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Bakonycsernye Község Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 
december 13-án, 10.30 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 Varsányi Ferencné 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 

276/2017. (XII.13.) Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Varsányi 
Ferencné képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett javaslatot. 
 
1./ Javaslat a 2018. évi munkaterv meghatározására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
2./ Tájékoztató aktuális pályázatokról és folyó beruházásokról és ahhoz kapcsolódó 
szükséges döntések meghozatala 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
3./ Javaslat gyermekétkeztetés biztosítására beérkezett ajánlatok elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
4./ Tájékoztatás az önkormányzati képviselő választópolgárokkal való 
kapcsolattartási kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységéről szóló 
tájékoztatási kötelezettséges teljesítéséről  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
5./ Polgármesteri beszámoló a társulásokban végzett tevékenységről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
6./ Tájékoztató az önkormányzat költségvetési, költségvetés teljesítési és szakmai 
tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adtok közzétételéről 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 

 
7./ Javaslat a Béketelepi Klub bérleti szerződésének meghosszabbítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
8./ Bizottsági elnöki beszámoló a KOMA adatbázisban történő szereplés vizsgálatáról  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
9./ Javaslat szabályozási tervlapok módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
10./ Javaslat az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
11./ Javaslat a köztemetőről szóló 20/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
12./ Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjának 
megállapításáról szóló 7/2006.(IV.7.) önkormányzati rendelet módosítására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
13./ Javaslat Települési Arculati Kézikönyvvel kapcsolatos feladatok megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
14./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
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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: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
277/2017. (XII.13.) Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat a 2018. évi munkaterv meghatározására 
2./ Tájékoztató aktuális pályázatokról és folyó beruházásokról és ahhoz 
kapcsolódó szükséges döntések meghozatala 
3./ Javaslat gyermekétkeztetés biztosítására beérkezett ajánlatok elbírálására 
4./ Tájékoztatás az önkormányzati képviselő választópolgárokkal való 
kapcsolattartási kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységéről szóló 
tájékoztatási kötelezettséges teljesítéséről  
5./ Polgármesteri beszámoló a társulásokban végzett tevékenységről 
6./ Tájékoztató az önkormányzat költségvetési, költségvetés teljesítési és 
szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adtok 
közzétételéről  
7./ Javaslat a Béketelepi Klub bérleti szerződésének meghosszabbítására 
8./ Bizottsági elnöki beszámoló a KOMA adatbázisban történő szereplés 
vizsgálatáról  
9./ Javaslat szabályozási tervlapok módosítására 
10./ Javaslat az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására 
11./ Javaslat a köztemetőről szóló 20/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
12./ Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjának 
megállapításáról szóló 7/2006.(IV.7.) önkormányzati rendelet módosítására  
13./ Javaslat Települési Arculati Kézikönyvvel kapcsolatos feladatok 
megtárgyalására 
14./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
Turi Balázs polgármester: A napirendi pontok tárgyalása előtt köszöntötte Valásekné 
Kaszner Tímea könyvtárost, aki néhány nappal ezelőtt átvehette a székesfehérvári 
Vörösmarty Mihály Könyvtár által adományozott KSZR díjat, a Bakonycsernye 
könyvtári, információs és közösségi helyen végzett kimagasló szakmai munkája 
elismeréseként. Mindannyian büszkék lehetünk erre a díjra, de a köszönet 
természetesen a dolgozónak jár. Szeretettel gratulált és további sok sikert kívánt 
munkájához.  
 
Valásekné Kaszner Tímea könyvtáros: Nagyon örül a díjnak, amit az önkormányzat 
és a képviselő-testület segítsége, támogatása nélkül nem érhetett volna el. 
Megköszönte a támogatást.  
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1./ Javaslat a 2018. évi munkaterv meghatározására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az elkészített előterjesztésben szereplőek változtatását két 
hónapnál javasolja úgy, hogy a januári ügyeknél szereplő polgármesteri béremelés 
napirend helyett a polgármesteri célkitűzések pont kerüljön bele, melyről év végén 
beszámol a testületnek. Februárban a költségvetést pedig két körben szokta tárgyalni 
a testület, ez így kerüljön bele.   
 
