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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 
január 25-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 Ackermann Zoltán alpolgármestert 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 Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2018. (I.25.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Ackermann 
Zoltán alpolgármestert bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 

 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett javaslatot. 
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1./ Javaslat a nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
2./ Javaslat polgármester célfeladatainak meghatározására 
Előterjesztő: Ackermann Zoltán alpolgármester 

 
3./ Javaslat köztisztviselői teljesítményértékelés célkitűzéseinek meghatározására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 

 
4./ Tájékoztató a folyó pályázatok kapcsán végzett és végzendő feladatokról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
5./ Javaslat zártkerti besorolású földterületek mezőgazdasági hasznosítását segítő, 
infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása elnevezésű pályázaton 
való részvételre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
6./ Javaslat "Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások 
fejlesztése" elnevezésű pályázaton való részvételre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
7./ Javaslat Fecskeházi lakások igénybevételének szabálymódosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
8./ Javaslat Fecskeházi bérlő kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
9./ Javaslat családsegítői állás betöltéséhez pályázat kiírására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
10./ Javaslat iskolai felvételi körzethatárok véleményezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

   
11./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

 
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 Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2018. (I.25.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat a nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodás felülvizsgálatára 
2./ Javaslat polgármester célfeladatainak meghatározására 
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3./ Javaslat köztisztviselői teljesítményértékelés célkitűzéseinek 
meghatározására 
4./ Beszámoló a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal 
tevékenységéről 
5./ Tájékoztató a folyó pályázatok kapcsán végzett és végzendő feladatokról 
6./ Javaslat zártkerti besorolású földterületek mezőgazdasági hasznosítását 
segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása elnevezésű 
pályázaton való részvételre 
7./ Javaslat "Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és 
szolgáltatások fejlesztése" elnevezésű pályázaton való részvételre 
8./ Javaslat Fecskeházi lakások igénybevételének szabálymódosítására 
9./ Javaslat Fecskeházi bérlő kijelölésére 
10./ Javaslat családsegítői állás betöltéséhez pályázat kiírására 
11./ Javaslat iskolai felvételi körzethatárok véleményezésére 
12./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
 
1./ Javaslat a nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodás felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodást 
évente felül kell vizsgálni. Változás nem történt, így erre vonatkozóan készült el az 
előterjesztés.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta az előterjesztés szerinti határozat elfogadását.    
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatát.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2018. (I.25.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott, a 
nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatban felmerült feladatok 
ellátására vonatkozó, a települési és a nemzetiségi önkormányzat között 
köttetett megállapodást felülvizsgálta. 
A felülvizsgálat eredményeként a megállapodás szövegét nem módosítja. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2./ Javaslat a polgármester célfeladatainak meghatározására 
Előterjesztő: Ackermann Zoltán alpolgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: A törvény lehetőséget biztosít a polgármester 
célfeladatainak meghatározására, melyet félévente, évente lehet értékelni. Korábbi 
években is volt ilyen elfogadva, nem új a dolog.  
 
Szarka István képviselő: Azt gondolja, hogy ez egy teljesítményértékelésszerű, mely 
alapján lehet jutalmazni a polgármestert.  
 
Berze Attila képviselő: A polgármester mindig jó előterjesztésekkel, ötletekkel állt elő 
eddig is. Jó tartja ezt, így lehet értékelni, de ezt eddig is tudtuk.  
 
Turi Balázs polgármester: Igen, valóban általában van egy irányvonal, de a testületi 
üléseken kívüli beszélgetéseken is születnek a képviselők részéről jó ötletek.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Valóban, ez egy eszköz a testület kezében. A 
köztisztviselők teljesítményértékelése is hasonló, de ott visszafele működik.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Szeretne javaslatot tenni, arra, hogy a 
polgármester részére anyagi támogatást nyújtani, az elmúlt időszakban végzett 
munkáájért.. 
 
Osgyán Gábor képviselő: amennyiben a célok teljesülnek, valóban lehet fizetni.  
 
Szarka István képviselő: Valóban rengeteg pályázatot nyert az önkormányzat, amely 
hatalmas munka, így egyetért a célfeladatok teljesítése esetén a céljuttatással. 
 
Berze Attila képviselő: Úgy gondolja, hogy az elmúlt időszakban a településre hozott 
pályázati pénzeket jutalmazni kell az eddigi munka elismeréseként, melyet évente 
egyösszegben javasol.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A kifizetést a testület határozza meg, a lényeg, hogy a 
költségvetésbe kerüljön betervezésre, mely a jelenleg elfogadásra kerülő 
célfeladatok teljesülése esetén fizethető ki.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Valóban így van, biztos benne, hogy a pályázatokkal 
nagyon sok munka van. Viszont a polgármestertől is többször elhangzott, hogy ez 
egy csapatmunka, Ezért úgy gondolja, hogy a hivatal részére is valamilyen arányban 
ezt is kellene honorálni. A számok, a pályázatok mutatják, hogy dolgoznak. 
Támogatni tudja az előterjesztést.   
 
