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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 
február 7-én, 8.30 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

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

 
Tanácskozási joggal:  

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

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2018. (II.7.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Berze Attila 
képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett javaslatot. 
 
1./ Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetési tervezetének beterjesztésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
2./ Javaslat az Ifjúság utca helyreállítására vonatkozó beruházás vállalkozó 
kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
3./ Javaslat a Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület kérelmének 
megtárgyalására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 

 
4./ Falusi ABC előtti tér kialakítása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
5./ Javaslat konzorciumi megállapodás módosítására 
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: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
24/2018. (II.7.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetési tervezetének 
beterjesztésére 
2./ Javaslat az Ifjúság utca helyreállítására vonatkozó beruházás vállalkozó 
kijelölésére 
3./ Javaslat a Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület kérelmének 
megtárgyalására 
4./ Falusi ABC előtti tér kialakítása 
5./ Javaslat konzorciumi megállapodás módosítására 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetési tervezetének 
beterjesztésére  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A polgármester beterjesztette az önkormányzat 2018. évi 
költségvetési rendelet tervezetét, melynek részletes ismertetésére felkérte Fidrich 
Tamásné jegyzőt. 
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Fidrich Tamásné jegyző: A 2018. évi költségvetés tervezete stabilnak mondható, 
össz. önkormányzati szinten megfelelő a finanszírozás, a stabil működés biztosított. 
A költségvetési anyag külön tartalmazza a hivatal, az óvoda, a társulás és maga az 
önkormányzat költségvetését.  
Az óvoda 47 millió Ft támogatást kap a működéshez, mely természetesen nem 
tartalmazza a Béketelepi óvoda felújításának pályázati költségeit, mely az 
önkormányzatnál szerepel mind a támogatás, mind pedig az önrész. Februárban már 
kell foglalkozni az óvoda szept. 1-től beindítandó működésével, hiszen a jelenlegi 
egységes óvoda-bölcsőde intézményi forma ezen időponttól a törvény erejénél fogva 
megszűnik.  
A hivatal normatívája 2013. óta arányaiban nem változott, de mivel a lakosságszám 
csökken, így ez is fokozatosan csökken. Két kolléganő hosszabb idejű 
betegállománya miatt, majd az egyik kolléganő felmondása miatti szabadság 
kifizetése megrendített a költségvetést, továbbá egy új dolgozót is kellett felvenni. A 
hivatal dologi kiadásai három településre vonatkoznak, mivel ott is van feladat, 
arányosan. Kiadást növelte a minimálbér miatti emelés a tavalyi évhez képest. 
Tartalmazza a költségvetés a minden évben testület elé kerülő 20 %-os 
illetménykiegészítést, amely nem a bér 20%-os emelését, hanem az alapilletmény 20 
%-os emelését tartalmazza. Sajnos az állam idén sem kalkulált a köztisztviselői 
béremeléssel. A tervezetben szerepel egy félállás, melynek nincs meg a fedezete. 
Rengeteg a pályázat, amit a napi munka mellett már nehezen lehet ellátni, ezért 
kérte ezt a képviselő-testülettől a fél állás engedélyezését. Egyenlőre egy évre, 
határozott időre. Tehát a fél álláson kívül lefedi a normatíva a költségvetés. A 
kiadások a három településre vonatkoznak, hiszen a dologi kiadásból arányosan 
Balinka és Nagyvelegnek is fizetni kell.  
A 2018. évi költségvetés a fejlesztések költségvetése, a biztonságos működtetés 
mellett.  
 
Turi Balázs polgármester: Kérte, hogy részletesen vegye végig a testület a 
költségvetési anyagot. A hivatal költségvetésénél kérte, hogy a plusz 4 órás állást 
fogadja el a testület, mivel a pályázatok miatt valóban annyira megnövekedtek a 
feladatok, hogy szinte egy főt igénybe vesz. A tervezetben szerepel tavalyi bérhez 
képest 10 %-os bértömeg emelés a köztisztviselők részére. 
 
Szarka István: Támogatni tudja a 10 % béremelést a dolgozóknak. A négy órás bér 
önkormányzat támogatáson szerepel. A pályázati pénzekből esetleg nem lehet-e 
összeget átcsoportosítani az adminisztratív feladatokra.  
 
Turi Balázs: Megköszönte a támogatást. Valóban lehet elszámolni dolgokat. Az 
önkormányzat a döntésekkel az ALBENSIS-nek adta át a projektmenedzseri 
feladatokat.  
 