Turi Balázs polgármester: Az elhangzottaknak megfelelően javasolta az előterjesztés 
elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 2018. 
évi munkaterv elfogadását az elhangzott javaslat alapján.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

278/2017. (XII.13.) Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
2018. évre vonatkozó munka és üléstervét megtárgyalva az alábbiak szerint 
fogadja el: 
 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 

2018. évi munka és ülésterve 

 

 
I. 

A munkaprogramból adódó feladatok: 
 

1.) Költségvetések elkészítése, a település működtetésével kapcsolatos 
döntések meghozatala  
2.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése. 
3.) Beszámolók, értékelések: 
a) a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásának értékelése  
b) a Művelődési Ház és Községi Könyvtár működésének értékelése  
c) a Közös önkormányzati hivatal fenntartásával kapcsolatos beszámoló 
4.) A jogszabályi kötelezettség alapján feladat a határidős jelentések, 
beszámolók megtárgyalása, különös tekintettel a féléves, háromnegyed-éves 
beszámolóra, a zárszámadásra és pénzmaradvány elszámolásra, valamint a 
következő év költségvetési koncepciójára.  
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5.)A község közbiztonsági helyzetéről a körzeti megbízott évente tájékoztatja 
a képviselő-testületet.  

II. 
A képviselő-testületi ülések állandó témái: 

 
1.) Napirend tárgyalása előtt témák: 
a) Tájékoztató az elmúlt ülést követő fontosabb eseményekről, lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
Előadó: polgármester  
b) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről  
Előadó: polgármester  
c) Tájékoztató a képviselő-testület és Pénzügyi és Településüzemeltetési 
Bizottság feladat-és hatáskörét érinti új jogszabályokról  
Előadó: jegyző  
 
2.)  
A bejelentések között, illetőleg a napirend után tárgyalandó témák:  
- Felvilágosítás kérés (interpelláció) előzőleg írásban benyújtott 
előterjesztés alapján  
- Különböző tájékoztatók és egyéb témák  
 
3.)  
A képviselő-testületi ülések megtartására – esetleges rendkívüli eseményeket 
kivéve – a hónap utolsó csütörtök. Kezdő időpontja: reggel 9 óra.  

A nyilvános testületi üléseket - szükség szerint - zárt ülések követik. A zárt 
ülések keretében tárgyalja a képviselő-testület a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény 46. § (2) bekezdésében feltüntetett eseteket.  

4.) A képviselő-testület évente július 1-jétől augusztus 15-ig munkaterv szerinti 
ülést nem tart. Rendkívüli események, döntési kényszerek esetén rendkívüli 
ülés összehívására kerül sor. 

III. 

Bakonycsernye, Balinka és Nagyveleg Önkormányzatainak  
együttes ülései 

 
A Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal és a Gajamenti 
Önkormányzati Társulás közös fenntartásából adódó döntéseket a tagi 
önkormányzatok együttes ülésen fogadhatják el. A polgármesterek az 
együttes ülés időpontját közösen tűzik ki. 
Amennyiben a képviselő-testületek nem összevont ülés keretében döntenek 
az érintett napirendi pontokról, úgy a jegyző köteles mind testület részére 
azonos tartalmú előterjesztést készíteni. 
 

IV. 

A munkaterv nyilvánossága 
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A jegyző gondoskodik arról, hogy a munkaterv nyilvánossága biztosított 
legyen, a terv elfogadását követően a www.bakonycsernye.hu 
önkormányzatunk honlapján, valamint a Községi Könyvtárban közzéteszi.  

V. 

A Képviselő-testület ülésterve 

A fenti munkaterv alapján Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 2018. évi ülésterve a következő: 

A testületi ülések napirendi tervezetére, a napirendi pontok sorrendjére a 
polgármester tesz javaslatot. A testületi ülés napirendi ügyeinek előkészítésért 
felelős a jegyző, közreműködik a napirendi pont tárgya szerinti előadó.  