Varsányi Ferencné képviselő: A polgármester megtehetné azt is, hogy nem 
foglalkozik minden pályázattal. Javasolta, hogy évente kerüljön kifizetésre egy 
összeg, melyet éves zárás után lehet kifizetni, továbbá, ha a költségvetésből már 
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látható a dolgozókat valamint a jegyzőt is lehetne honorálni, mivel a jegyző fogja 
össze a hivatalt.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Gondolni kellene a testületnek arra, hogy megtartsa a 
dolgozóit.  
 
Berze Attila képviselő: Javasolta a célfeladatok teljesítése esetén a céljuttatás nettó 
400 eFt kifizetését egyösszegben.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Javasolta a bruttó bérét nettóban kifizetni.  
 
Szarka István képviselő: Egyetért Varsányi Ferencné képviselő javaslatával.  
 
Turi Balázs polgármester bejelentette a napirendi ponttal kapcsolatos érintettségét, 
melyet szavazásra bocsátott.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2018. (I.25.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 
polgármestert a polgármester céljuttatásának meghatározását tartalmazó 
napirend döntéshozatalából kizárja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Ackermann Zoltán alpolgármester átvette az ülés vezetését és szavazásra 
bocsátotta a polgármester célfeladatainak meghatározását az előterjesztés szerint, 
továbbá elkülönített keretként bruttó 840.000 Ft elhatárolását a 2018. évi 
költségvetésbe.   
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2018. (I.25.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármester 2018. évi célfeladat értékelésének alapját képező kiemelt 
célokat a következők szerint határozza meg: 
1./ Az önkormányzati rendszer előtt álló változások szem előtt tartása, az 
állampolgári ügyintézési környezetnek a kor igényeinek megfelelő biztosítása. 
2./ Az önkormányzati  képviselők tájékozódásának és felkészülésének, e 
tisztségükből adódó a feladataik ellátásának hatékony segítése. 
3./ A helyi önkormányzat működőképességének folyamatos fenntartása, a 
jóváhagyott költségvetés megfelelő hatékony pénzfelhasználás biztosítása. 
4./ Az önkormányzati vagyonnal való eredményes gazdálkodás 
megvalósítása 
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5./ A település fejlődését szolgáló pályázati források felkutatása, az elnyert 
pályázatok jogszerű és eredményes megvalósításának irányítása. 
6./ Az önkormányzat éves költségvetésének tervszerinti végrehajtása, az évre 
előirányzott fejlesztések és felújítások tárgyévi megvalósítása, a gazdasági 
program és költségvetés tervezetének megalapozott és körültekintő 
előterjesztése. 
A képviselő-testület a polgármester munkáját a fent meghatározott célok 
figyelembevételével negyedévente/félévente/évente értékeli. 
A célfeladatok értékeléséhez bruttó 840.000 Ft összeget különít el a 
költségvetésben. 
  
