1 fő nyújtotta be pályázatát. „B” 
típusú pályázatra nem érkezett. Javasolta az 1 fő részére 5000 Ft összegű 
támogatás megítélését.  
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Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság javaslata, hogy a benyújtott 1 fő támogatása.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Kovács 
Balázs Tamás pályázó pályázatának elfogadását.  
  

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

263/2017.(XI.30.) Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálását követően Kovács 
Balázs Tamás 8056 Bakonycsernye, Kert u. 31. szám alatti hallgatót 10 
hónapon keresztül 5.000 Ft/hó összegű támogatásban részesíti két egymást 
követő tanulmányi félévben.  
  
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos  

 
 
14./ Javaslat Fecskeházi kérelmek elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: A fecskeházi lakásokra jelenleg három kérelem érkezett, 
mindhárom fecskeként szeretne beköltözni. Mivel nincs üres lakás, így a rendelet 
értelmében lakásbérleti jogviszonyt kell megszüntetni annak érdekében, hogy 
fecskeházi lakáshasználónak lehessen kiadni a lakást. Dönteni kell arról, hogy a 
jelenlegi albérlők közül ki az, akinek felmondja a testület a szerződést. A rendelet 
értelmében elsődlegesen a 35 év feletti egyedülálló személyek jönnek szóba, akik az 
alábbiak: 

- Csendes Istvánné, Lajkó Jolán, valamint a közszférában dolgozó három 
személy, Spisák Erika, Kiss Edit és Horváth Tünde.  

Véleménye szerint a közszférában dolgozó lakók szerződését nem szabad 
felmondani, ugyanis iskolai és önkormányzati dolgozókról van szó. Ennek kapcsán 
javasolta, hogy a rendelet kerüljön módosításra úgy, hogy a közszférában 
dolgozókra ne terjedjen ki a felmondási lehetőség.   
Elmondta, hogy Hoffer Zoltán és Ördög Renáta 2014.05.02. óta fecskeként élnek a 
házban, viszont 2017.11.15. napján a távfűtés + melegvíz díjhátralékuk 78.560,- Ft, 
melyre a megküldött felszólítást nem vették át. Tudomásunk szerint hosszabb ideig 
külföldön tartózkodnak, ott dolgoznak. Így a szerződés értelmében a lakáshasználó a 
szerződés fennállása alatt köteles életvitelszerűen a lakásba lakni, két hónapot 
meghaladó távollétét köteles a tulajdonos felé előzetesen írásban bejelenteni. 
Továbbá a közös költség és a távfűtés+melegvíz havi összegét minden hó 5. napjáig 
egy összegben köteles megfizetni. Fentiekre hivatkozva a lakáshasználati szerződés 
felmondható.  
Szabó Tünde és Szakos József 2017. május 5-től december 31-ig, határozott időre 
albérlőként laknak a lakásban, és kérelmet nyújtottak be, hogy szerződésük 6 
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hónappal kerüljön meghosszabbításra. Mivel vannak „fecske” kérelmezők, így nem 
javasolja az albérleti szerződés meghosszabbítását.  
A harmadik lakásra vonatkozóan tehát Csendes Istvánné és Lajkó Jolán 35 év feletti 
egyedülálló személyek szerződését lehetne felmondani. Mivel Csendes Istvánné 
szerződése április 30-án lejár és a testület arra az időszakra biztosított részére 
lakást, amíg a saját házát helyreállította káresemény miatt, így véleménye szerint 
vele kellene a szerződést megszüntetni.  
Fentieket összefoglalva három lakásbérleti szerződés megszüntethető, így a három 
„fecske” kérelmező részére biztosítható lesz lakás. Kérte a képviselők véleményét az 
elhangzottakkal kapcsolatban.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Nem ért egyet azzal, hogy a közszférában dolgozók előnyt 
élvezzenek.  
 