JANUÁR 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Köztisztviselők teljesítményértékelésének alapjául szolgáló célkitűzések 
meghatározása 
Előterjesztő: jegyző 
2./ Nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata 
3./ Polgármesteri illetmény és költségtérítés meghatározása 
Előterjesztő: alpolgármester 
4./ „Bakonycsernyei Rikkancs” helyi újság nyomdai munkáinak elvégzése 
Előterjesztő: polgármester 
5./ Aktuális ügyek 
 
FEBRUÁR 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Tájékoztató a Községi Könyvtár 2017. évi működéséről 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Tájékoztató a Művelődési Ház 2017. évi működéséről 
Előterjesztő: polgármester 
3./ Tájékoztató az Általános Iskola 2017. évi működéséről 
Előterjesztő: polgármester 
4./ Tájékoztató a Bóbita Óvoda-Bölcsőde 2017. évi működéséről 
Előterjesztő: polgármester 
5./ Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételi 
kötelezettségének teljesítéséről, a KOMA adatbázisban történő szereplésről 
Előterjesztő: bizottság elnöke 
6./ Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének meghatározására 
Előterjesztő: polgármester 
7./ Javaslat az önkormányzat saját bevételek, valamint adósságot keletkezető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározására a költségvetési 
évet követő 3 évre várható összegéről 
Előterjesztő: polgármester 
8./ Javaslat az MTKT társulás működéséhez történő hozzájárulás 
meghatározásáról 
Előterjesztő: polgármester 
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9./ Beszámoló a civil szervezetek részére nyújtott támogatások 
felhasználásáról 
Előterjesztő: polgármester 
10./ A polgármester 2018. évi szabadságütemezésének jóváhagyása 
Előterjesztő: jegyző 
11./ Aktuális ügyek 
 
MÁRCIUS 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása 
Előterjesztő: polgármester 
 
ÁPRILIS 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló 
megtárgyalása 
Előterjesztő: polgármester 
3./ Tájékoztató az önkormányzat vagyonkimutatásáról a vagyonállapotról 
Mötv. 110. § (2) bekezdése alapján 
Előterjesztő: polgármester 
3./Tájékoztató a 2017. évi belső ellenőrzés megállapításairól 
Előterjesztő: polgármester 
4./ Aktuális ügyek 
 
MÁJUS 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Beszámoló az önkormányzat 2017. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti 
feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Aktuális ügyek 
 
JÚNIUS 
1./ Aktuális ügyek 
 
Képviselő-testületi ülés időpontja: 2017. július-augusztus: szükség 
szerint aktuális ügyek 
 
 
SZEPTEMBER 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának ½ féléves teljesítéséről szóló 
tájékoztató ismertetése 
Előterjesztő: polgármester 
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3./ Döntés a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázati rendszerhez történő 
csatlakozásról 
Előterjesztő: polgármester 
4./ Aktuális ügyek 
 
OKTÓBER 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
3./ Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló ¾ éves tájékoztató 
ismertetése 
Előterjesztő: polgármester 
4./ Aktuális ügyek 
 
NOVEMBER 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1/ Az önkormányzat helyi adórendeleteinek felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Jegyzői beszámoló az adóztatási tevékenységről 
Előterjesztő: jegyző 
3./ Önkormányzati lakások lakbérrendeletének felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
4./ Temetői díjak felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
5./ Lakosság tájékoztatója a környezet állapotáról 
Előterjesztő: polgármester 
6./ Tájékoztató a Horgász Egyesület vízgazdálkodási tevékenységéről  
Előterjesztő: polgármester 
7./Aktuális ügyek 
 
DECEMBER 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ A 2019. évre vonatkozó munkaterv meghatározására 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Tájékoztató az önkormányzati képviselő választópolgárokkal való 
kapcsolattartási kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységéről szóló 
tájékoztatási kötelezettsége teljesítéséről 
Előterjesztő: polgármester 
 
A Képviselő-testület az éves KÖZMEGHALLGATÁS időpontját október 
hónapban határozza meg, napja pedig a költségvetési tervezet 
összeállításának függvényében kerül meghatározásra.  
 