Felelős: alpolgármester, gazdasági ügyintéző 

Határidő: folyamatos  
 
 
3./ Javaslat köztisztviselői teljesítményértékelés célkitűzéseinek 
meghatározására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Előterjesztést megkapták a képviselők. Szeretné 
kiegészíteni azzal, hogy a hivatal dolgozóit pluszba megterheli az idei éven 
bevezetett elektronikus ügyintézés valamint az ASP. Valóban támogatni kellene a 
dolgozókat, hogy meg tudjuk tartani a jelenlegi apparátust.  A napi munkához még 
hozzájönnek a pályázatokkal kapcsolatos feladatok, melyek a munkájukon felül 
vannak. Kérte Jegyző Asszonyt, hogy amennyiben kellőképpen felkészült az 
elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban, akkor nyújtson tájékoztatást a képviselők 
részére is, továbbá kérte a napirendi ponttal kapcsolatos kiegészítést.   
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatást nyújtott az elektronikus ügyintézés és az ASP 
kapcsolatáról, bevezetéséről, melynek részleteiről a használat beindulását követően 
szeretné majd bővebben elmondani.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
köztisztviselői teljesítményértékelés célkitűzéseinek meghatározását az előterjesztés 
szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2018. (I.25.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 
teljesítményértékelésének alapját képező célkitűzéseket az alábbiak szerint 
határozza meg: 
1./ Az ASP rendszer bevezetéséhez szükséges ismeretek maradéktalan 
megszerzése, a rendszer működésének megértése, alkalmazásának 
elsajátítása, az azzal kapcsolatos továbbképzéseken való teljeskörű részvétel, 
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e-learning oktatások elvégzése, a rendszerfelületen lévő felhasználói 
oktatókönyvek, oktatófilmek alapos áttanulmányozása. 
2./ Az ASP rendszeren túl, számítástechnikai ismeretek fejlesztése, az e-
ügyintézés rendszerismeretének elsajátítása, annak alkalmazása.  
3./ Az ASP-n túli továbbképzéseken való aktív részvétellel, az írott és szóbeli 
kommunikációs készségek fejlesztésével emelni a hivatali arculat színvonalát. 
4./ Közreműködés a képviselő-testületek munkatervéhez igazodva a testületi 
ülések napirendi pontja szerinti, valamint az egyéb testületi döntést igénylő 
ügyek megfelelő időben történő elkészítésében. 
5./ Szakszerű, jogszabályoknak megfelelő előterjesztésekkel a képviselő-
testületi döntések szakmai megalapozásában való részvétel. 
6./ A fejlesztési célok megvalósításában segítő pályázat elkészítése, 
gondozása.  
7./ Államigazgatási és hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és 
jogszerűség biztosítása, eljárási határidők szigorú betartása.  
Felkéri Bakonycsernye község polgármesterét, hogy 2018. január 31-ig 
gondoskodjon a jegyzőre vonatkozó egyéni teljesítménykövetelmények 
meghatározásáról.  
Felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület által meghatározott kiemelt célok, 
valamint a módszertani ajánlás figyelembe vételével 2018. január 31. napjáig 
a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek egyéni 
teljesítménykövetelményeit határozza meg. 
 
Felelős: jegyző tekintetében Bakonycsernye község polgármestere 
köztisztviselők tekintetében a jegyző 
Határidő: 2018. január 31. 

 
 
4./ Tájékoztató a folyó pályázatok kapcsán végzett és végzendő feladatokról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A szociális alapszolgálat infrastruktúrájának bővítése 
elevezésű beruházást végző kivitelező jelezte, hogy az épület két kéménye 
életveszélyes állapotban van, így annak felújítására lenne szükség. Erre 
vonatkozóan két árajánlatot kért be, az egyik Tóth Sándor egyéni vállalkozó 
105.790,- Ft és a Klein Park Kft. 374.650 Ft. Javasolta az olcsóbb, Tóth Sándor 
vállalkozó kijelölését a feladatra. A vállalkozó jelezte továbbá, hogy a költségvetés 
nem tartalmazza a villanyszerelési munkálatokat. Erre is kért be árajánlatot Svehlik 
Imre vállalkozótól, aki 250.000 Ft összegű ajánlatot nyújtott be. Javasolta ennek 
elfogadását.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Tóth Sándor egyéni vállalkozó és Svehlik Imre vállalkozó kijelölését.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2018. (I.25.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-
15-FE1-2016-00004 számú szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges 
kémény felújításával megbízza Tóth Sándor egyéni vállalkozót (8056 
Bakonycsernye, Rákóczi u. 87.) az árajánlatban szereplő 105.790 Ft 
összegben.  
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2018. (I.25.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-
15-FE1-2016-00004 számú szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges 
villanyszerelési munkálatok elvégzésével megbízza Svehlik Imre egyéni 
vállalkozót (8056 Bakonycsernye, Ifjúság u. 26.) az árajánlatban szereplő 
222.750 Ft összegben.  
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
Turi Balázs polgármester a beruházással kapcsolatban elmondta, hogy a következő 
ülésre az udvar térkövezésére és a kapu elkészítésre vonatkozó árajánlatot is 
szeretné beterjeszteni a testület elé.  
A Béketelepi kultúrház energetikai fejlesztésére vonatkozó támogatói szerződéskötés 
előkészítése folyamatban van.  A kivitelezés tervezett időpontja 2019. év., viszont a 
pályázattal kapcsolatos egyéb előkészítő feladatok ellátására már most szükséges a 
projektmenedzsment kijelölése. Erre vonatkozóan három árajánlatot kért be, melyek 
az alábbiak:  

- Komárom-Esztergom megyei Területfejlesztési Kft. bruttó 675.000,- Ft 
- ALBENSIS Kft. bruttó 660.000,- Ft 
- KTeGa Kőszárhegyi Településgazdálkodási Közszolgálati Kft. bruttó 680.000,- 