Szarka István képviselő: Mivel kevés a megfelelő szakember, így lakást kell 
biztosítani annak, aki igényli. Amennyiben pályázati lehetőség lenne szociális 
bérlakás építésére, úgy azt kezdeményezni kell majd. Aki bérlőként költözött a 
lakásba tudnia kellett, hogy abban az esetben, ha érkezik „fecske” kérelem, úgy 
szóba jöhet a kiköltözés lehetősége.  
 
Osgyán Gábor képviselő: A jelenlegi albérlők figyelmét fel kell hívni arra, hogy mivel 
teltház van és érkezik „fecske” kérelem, abban az esetben lehet, hogy ki kel költözni. 
A kiköltözésnek, ha lehet, ne december 30. legyen meghatározva.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta, január 15.-ét a kiköltözés időpontjának.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az önkormányzati tulajdonú Fiatalok Garzonháza lakóegységeinek bérbeadásáról 
szóló önkormányzati rendelet módosításának előkészítését az elhangzottak alapján.  
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 1 nem 

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

264/2017.(XI.30.) Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy az önkormányzati tulajdonú Fiatalok Garzonháza (Fecskeház) 
lakóegységeinek bérbeadásáról szóló 1/2008. (I.15.) önkormányzati rendeletet 
módosítani kívánja.  
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy az erre vonatkozó rendeletmódosító 
előterjesztést készítse elő képviselő-testületi ülésre. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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Turi Balázs polgármester szavazásra bocsátotta a Hoffer Zoltán és Ördög Renáta 
Bakonycsernye, Fenyő u.1. szám alatti lakosok lakáshasználati szerződés 
felmondását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 1 nem 

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

265/2017.(XI.30.) Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy Hoffer Zoltán és Ördög Renáta Bakonycsernye, Fenyő u. 1. szám alatti 
lakosokkal kötött lakáshasználati szerződést 2018. december 15. napjával 
felmondja, tekintettel arra, hogy bérlők nem életvitelszerűen tartózkodnak a 
bérleményben, továbbá arra, hogy lakbérhátralékkal rendelkeznek. 
A lakást a felmondástól számított 30 napon belül, az önkormányzat és a 
bérlők között létrejött szerződés 11. pontjában foglaltak alapján tiszta 
rendezett állapotban kell átadni.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. december 15. 
  

Turi Balázs polgármester szavazásra bocsátotta Szabó Tünde és Szakos József 
Bakonycsernye, Fenyő u.1. szám alatti lakosok kérelmének elutasítását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 1 nem 

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

266/2017.(XI.30.) Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy Szabó Tünde és Szakos József Bakonycsernye, Fenyő u. 1. szám alatti 
lakosok által, a lakásbérleti szerződés meghosszabbítására benyújtott 
kérelmet elutasítja. 
  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal   

 
 

Turi Balázs polgármester szavazásra bocsátotta a Csendes Istvánné 
Bakonycsernye, Fenyő u.1. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének 
felmondását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 1 nem 

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

267/2017.(XI.30.) Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy Csendes Istvánné Bakonycsernye, Fenyő u. 1. szám alatti lakossal kötött 
lakásbérleti szerződést 2017. december 15. napjától felmondja. A bérlő a 
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bérleményt a felmondástól számított 30 napon belül, az önkormányzattal 
kötött szerződés 11. pontja értelmében tiszta, rendezett állapotban köteles 
átadni. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. december 15. 

 
 
15./ Javaslat „Csernyeiek Csernyéről” fotópályázat kiírására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: előző ülésen döntött a testület arról, hogy fotópályázatot 
kíván kiírni. erre vonatkozóan Jegyző Asszony elkészítette az előterjesztés, melyet 
javasol elfogadásra.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
„Csernyeiek Csernyéről” fotópályázat kiírását.  
  