VI. 
Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság ülésterve 
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A Bizottság az SZMSZ-ben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva, 
igazodva a képviselő-testület üléstervéhez tartja meg bizottsági üléseit. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
2./ Tájékoztató aktuális pályázatokról és folyó beruházásokról és ahhoz 
kapcsolódó szükséges döntések meghozatala 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Örömmel tájékoztatta a testületet, hogy a Béketelepi Klub 
belső felújítására vonatkozóan 19 M Ft támogatást nyert az önkormányzat, melyet 
két éven belül kell felhasználni.   
 
A képviselő-testület örömmel vette tudomásul a jó hírt, a képviselők gratuláltak az 
elvégzett munkához.  
 
 
3./ Javaslat gyermekétkeztetés biztosítására beérkezett ajánlatok elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Elmúlt ülésen döntött a testület az ajánlatok megküldéséről 
a három cég részére. Az árajánlatok a tegnapi napon határidőre megérkeztek. 
Tájékoztatást kért az iskolától az étkeztetettek számáról. A számolások alapján a 
legkedvezőbb a Fehérvárcsurgói Tölgyfa Fogadó ajánlata.   
Iskolai és óvodai véleményeket kért, mindenki egy iránt mutatott. A Bak Kft. 
elindulásakor megfelelő volt az étkezés, aztán hanyatlott, de újra pozitív a változás.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Maradhat-e a Lakat Kft. vagy mivel olcsóbb a csurgói, ezért 
őt kell-e kijelölni. Úgy érzi nem jelentős az árkülönbség a két ajánlat között. 
Érdeklődött az iskolában, valóban az utóbbi időben javulás történt.  
 
Turi Balázs polgármester: Nem vét az önkormányzat, ha nem az olcsóbb ajánlatot 
fogadja el, de meg kell magyarázni, hogy miért a drágábbat választotta a testület.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: A Csurgói ajánlat mellett az szól, hogy a vezetőjét 
régebb óta ismerjük és elégedettek voltunk vele.  
 
Ackermann Zoltán polgármester: Mindegyik hasonló minőséget nyújt, de javasolja az 
olcsóbb ajánlat elfogadását.   
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
gyermekétkeztetés biztosítására beérkezett ajánlatok elbírálását.  
 
 
 
 



 
10 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

279/2017. (XII.13.) 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 vállalkozási szerződést köt a Termesz 2002 Kft. Tölgyfa 
Fogadóval (8052 Fehérvárcsurgó, Dózsa Gy. u. 79/a.) a határozat 
mellékletében szereplő árajánlat alapján.  
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező vállalkozási 
szerződés megkötésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. december 31. 

 
  
4./ Tájékoztatás az önkormányzati képviselő választópolgárokkal való 
kapcsolattartási kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységéről szóló 
tájékoztatási kötelezettséges teljesítéséről  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A település képviselőinek minden évben tájékoztatást kell 
nyújtani a lakossággal való kapcsolattartásról, a képviselői tevékenységről. Ezt 
minden képviselő megtette. 

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Ackermann Zoltán alpolgármester képviselői beszámolóját. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
280/2017.(XII.13.) Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ackermann Zoltán 
képviselőnek a választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségről, 
valamint képviselői tevékenységéről készített tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos  

 
A polgármester szavazásra bocsátotta Berze Attila képviselő képviselői 
beszámolóját. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
281/2017.(XII.13.) Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete Berze Attila 
képviselőnek a választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségről, 
valamint képviselői tevékenységéről készített tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos  
 
 

A polgármester szavazásra bocsátotta Kaviczki Péter képviselő képviselői 
beszámolóját. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
282/2017.(XII.13.) Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kaviczki Péter 
képviselőnek a választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségről, 
valamint képviselői tevékenységéről készített tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos  

 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta Osgyán Gábor képviselő képviselői 
beszámolóját. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
283/2017.(XII.13.) Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete Osgyán Gábor 
képviselőnek a választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségről, 
valamint képviselői tevékenységéről készített tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos  

 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta Szarka István képviselő képviselői 
beszámolóját. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
284/2017.(XII.13.) Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szarka István 
képviselőnek a választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségről, 
valamint képviselői tevékenységéről készített tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos  

 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta Varsányi Ferencné képviselő képviselői 
beszámolóját. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
285/2017.(XII.13.) Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete Varsányi Ferencné 
képviselőnek a választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségről, 
valamint képviselői tevékenységéről készített tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos  