Ft 
Javasolta a legkedvezőbb, ALBENSIS Kft. kijelölését a projektmenedzsmenti 
szolgáltatás biztosítására vonatkozóan. Ez az összeg a pályázatban elszámolható.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester bejelentette érintettségét a 
projektmenedzsmenti szolgáltatás biztosítására vonatkozó cég kijelölésével 
kapcsolatban, mivel házastársa az ALBENSIS Kft. alkalmazásában áll.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta Turi Balázs polgármester kizárását a 
döntéshozatalból.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2018. (I.25.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 
polgármestert kizárja a döntéshozatalból, mivel a napirendi pont a házastársát 
alkalmazó Kft-t érinti.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Ackermann Zoltán alpolgármester szavazásra bocsátotta az ALBENSIS Kft. 
megbízását a mellékelt árajánlat alapján.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2018. (I.25.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-
16-FE1-2017-00009 számú „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése” elnevezésű pályázat projektmenedzsmenti szolgáltatás 
elvégzésével az ALBENSIS Nonprofit Kft-t (8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 
7-9.) bízza meg.  
A megbízási díjat bruttó 660.000 Ft összegben határozza meg.  
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
5./ Javaslat zártkerti besorolású földterületek mezőgazdasági hasznosítását 
segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása elnevezésű 
pályázaton való részvételre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Pályázat került kiírásra a zártkerti földrészletek 
mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastruktúrális hátterét biztosító fejlesztések 
támogatására vonatkozóan, melyre legfeljebb 10 millió Ft igényelhető, 100 % 
támogatottsággal. Javasolta, hogy az Iznai dűlőn vízvételi hely kialakítására, kút- 
illetve vadvédelmi rendszer kiépítésére lehetne pályázatot benyújtani.  Kaviczki Péter 
képviselővel körbejárták a zártkerti területeket. A Vadex Zrt-től árajánlatot kért be a 
kerítés kiépítésére, mely 16.814.800 Ft lenne. Kút felújítását fontosnak tartaná a 
négyes nagykereszteződésnél, melyet a szakemberrel is megnézetett, aki elmondta, 
hogy először tisztítás szükséges, melyre szintén kért árajánlatot és összege 227.600 
eFt lenne.  
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Kaviczki Péter képviselő: Véleménye, hogy semmilyen szivattyú nem tud 9 méternél 
mélyebbről vizet felhozni. Különben vízoszlopszakadás jön létre. Vadexnél vannak 
napelemes kutak, műszakilag véleménye szerint megoldható.  
 
Szarka István képviselő: Ha marad a gyűrűs megoldás, úgy gondolja, hogy támfalat 
kell építeni.  
 
Turi Balázs polgármester: Azt kellene meghatározni, hogy csak a kerítéssel vagy 
legalább az egyik kúttal is foglalkozzon a testület.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Véleménye, hogy a kút legyen a pályázatban, a kerítést 
viszont nagyon drágának tartja. Lehet, hogy helyi vállalkozó is meg tudna építeni egy 
kerítést.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Ezek speciális kapuk. Itt olyan forgalmas utak vannak, hogy 
senkitől nem lehet elvárni, hogy amikor megáll, kiszálljon és becsukja. Ez olyan kapu, 
ahol a vadak nem tudnak átmenni. Ez a kerítés sem elég arra, hogy teljesen 100 %-
ban védett legyen a terület. Tud közeli kerítésépítőt is.  
 
Berze Attila képviselő: Ezt a pályázatot nem szabad elvetni, de a lényeg az, hogy 
fentről ne tudjon bejönni a vad. Kapukat nem kellene a szőlőhegybe, szerinte 
kivitelezhetetlen. Egyedül a kutat tartja fontosnak. A vadakat soha nem lehet teljesen 
kizárni ezekről a területekről. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Olyan területet kell lekeríteni, ami mindig gondozva van 
kultúrnövénnyel. Zártkerten pedig nem lehet vadászatot folytatni. A pályázatba be 
lehetne vonni a vadásztársaságot is.  
 
Berze Attila képviselő: A lényeg, hogy 10 millió Ft-ra lehet pályázni, melybe a kutat 
mindenképp javasolja, de nem a napelemest, hanem a legolcsóbbat, valamint a 
texasi kapu helyett esetleg sima kapu elkészítését kellene tervezni.   
 
Szarka István képviselő: A kutat mindenképp javasolja legalább az egyiket. Jó lenne 
egy vázlaton látni a nyomvonalat a kaput illetően, így ezzel valóban meg lehetne 
keresni a vadásztársaságot. Ez egy közösségi tér, amit meg fogunk védeni, így a 
lakosság is biztosan segítene, hiszen az ő érdekében tesszük.  
 