Berze Attila elnök: A bizottság egyhangúlag támogatta az 1 fő 4 órás dolgozó 
foglalkoztatáshoz szükséges bér fedezetét.   
 
Turi Balázs polgármester szavazásra bocsátotta 1 fő 4 órás dolgozó 
foglalkoztatásához bér fedezetét.  
 

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
25/2018. (II.7.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
ahhoz, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évben 1 fő 4 órás 
köztisztviselői létszámmal megemelje a hivatal létszámállományát, melynek 
fedezetét Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata hivatali támogatás 
címén biztosítja.   
Felhívja a jegyzőt, hogy ezen döntés kerüljön beépítésre az önkormányzat 
költségvetési rendeletébe.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Turi Balázs polgármester szavazásra bocsátott a köztisztviselők 
illetménykiegészítéséről szóló rendelet módosítását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2018. (II.8.) önkormányzati rendelete 
a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők 2018. évi illetménykiegészítéséről  
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 

Turi Balázs polgármester: Önkormányzati bevételek adottak, itt szerepelnek a helyi 
adó bevételek is.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Iparűzési adót ki fizeti a településen.  
 
Turi Balázs polgármester: Az a vállalkozó, aki székhelyként vagy telephelyként van 
bejelentve a településen, valamint aki a településen végezte huzamosabb ideig a 
tevékenységét.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A védőnői szolgálaton a védőnőknél jelentősen 
megemelkedett a bér, melyre az állam megadta a fedezetet.  
 
Szarka István képviselő: Korábban szó volt róla, hogy felülvizsgálja a testület a két 
védőnői körzet szükségességét.  
 
Turi Balázs polgármester: A jelenlegi  állapotnak megfelelően került betervezésre, 
véleménye, hogy egyenlőre maradjon így, ugyanis a két körzet szükségességének 
vizsgálatát le kell folytatni.  
 
Berze Attila képviselő: Bizottsági ülésen is felvetette, hogy a gyermekétkeztetésnél is 
nagy összeg lett tervezve, étkezésre kb. 25 millió Ft.  
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Turi Balázs polgármester: Bizottsági ülésen is elmondta, hogy a tegnapi nap 
folyamán tárgyalt a másik két polgármesterrel. A közös fenntartási feladatokra, mint 
pl. a védő, gyermekjóléti szolgálat tekintetében, támogatást nyújtana a másik két 
önkormányzat, hiszen ők is megkapják a szociális keretet.  
 
Berze Attila képviselő: Bizottsági ülésen is felvetette a tiszteletdíj emelését, ahol 
Jegyző Asszony elmondta, hogy 65.000 Ft-ról 71.500 Ft került betervezésre, mely 
kb. 10 %-os emelés.  
 
Kaviczki Péter: Véleménye, hogy a tiszteletdíj esetében maradjon a korábbi összeg.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Van igazsága Kaviczki képviselőnek, viszont ha a 
költségvetésben van rá lehetőség, akkor legyen emelés.  
 
Szarka István: Azt gondolja, hogy mivel 10 %-os infláció nem volt, nem tartja 
szükségesnek a tiszteletdíj emelését. Azért vannak itt, hogy a falunak jó legyen.  
 
Turi Balázs polgármester szavazásra bocsátotta a képviselői valamint az 
alpolgármesteri tiszteletdíj 10 %-kal történő emelését.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 3 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2018. (II.7.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a képviselők tiszteletdíját bruttó 71.500 Ft/hó összegre, az 
alpolgármester tiszteletdíját bruttó 77.000 Ft/hó összegre kívánja emelni 2018. 
március 1-től. 
Felhívja a jegyzőt, hogy a képviselői tiszteletdíjakról szóló önkormányzati 
rendelet ilyen mértékű tiszteletdíj emeléssel előkészített rendelet-tervezetét 
terjessze be a következő képviselő-testületi ülésre. 
  
Felelős: polgármester 
Határidő: következő testületi ülés 

 
Fidrich Tamásné jegyző: Az alpolgármester tiszteletdíja fix összegű törvény alapján, 
amelyet a testület a tavalyi évben egyösszegben megállapított, s annak szintén 
törvényben meghatározott arányos része költségtérítésként jár. Abban az esetben, 
ha a képviselői tiszteletdíj emeléssel arányos alpolgármesteri tiszteletdíjat kíván 
emelni a képviselő-testület, azt úgy teheti meg, ha az alpolgármester a részére 
tavalyi évben megállapított és az Ő által lemondott részt csökkenti. Tehát az 
alpolgármesteri nyilatkozattal tehető meg.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Nyilatkozott, hogy a részére törvény szerint járó 
246.780 Ft tiszteletdíjból 169.780 Ft összegről mond le.  
 