 
 
5./ Polgármesteri beszámoló a társulásokban végzett tevékenységről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A beszámoló elkészült, melyben szerepel mindhárom 
társulásról rövid összefoglaló, melyekben részt vesz. Amennyiben önkormányzatot 
érintő döntés van, úgy a testület elé terjeszti. Ennek megfelelően készült el az 
előterjesztés, melynek kérte elfogadását.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
társulásokban végzett tevékenységről szóló beszámoló elfogadását.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
286/2017.(XII.13.) Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a társulásokban 
végzett tevékenységről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
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6./ Tájékoztató az önkormányzat költségvetési, költségvetés teljesítési és 
szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adtok 
közzétételéről Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A hivatal épületében a hirdetőtáblán vannak kihelyezve, 
továbbá a honlapra kerülnek fel a rendeletek, melyek teljes mértékben tartalmazzák 
az önkormányzat gazdasági helyzetét, ezzel eleget teszünk a közzétételi 
kötelezettségnek.  

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat költségvetési, költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének 
bemutatására, értékelésére vonatkozó adatok közzétételéről szóló előterjesztést.  
 

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat képviselő-testületének 

287/2017.(XII.13.) Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
költségvetési, költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének 
bemutatására, értékelésére vonatkozó adatok közzétételéről szóló jegyzői 
tájékoztatót elfogadja.  

 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
 
7./ Javaslat a Béketelepi Klub bérleti szerződésének meghosszabbítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Elkészült a szerződés tervezet, de mivel ma megtudtuk, 
hogy a korábban benyújtott pályázat támogatott lett, így úgy gondolja, hogy a 
szerződést kiegészítésére lesz szükség.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Béketelepi Klub bérleti szerződésének meghosszabbítását az elhangzott 
módosítással.  
 

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat képviselő-testületének 

288/2017.(XII.13.) Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát 
képező Bakonycsernye, Béketelepi Klub helységet egészségmegőrző 
tevékenység biztosítására bérbe adja a Winkler Trans Kft. (8060 Mór, 
cégjegyzékszám: 0709004530, adószám: 11451417-20-07, székhely: 8060 
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Mór, Deák F. út 55., képviseli: Winkler Jánosné) részére 2018. január 1. 
napjától 2018. december 31.. napjáig a határozat mellékletét képező bérleti 
szerződés szerint.  
Felkéri a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal   

 
 
8./ Bizottsági elnöki beszámoló a KOMA adatbázisban történő szereplés 
vizsgálatáról  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Szarka István bizottsági elnököt a szóbeli 
tájékoztatásra.  
 
Szarka István elnök: Tájékoztatta a testületet, hogy a bizottság a mai nap folyamán 
ülésezett és megállapította, hogy továbbra is mindenki szerepel a KOMA 
adatbázisban, így eljárást egyik képviselővel szemben sem kell indítani. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
KOMA adatbázisban történő szereplésről szóló beszámolót. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
289/2017. (XII.13.) sz. Határozata 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság 
beszámolóját a Köztartozásmentes Adatbázisban történő szereplésről, 
jóváhagyja. Eljárást nem kell indítani a képviselő-testületnek. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
9./ Javaslat szabályozási tervlapok módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Kaviczki Péter képviselő megkereste, így felkérte, hogy 
adjon részletes tájékoztatást a képviselők részére.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A 0244/2 és a 0229/9 hrsz-ú területekre vonatkozóan a 
szabályozási tervlapon nem látszik az MA besorolás, amely viszont a másik 
szelvényen szerepel. A testület szándéka természetesen az volt, hogy az MA 
besorolású, még is az építésügyi hatóság kéri a tervlapok összhangját. 
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Turi Balázs polgármester: A tervlapok elkészítését az ALBA Expert Bt. végzi, őket 
kell megbízni.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
szabályozási tervlapok módosítását az előterjesztésben szereplőek szerint. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
290/2017. (XII.13.) Határozata 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2002.(II.2.) 
önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatának 
mellékletét képező szabályozási tervlapjainak összhangjának megteremtése 
céljából, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről a 314/2012. (XI.8.) Korm. 
rendelet 32.§ (6a) bekezdés b) pontja szerinti pontatlanság kiküszöbölése 
érdekében a bakonycsernyei 0244/2 és a 0229/9 hrsz-ú ingatlanokat 
tartalmazó külterületi 4. tervlapon az „Ma” övezeti jel feltüntetését határozza 
meg.  
A tervlapok javításának elkészítésével megbízza az Alba Expert Bt-t (8000 
Székesfehérvár, Virág Benedek u. 28. cégjegyzékszám:0706002211). 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: az ülést követően azonnal 

 
 
10./ Javaslat az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyző a tájékoztatásra.  
  