Turi Balázs polgármester: Eldöntendő kérdés az irányvonal meghatározása. 
Javaslata, hogy a 2787 hrsz-ú ingatlantól a 0115/1 hrsz-ú út, a 2571 hrsz-ú 
ingatlannal való csatlakozásáig tartana a kerítés.   
A kút abban az esetben kerüljön a pályázatba, ha eléri az összköltség legalább 10 
%-át, hiszen ez pályázati követelmény.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Javasolja a modern technikát, melyet támogat a négyes 
kereszteződésnél. 
 
Szarka István képviselő: Javasolja a kutat, az elektromos, napelemes megoldást.  
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Turi Balázs polgármester: Összegezte az elhangzott felvetéseket, javaslatokat. Ha 1 
millió Ft-nál drágább ajánlat érkezik a kútra, akkor ne legyen. Kerítés? Mennyi az az 
összeg, amennyi önrészt tegyen hozzá az önkormányzat, esetleg 2 millió Ft? 
 
Kaviczki Péter képviselő: Elektromos kaput is lehetne tenni a kapuk helyett, ami 
olcsóbb lenne. Maximum 1 millió Ft-tal tudja támogatni önrészben.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
zártkerti besorolású földterületek mezőgazdasági hasznosítását segítő, 
infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása elnevezésű pályázaton 
való részvételt. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 

11/2018.(I.25.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be a Földművelésügyi Minisztérium 1578/2017. (VIII. 28.) Kormány 
határozatban foglaltaknak megfelelően a Zártkerti Program keretében a 
települések zártkerti földrészleteinek mezőgazdasági hasznosítását 
segítő és az infrastrukturális háttér megteremtését célzó települési 
fejlesztések támogatására  
A pályázat tárgyát képező ingatlan (ok) helyrajzi száma: 2784, 2785, 2787, 
0115/1 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási keretösszeg erejéig a 
pályázatot nyújtsa be vadháló és vízvételi lehetőség biztosításának fejlesztése 
tárgyában.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018.01.30. 

 
A polgármester elmondta, hogy mivel a pályázatban nem lehet elszámolni a 
pályázatírás költségét, s mivel annak összege nem jelentős, így nem kell 3 
árajánlatot bekérnie, csak egyet, amely meg is érkezett az ALBENSIS Kft-től. Mivel a 
napirendi pont tekintetében érintett, így szavazásra bocsátotta kizárását a 
döntéshozatalból. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2018. (I.25.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 
polgármestert kizárja a döntéshozatalból, mivel a napirendi pont a házastársát 
alkalmazó Kft-t érinti.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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Ackermann Zoltán alpolgármester szavazásra bocsátotta az ALBENSIS Kft. 
megbízását a mellékelt árajánlat alapján.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 

13/2018.(I.25.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be a Földművelésügyi Minisztérium 1578/2017. (VIII. 28.) Kormány 
határozatban foglaltaknak megfelelően a Zártkerti Program keretében a 
települések zártkerti földrészleteinek mezőgazdasági hasznosítását 
segítő és az infrastrukturális háttér megteremtését célzó települési 
fejlesztések támogatására, melynek előkészítésével megbízza az 
ALBENSIS Kft-t (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Levelezési cím: 
Székesfehérvár, Deák F. u. 7-9.) a pályázat szakmai anyagának elkészítésére 
100.000 Ft + áfa vállalkozói díj összeg erejéig.  
Felhatalmazza a polgármester a határozat mellékletét képező vállalkozói 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

 
6./ Javaslat "Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és 
szolgáltatások fejlesztése" elnevezésű pályázaton való részvételre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Kiírásra került a Bakonyi települések megújítása, 
közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű pályázat. Már korábban is 
volt szó erről a pályázati lehetőségről, mely 75 %-ban támogatott a többit önerőből 
kellene fedezni. Javasolta, hogy a Falusi ABC előtti területen tér felújítására, 
közösségi tér kialakítására kerüljön benyújtásra a pályázat. Kérte a testület 
felhatalmazását tervezői ajánlatok bekérésére, mely egyenlőre a minimumot 
tartalmazza. Ezeket a következő ülésre terjesztené be, ahova a tervezőt is 
meghívná. A terület nem önkormányzati tulajdonban van, de jelen álláspont szerint 
erre a célra fel lehet újítani, viszont meg kellene kezdeni az önkormányzati 
tulajdonba vételi elindítását. Bizottsági ülésen elhangzott, hogy legfeljebb 3 millió Ft-
ra lehet pályázni. Kérte a testület véleményét.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: A közútkezelővel egyeztetésre került-e, nehogy 
utána jelezzék, hogy nem lehet a felújítást elvégezni, mivel nem az önkormányzat 
tulajdona.  
 