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

268/2017.(XI.30.) Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete „CSERNYEIEK 
CSERNYÉRŐL” fotópályázatot hirdet meg a település arculatának 
fotósorozatban történő bemutatására. 
Feltételek: A kép a település kül-, vagy belterületén készüljön és készítője a 
településen éljen. A 2017-ben készült, illetve 2018-ban készítendő fotókat 
várjuk a csernyefoto@gmail.com e-mail címre.  Az e-mail tartalmazza még a 
kép készítőjének nevét, telefonszámát és a pontos helyszín meghatározását, 
ahol a fotó készült.  
A képeket 2017. december 1-től 2018. december 1-ig áll módunkban fogadni. 
A képviselő-testület a beérkezett képekből szakértő bevonásával állítja össze 
a „Csernyeiek Csernyéről” című kiadványát. 
Kérünk minden fotózni kedvelő lakosunkat, vegyen részt Bakonycsernye 
életképekkel történő megörökítésében és népszerűsítésében. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. december 1.  

 
 
16./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: A szociális ellátásokról szóló rendelet szerint az időskorú 
személyek részére minden év december hónapjában 2000 Ft összegű támogatást 
nyújt az önkormányzat. Az idei évben a költségvetés tárgyalása során a testület 
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elfogadta az összeg 1000 Ft-tal történő megemelését, így az idei évtől 3000 Ft lenne 
a támogatás. Ehhez szükséges a rendelet módosítása, melynek előterjesztését 
javasolta elfogadásra.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a helyi 
szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés 
szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2017. (XII.2.) önkormányzati rendelete  
a helyi szociális ellátásokról szóló  

5/2015. (III.26.) rendelet módosításáról 
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
17./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Lehetőség van testvér-települési programok és 
együttműködések támogatására pályázatot benyújtani, melyről részletesen 
tájékoztatta a képviselőket. Hasonlóan az ideihez, a három testvértelepülés 
néptánccsoportjai, a jelenlegi 5. osztályos tanulókra vonatkozik. A pályázat 100 % 
finanszírozású, viszont az utaztatás költségét mindhárom településnek biztosítani 
kell. Amennyiben mégsem elég a program megvalósításához elnyert összeg, úgy azt 
a Magyarcsernyei önkormányzat vállalja. Javasolta a pályázat benyújtását, melyhez 
javasolta megbízni az Albensis Kft-t, melynek megbízási díja 50 eFt, ami nyertes 
pályázat esetén elszámolható. Kérte a véleményeket.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Ez is egy lehetőség a gyerekeknek, így javasolta a 
pályázat benyújtását.  
 
További hozzászólás nem hangzott el. Turi Balázs polgármester szavazásra 
bocsátotta a „Testvér-települési programok és együttműködések” című pályázaton 
való részvételt.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

269/2017. (XI.30.) Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi 
CLXXXII. törvény, valamint a BGA törvény végrehajtásáról szóló 
367/2010.(XII.30.) Korm. rendelet alapján meghirdetett „Nemzetpolitikai célú 
támogatások” című felhívásra. 
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A pályázat előkészítéséhez szükséges pénzügyi forrást a 2017. évi 
költségvetéséből biztosítja. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A polgármester bejelentette érintettségét a pályázatíró cég kijelölése kapcsán, mivel 
az Albensis Kft. vezetője közeli hozzátartozója, így kérte a döntéshozatalból történő 
kizárását 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

270/2017. (XI.30.) Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Nemzetpolitikai 
célú támogatások” című pályázat előkészítésére kijelölendő pályázatíró cég 
döntéshozatalából kizárja Turi Balázs polgármestert. 
 
Felelős: alpolgármester 
Határidő: azonnal 

 
Turi Balázs polgármester: Az ülés további vezetését átadta Ackermann Zoltán 
alpolgármester részére. 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester szavazásra bocsátotta a testvér-települési tárgyú 
pályázat előkészítésének megbízásával a legkedvezőbb ajánlattevő megbízását. 
 

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

Turi Balázs polgármester nem szavazott. 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
271/2017. (XI.30.)  Határozata 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete „Nemzetközi célú 
támogatások” című pályázat előkészítésére megbízza az ALBENSIS Nonprofit 
Kft.-t. (8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 7-9. II. em.) nettó 36.500,- Ft + 
Áfa, bruttó 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint megbízási díj ellenében. 
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Turi Balázs polgármester az ülés további vezetését átvette Ackermann Zoltán 
alpolgármestertől. 
 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy november 27-én 
rendkívüli családi esemény miatt szabadságot kellett kivennie, melyhez utólag kérte 
a testület hozzájárulását.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
polgármester szabadságának engedélyezését.  
 