Fidrich Tamásné jegyző: A testület döntött a „nagyközségi” címről, melyet az 
önkormányzat dokumentumain át kell vezetni, így a SZMSZ-ról szóló rendeletben is. 
Ennek megfelelően készült el az előterjesztés.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Milyen költségvetési hatást jelent? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Nincs költségvetési hatása. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 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 
19/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelete a  

képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
23/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
 
11./ Javaslat a köztemetőről szóló 20/2013.(XII.23.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Előző ülésen döntött a testület a temető-fenntartási 
hozzájárulás díjának emeléséről, így a köztemetőről szóló rendelet módosítása 
szükséges, melynek előterjesztése elkészült. Javasolta az előterjesztés szerinti 
elfogadását.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
köztemetőről szóló 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 
20/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelete a  

köztemetőről szóló 20/2013. (XII.23) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
 
12./ Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjának 
megállapításáról szóló 7/2006.(IV.7.) önkormányzati rendelet módosítására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Szintén előző ülésen döntötte el a testület a lakásbérleti 
díjak emelését, így a rendelet módosítását el kell végezni. Javasolta az előterjesztés 
elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjának megállapításáról szóló 
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 
21/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában 

lévő lakások bérleti díjának megállapításáról szóló  
7/2006. (IV.7.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
13./ Javaslat Települési Arculati Kézikönyvvel kapcsolatos feladatok 
megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Ahogy az előterjesztésben is szerepel, lefolytatódott a 
településrendezési eszközök véleményezési eljárása, amely így január 1-től életbe 
léphet.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Települési Arculati Kézikönyv dokumentációjának elfogadását valamint a 
településkép védelméről szóló rendelet elfogadását az előterjesztés szerint.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
291/2017. (XII.13.) Határozata 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép 
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján, a Bakonycsernye 
Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól 
szóló 7/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelete szerinti partnerek, valamint a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztés stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti szervek 
véleményének kikérésével készült, a jelen normatív határozat 
elválaszthatatlan mellékletét képező Bakonycsernye Településképi Arculati 
Kézikönyvének elfogadási dokumentációját megismerte és azt jóváhagyja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. december 31.    

 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének  

22/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelete 
a településkép védelméről  

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
 
 



 
18 
 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 

a Bakonycsernye  Község Helyi Építési Szabályzatról szóló  
2/2010. (II.2.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
14./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
 
14/1. Polgármester szabadságának engedélyezése 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy december 11-én 
szabadságon volt családi okok miatt, melyhez kérte a testület hozzájárulását.  
 
Több 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 
292/2017. (XII.13.) Határozata 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 
polgármester részére 2017. december 11. napjára engedélyezi szabadság 
kivételét.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
14/2. Kálvin téri utcakő vásárlásáról szóló határozat módosítása 
 
Turi Balázs polgármester: A korábbi ülésen döntött a testület a Kálvin téri utcakő 
megvásárlásáról. A határozatban úgy szerepel, hogy a 2018. évi költségvetés 
terhére, viszont ezt még az idei évben kellene kifizetni. Ennek megfelelően javasolta 
a határozat módosítását, továbbá kerüljön bele a határozatba az összeg is.  
 