Turi Balázs polgármester: Igen, beszélt a közútkezelővel, engedélyezik, ami írásban 
viszont még nem érkezett meg. A határozat tervezet annyiban változna, hogy az 
önkormányzat tulajdonába kerülését elindítaná.  
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Szarka István képviselő: A tervezővel beszélt e a tervezői díjakról? Tapasztalat, hogy 
magasak az árak.  
 
Kaviczki Péter elhagyta az üléstermet, így a képviselők száma 6 főre csökkent.  
 
Turi Balázs polgármester: Az első három árajánlat, amit be fog kérni, az egy 
látványtervre vonatkozik, melyet kiindulási tervnek gondolt. A tervező, akivel beszélt, 
ezt 150 eFt-ért végzi el.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Szolíd látványterv is elég lenne.  
 
Turi Balázs polgármester: Olyan tervet szeretne, ami már a pályázat benyújtásához 
is elfogadható.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság egyhangúlag javasolta a pályázat 
benyújtását. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
"Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése" 
elnevezésű pályázaton való részvétel elindítását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 

14/2018.(I.25.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be a Vidékfejlesztési Program keretében a Bakonyért Vidékfejlesztési 
Akciócsoport Egyesület, mint az Irányító Hatóság által meghirdetett a Bakonyi 
települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése 
támogatására. 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítéséhez szükséges 
árajánlatok bekérésére.  
A pályázat tárgyát képező ingatlan helyrajzi száma: 1224/1 hrsz. (Rákóczi út) 
a határozat melléklete szerinti térképvázlat alapján.  
Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett terület önkormányzat 
tulajdonba kerülésével kapcsolatos előkészítő munkát kezdje meg.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. március 14.  

 
 
7./ Javaslat Fecskeházi lakások igénybevételének szabálymódosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Előterjesztés szerint tájékoztatta a képviselőket a rendelet 
módosításával kapcsolatban, melyről már a tavalyi évben is tárgyalt a testület a bérlő 
kijelölések kapcsán.  
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Ackermann Zoltán képviselő: Meddig köti az önkormányzatot a fecskeházra 
vonatkozó szerződés? 
 
Turi Balázs polgármester: 20 év, mely az idei évben 10 éve.  
 
Kaviczki Péter képviselő megérkezett az ülésterembe, így a képviselők száma 7 főre 
emelkedett. 
 
Berze Attila képviselő: bizottsági ülésen is elmondta, hogy véleménye szerint egy-
egy lakást üresen kellene hagyni, hogy ne kelljen kiköltöztetni egy lakót sem. Az idei 
évben albérlőnek ne kerüljön kiadásra lakás. Annak örülne a legjobban, hogyha 
mindenki fecske lakó lenne.  
 
Turi Balázs polgármester: Igen, ezt el tudja fogadni. Nagyon kellemetlen kiköltöztetni 
bárkit. Tudja úgy támogatni, hogy egy lakás maradjon mindig üresen.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Véleménye, hogy azt ne zárja ki a testület, hogy 
albérlő nem költözhet be. Miért kellene üresen fenntartani a lakást, a költség meg 
marad az önkormányzatnak.  
 
Szarka István képviselő: Sikertörténetnek gondolja a fecskeházat. Lehetőség szerint 
pályázati forrás esetén az önkormányzat építhetne még egy bérlakást.  
 
Turi Balázs polgármester: Teljesen fecskeházként korábban nem lehetett volna 
működtetni. Jelenleg valóban jól működik. A település állandó lakosságszáma sajnos 
csökken, így lehetne fiatalokat ide csalogatni.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Nem tud olyan adatot, hogy aki fecskeként lakott, itt 
telepedett le. Az egyedülállók sajnos a mai világban nem tudnak fenntartani egy 
házat. Nincs igényük már az embereknek a kertes, családi házra.  
 
Berze Attila képviselő: Valóban, viszont a családosok, akiknek van gyerekük, 
azoknak már kicsi lesz a lakás. 
A pénzügyi  bizottság egyhangúlag javasolta a rendelet előterjesztésének 
elfogadását.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzati tulajdonú Fiatalok Garzonháza (Fecskeház) lakóegységeinek 
bérbeadásáról szóló rendelet módosítását az előterjesztés szerint.   