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

272/2017.(XI.30.) Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 
polgármester részére 2017. november 27. napjára engedélyezi szabadság 
kivételét.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal   

 
 
Turi Balázs polgármester: Kadlecsik Istvánné Táncsics utcai lakos ingatlan ügyével 
kapcsolatban felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Korábban már tárgyalta a testület Kadlecsik Istvánné 
Táncsics u. 28. szám alatti lakos földügyét, mely szerint 2003-ban az akkori 
képviselő-testület úgy határozott, hogy Kadlecsik István Táncsics u. 4. szám alatti 
lakos által az önkormányzat részére felajánlott földterületet elfogadja, viszont ezt 
követően a Földhivatalnál az átírás nem történt meg. 2017. februári ülésen döntött a 
testület arról, hogy a területének tulajdonjogát elfogadja, s biztosítja a Földhivatalnál 
történő átírásának költségét. A szerződés előkészítése során a lekért Földhivatali 
tulajdoni lapról volt látható, hogy a földfelajánló által megnevezett terület nem az ő 
nevén szerepel, hanem a mellette lévő ingatlan az ő tulajdona. Így a jelenleg 
hatályban lévő törvény értelmében, a felajánlást az önkormányzat nem tudja 
elfogadni, hiszen a földforgalmi törvény értelmében a kifüggesztéses eljárást le kell 
folytatni, illetve az önkormányzat termőföldet kizárólag közcélból szerezhet meg. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Kadlecsik István földfelajánlási ügyét. 
 

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

273/2017.(XI.30.)  Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kadlecsik Istvánné  
Bakonycsernye, Táncsics Mihály u. 28. szám alatti lakos termőföld felajánlási 
kérelmét elfogadni nem tudja, mivel a földforgalmi törvény ilyen formájú 
tulajdonszerzést nem tesz lehetővé. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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Szarka István képviselő: Megköszönte az önkormányzat segítségét az emlékmű 
körüli fák kivágásában. Elmondta, hogy december 16-án kerül sor a felújított 
gyülekezeti terem és az orgona felszentelésére. Minden érdeklődőt szeretettel vár.  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a 200/2017. (IX.6.) számú 
határozatban az önkormányzat kijelölte a DNA Development Kft-t a szociális 
alapszolgáltatások fejlesztése tárgyú pályázat eredményeként. A határozatban a 
vállalkozó díj összegében elírás történt, így kérte annak módosítására.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
200/2017. (IX.6.) számú határozat módosítását. 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

274/2017. (XI.30.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/2017. (IX.6.) 
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális 
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú pályázat 
(TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00004) megvalósításának ajánlattételi eljárásának 
eredményeként a legkedvezőbb ajánlattevőt a DNA DEVELOPMENT Kft. 
8000 Székesfehérvár, Poprádi u. 44/a. szám alatti vállalkozást jelöli ki. 
A vállalkozói díjat nettó 15.296.047 Ft-ban határozza meg.  
Teljesítési határidő: 2017. december 31.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy vállalkozói szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt az anyakönyvezési 
feladatokkal kapcsolatos tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Jakab Jánosné anyakönyvvezető nyugdíjba vonulása 
kapcsán Győző-Petrik Erika kolléganő beiskolázása megtörtént az anyakönyvvezetői 
feladatok tekintetében, melyet 2018. január 1-től lát el. Kérte a tájékoztató 
elfogadását.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
anyakönyvvezetői feladatok ellátásáról a tájékoztató elfogadását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernyei 
Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőjét, Győző-Petrik Erikát megbízza 
az anyakönyvi feladatok ellátásával 2018. január 1-től.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. január 1.  

  
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. Turi Balázs polgármester a testületi ülést 
bezárta. 

 
 

  
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester         jegyző 

  
 
 
    Kaviczki Péter  
    jkv. hitelesítő 