Szarka István képviselő: Javasolta, hogy az önkormányzat közelében kerüljön 
elhelyezésre az utcakő.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
utcakő megvásárlásáról szóló 246/2017.(X.27.) határozat módosítását.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

293/2017. (XII.13.) Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a 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, 50.000 Ft-ot az önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséből fedezi.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
14/3. Önkormányzati vagyonbiztosítás 
 
Turi Balázs polgármester: Az önkormányzat a Groupama biztosítóval volt 
szerződése, de a napokban, levélben egyoldalúan felmondták a szerződést, arra 
hivatkozással, hogy a kondíció nem felel meg nekik. Tárgyalt biztosítási 
szakemberrel, aki segítséget nyújtott árajánlatokkal, melyek a képviselők részére is 
megküldésre kerültek. Az ajánlatokban az iskola nem szerepel, így felhívta igazgató 
Úr figyelmét, hogy járjon utána, hogy az iskolának van e biztosítása. Tavalyi évben 
240 eFt-ot fizetett az önkormányzat. Javasolta a legkedvezőbb  
 
Berze Attila képviselő: Ez az összeg éves díj? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, éves díj.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Az iskola a tavalyi évben sem volt benne? Valószínű 
azért mondta fel a biztosító, mert sok volt a kár. Az önkormányzat régóta volt a 
Groupamával szerződésben, lehet, hogy lehetett volna velük tárgyalni.  
 
Turi Balázs polgármester: Nem, amikor át lett adva a KLIK-nek, azóta nem volt. A 
biztosító sem keresett, hogy tárgyaljunk, egyszerűen megküldte postán a felmondó 
levelet.  
 
Szarka István képviselő: Örül annak, hogy biztosítási szakember került bevonásra, 
mivel ez is egy szakma, ők értenek hozzá.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta a legkedvezőbb, az AB Aegon Biztosító 
ajánlatának elfogadását.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az önkormányzat vagyonbiztosítására vonatkozó ajánlat elfogadását.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
294/2017. (XII.13.) Határozata 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálva 
több biztosító társaság ajánlatát, úgy határozott, hogy az AEGON 
Magyarország Általános Biztosító Zrt.-vel köt biztosítást az önkormányzat 
tulajdonát képező középületek, és lakások valamint nagyértékű vagyonelemei 
vagyonvédelmére. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a biztosítási szerződést kösse meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. december 31. 

 
 
14/4. Dr Papp Éva háziorvos kérelme 
 
Turi Balázs polgármester: Papp doktornő kéréssel fordult az önkormányzathoz 
szerződésmódosítással kapcsolatban. Kérte, hogy a szerződésben szereplő 8 m3 
vízhasználat helyett 5 m3 kerüljön bele. Eddig 8 m3-t fizetett és év végén mindig 
elszámolásra került, de mivel nem használ 5 m3-nél több vizet, ezért kérte a 
szerződés módosítását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Dr. 
Papp Éva háziorvos kérelmét. 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

295/2017. (XII.13.) Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott,  
hogy Dr. Papp Éva háziorvos által bérlet, az önkormányzat tulajdonát képező 
Bakonycsernye, Rózsa u. 67. szám alatti lakás és orvosi rendelő 
vízhasználatának megosztását úgy fogadja el, hogy annak részszámlázását 
havi 5m3-ben határozza meg.  
A tényleges fogyasztás pedig év végén kerül elszámolásra. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy ilyen arányú számlázás tekintetében a 
szerződést módosítsa. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. december 31. 

 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az Iznai pincesor fele 
vezető út megtisztítása januárban megkezdődik, melyből egy részt a szociális tűzifa 
kiosztásra is lehet fordítani.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A Horgásztó mögötti területen kivágott fákat, amennyiben a 
fásítási programba lehetséges lenne, úgy pótolni kellene.  
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Turi Balázs polgármester: Az a terület nem erdőként van nyilvántartva, így akkor 
ehhez módosítani kell a művelési ágat.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Vannak szabad felhasználású erdők. Bejelentési 
kötelezettség áll fenn.   
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Horgásztó mögött területen kivágott fák 150 db fával történő pótlását.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
296/2017. (XII.13.) Határozata 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a zöld környezet növelése érdekében 150 db facsemetét ültet a 
Horgásztó mögötti önkormányzati területre a 2018-as év folyamán, melynek 
költségét a 2018. évi költségvetésébe betervezi. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. költségvetési év 

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

 
 
 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester           jegyző 
 
 
 
    Varsányi Ferencné 
      jkv. hitelesítő 