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 1 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2018. (I.26.) önkormányzati  rendelete a 

az önkormányzati tulajdonú Fiatalok  Garzonháza (Fecskeház) 
lakóegységeinek bérbeadásáról szóló 1/2008.(I.15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
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A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
 
8./ Javaslat Fecskeházi bérlő kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy korábbi ülésen döntött a 
testület három lakó kiköltözéséről, mivel három fecskeházi kérelem került 
benyújtásra, viszont a kijelölésük nem történt meg. Elmondta, hogy a három 
kérelmező mindegyike megfelel a feltételeknek, akik az alábbiak: 

- Háhn István és Sidlovics Szimonetta 
- Szabó Anita és Sarkament Norbert 
- Szalai Zsolt Károly és Bakonyi Rita 

Javasolta a kérelmezők fecskeházi lakóként történő kijelölését a szerződés 
megkötését.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Háhn 
István és Sidlovics Szimonetta kérelmét.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 

15/2018.(I.25.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
tulajdonában álló Fiatalok Garzonházába (Fecskeház) Háhn István Csókakő, 
Deák F. u. 6. és Sidlovics Szimonetta Mór, Jókai utca 2. szám alatti lakosokat 
2018. február 1-től 5 éves időtartamra Fecskeházi lakáshasználónak kijelöli.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A polgármester szavazásra bocsátotta Szabó Anita és Sarkament Norbert kérelmét.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 

16/2018.(I.25.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
tulajdonában álló Fiatalok Garzonházába (Fecskeház) Szabó Anita és 
Sarkament Norbert Csetény, Törekvés u. 3. szám alatti lakosokat 2018. 
február 1-től 5 éves időtartamra Fecskeházi lakáshasználónak kijelöli.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 



 
16 
 

A polgármester szavazásra bocsátotta Szalai Zsolt Károly és Bakonyi Rita 
Szimonetta kérelmét.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 

17/2018.(I.25.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
tulajdonában álló Fiatalok Garzonházába (Fecskeház) Szalai Zsolt Károly 
Nemesvámos, Fészek u. 13. és Bakonyi Rita Fehérvárcsurgó, Diós u. 23. 
szám alatti lakosokat 2018. február 1-től 5 éves időtartamra Fecskeházi 
lakáshasználónak kijelöli.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Turi Balázs polgármester: Újabb kérelem érkezett fecskeházi lakáshasználatra 
vonatkozóan, viszont sajnos megint nincs üres lakás. A pályázók mindent 
becsatoltak a kérelemhez, így jogosultak a lakáshasználatra. Ennek megfelelően 
újabb lakásbérleti szerződés megszüntetésére van szükség. A rendelet alapján a 
következő Lajkó Jolán albérlő, akinek meg kellene szüntetni a szerződését, ugyanis 
a többi lakó, már nem egyedül él, hanem családos. Javasolta, hogy kerüljön 
megszüntetésre Lajkó Jolán lakásbérleti szerződése továbbá Szakács Ágnes 
valamint Topa László lakáshasználók kijelölése.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Lajkó 
Jolán Fenyő u. 1. szám alatti lakos lakáshasználati szerződésének felmondását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 

18/2018.(I.25.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy Lajkó Jolán Bakonycsernye, Fenyő u. 1. szám alatti lakossal 
kötött lakásbérleti szerződést 2018. február 27. napjával megszünteti.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta Szakács Ágnes és Topa László kérelmét.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 
19/2018.(I.25.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
tulajdonában álló Fiatalok Garzonházába (Fecskeház) Szakács Ágnes 
Bakonycsernye, Rózsa u. 112. és Topa László Mór, Martinovics u. 87. szám 
alatti lakosokat 2018. március 1-től 5 éves időtartamra Fecskeházi 
lakáshasználónak kijelöli.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
Ackermann Zoltán alpolgármester elhagyta az üléstermet, így a képviselők száma 6 
főre csökkent.  
 
 
9./ Javaslat családsegítői állás betöltéséhez pályázat kiírására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyző a napirendi ponttal 
kapcsolatos tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Családsegítői állás betöltésére pályázat kiírása szükséges, 
mivel Berze Melinda családsegítő kismama. Minél előbb ki kellene írni a pályázatot, a 
gyes idejére, mivel korábban is nehéz volt munkaerőt találni, továbbá a dolgozó úgy 
nyilatkozott, hogy március végéig kíván dolgozni.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
családsegítői állás betöltéséhez pályázat kiírását.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 
20/2018.(I.25.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Családsegítő 
munkakör betöltésére.  
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti 
jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Fejér megye, 8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 79. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi törvény, 
valamint a végrehajtásra kiadott jogszabályokban meghatározott 
családsegítéshez kapcsolódó családsegítői feladatok ellátása.     
Illetmény és juttatások:  
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Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
Pályázati feltételek:  

- Főiskola, 15/1998.(IV.31.) NM rendelet 2. számú melléklet II. rész 1. pontja 
szerinti felsőfokú képesítés, 

- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
- B kategóriás jogosítvány, 
- Jó kommunikációs készség, empátiás készség, problémamegoldó képesség, 
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
- Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör a pályázatok elbírálását követően 2018. április 1-től betölthető.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 14. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Turi Balázs polgármester 
nyújt, a 06/22/413-001-es telefonszámon.  
 Postai úton: a pályázatnak a Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
címére történő megküldésével (8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 83.). 
Személyesen: Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal épülete, Fejér 
megye, 8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 83.  
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 22. 

 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester megérkezett az ülésterembe, így a képviselők 
száma 7 főre emelkedett.  
 
 
10./ Javaslat iskolai felvételi körzethatárok véleményezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: A Kormányhivatal minden évben megkéri a véleményt az 
iskolák felvételi és működési körzeteire vonatkozóan, melyet február 15-ig kel 
megküldeni. Erre vonatkozó előterjesztést megkapták a képviselők, javasolta az 
abban szereplő határozat tervezet elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
iskolai felvételi körzethatárok véleményezését az előterjesztés szerint.   

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
21/2018.(I.25.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelési, 
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1) 
bekezdésében kapott véleményezési jogával élve az alábbi álláspontot alakítja 
ki: 
Bakonycsernye község közigazgatási területén lévő nevelési-oktatási 
intézmény: 
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- Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény (8056 Bakonycsernye, 
Rákóczi u. 38.) 

- A településen élő, általános iskoláskorú hátrányos helyzetű gyermekek 
száma: 5 fő. 

- Ebből: 
- A helyi intézménybe járó hátrányos helyzetű gyermekek száma: 3 fő. 
- A móri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Speciális Szakiskolába: 2 fő 

A képviselő-testület nem javasolja az iskolai felvételi és működési 
körzethatárának módosítását. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2018. február 15. 

 
 
11./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
 
Kaviczki Péter képviselő: Észlelte, hogy a Barnes-Bau felvonult egy kotró géppel a 
településre, így nem lenne-e lehetőség az Ady utcában és Rózsa utca Béketelep 
kereszteződésénél ároktisztításra.    
 
Turi Balázs polgármester: Rózsa utcai és Ady utcai árok tisztítására árajánlatot kér a 
vállalkozótól. Továbbá az Ady utcában a Bőszéék előtt árok tisztítására vonatkozóan 
is véleménye szerint kellene árajánlatot bekérni.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Tudomása szerint egy hagyatéki ügyen derült ki, hogy 
önkormányzati területen van egy pince, amit használtak évtizedekig. 1974-ben 
megkapta ajándékba a család, nem került átvezetésre, így az önkormányzat 
tulajdonában van.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Mit lehetne tenni Grell Károlyné bakonycsernei lakossal, 
ugyanis Bakonycsernye és Mór közötti úton tudomás szerint az autóbójában lakik.  
 
Turi Balázs polgármester: Elmondta, hogy két alkalommal is próbált segíteni a 
hölgynek, de ő visszautasította, nem tud emberekkel együtt élni, nem fogadja a 
segítséget. Két gyermeke is van, akiknek gondoskodni kellene a szülőről. 
 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! A korábbi testületi döntés 
értelmében lefolytatásra került a partnerségi egyeztetés a településrendezési 
eszközök módosítása tárgyában. Az egyeztetés folyamán észrevétel sem szóban, 
sem írásban nem érkezett. A meghirdetett közmeghallgatáson sem került 
benyújtásra módosító javaslat. Így javasolja, hogy a testület zárja le a partnerségi 
egyeztetési szakaszt. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Turi Balázs polgármester szavazásra 
bocsátotta Bakonycsernye Nagyközség településrendezési eszközeinek partnerségi 
egyeztetési eljárásának lezárását. 
 

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

22/2018.(I.25.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának (HÉSz) és 
Szabályozási Tervének  módosítása - partnerségi egyeztetési szakaszának 
lezárásáról Bakonycsernye  Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a lefolytatott Partnerségi véleményezés során beérkezett, az 
előterjesztés mellékletében összefoglalt véleményeket és az azokra adott 
tervezői válaszokat elfogadja, ezzel a Partnerségi egyeztetés szabályairól 
szóló 15/2017. (VII. 13.) Önkormányzati rendelete alapján az ún. Partnerségi 
véleményezési szakaszt lezárja. A Partnerségi véleményezési szakasz jelen 
döntés közzétételével zárul le. Felkéri a Polgármestert, hogy a Bakonycsernye 
Nagyközség Településképi rendelet jóváhagyását követő Helyi Építési 
Szabályzatának (HÉSz) módosítása c. terv vonatkozásában kezdeményezze 
a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását a Fejér megyei 
Kormányhivatal Állami Főépítészének benyújtandó dokumentációval, ún. záró 
szakmai véleményének kikérése céljából. 
  
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 

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

 
 
 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester           jegyző 
 
 
    Ackermann Zoltán 
      jkv. hitelesítő 