Turi Balázs polgármester: Az emelés nem egy évre szól, nem kell róla minden évben 
szavazni. A következő ülésen a rendeletet kell majd elfogadni a testületnek. 
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Ha jövő évben viszont nem lesz pozitív a költségvetés, akkor a képviselői 
tiszteletdíjat is csökkenteni kell majd. Ha van rá lehetőség, akkor legyen, ha nem, 
akkor ne legyen.  
 
Berze Attila képviselő: Öt képviselő, egy polgármester van, továbbá az 
alpolgármester, akinek még költségátalány is jár, így ezért mindenképp szerette 
volna az emelést. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Az elmúlt ülésen hangzott el egyik képviselő részéről, hogy 
a képviselők nem hoznak ötletet, ebből kifolyólag egyáltalán nem kellene az emelés. 
Fontossági sorrendet kellene felállítani.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A képviselői tiszteletdíjról szóló rendeletet a következő 
ülésre előkészíti elfogadásra.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Egyéb dologi kiadásnál 500 eFt szerepel, mit takar? 
 
Csik Ildikó gazdasági vezető: Esküvőre a házasulandóknak ajándék, bor, kenyér, 
járulékok, továbbá a polgármester kerete.  
 
Turi Balázs polgármester: Temető fenntartásnál betervezésre került 100 eFt konténer 
vásárlása vagy felújítása, amire szükség lenne.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A temetőnél a kerítés kérdése, lett e tervezve. Legalább az 
alsó részen kellene a lezáró kerítés. A konténerekre véleménye szerint 100 eFt 
kevés lesz.   
 
Turi Balázs polgármester: Jogos a felvetés, a kerítés nem került tervezésre. Az 
egész temető bekerítése nagy anyagi beruházás lenne. A felparcellázás felmérése 
lett betervezve 320 eFt. Mekkora összeg legyen a konténerekre tervezve, 300 eFt? 
 
Kaviczki Péter képviselő: Ezt az összeget is kevésnek tartja.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta, hogy 400 eFt + Áfa kerüljön betervezésre.  
 
Turi Balázs polgármester szavazásra bocsátotta a temető, tárgyi eszköz létesítésére 
400 eFt+ Áfa összeg tervezését.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

27/2018. (II.7.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a Temető kormányzati funkción 400 eFt + Áfa tervezését 
temető, tárgyi eszköz létesítésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
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Turi Balázs polgármester: A közfoglalkoztatás feladaton ugyanakkora összeg került 
betervezésre, mint a tavalyi évben.  
Utak, hidaknál minden évben be van tervezve, az előző év alapján a kátyúzásra is. 
Továbbá területvásárlásra a Rózsa utcai kanyarban lévő telek megvásárlására lett 
tervezve 200 eFt, melyből kb. 100 m2-t venne az önkormányzat.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Korábbi ülésen már szó volt az Arany János utcában lakó 
Palik Péter ingatlana mögötti árok tisztításáról. Ezt is kellene az idei évre tervezni.  
 
Turi Balázs polgármester: Árvízvédelemnél 1.000 eFt a tervezett keret, melyből vis 
maior esetén az önerőt kell tudni biztosítani.  
Közvilágításon a fogyasztás az előző évihez hasonlóan lett. Fejlesztésre 500 eFt 
került tervezésre új lámpa esetén, továbbá karácsonyi díszkivilágítás fejlesztésére.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Amit az állam ad közvilágításra, abból lehet-e 
másra is tervezni? 
 
Csik Ildikó gazdasági vezető: A város és községnél jelenik meg a legtöbb költség, 
csak az ott megjelenő kötelező feladatokra lehet felhasználni.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Tavalyi évben az Ady utcában is volt igény közvilágításra, 
nincs oszlop.  
 
Turi Balázs polgármester: A helyszín megtekintését követően kell dönteni a 
testületnek. Össze kell gyűjteni az igényeket és a tervezett 500 eFt-ból lehet 
gazdálkodni.  
Zöldterület kezelésen fűnyírás, virágosítás lett tervezve.  
 
Berze Attila: A horgász tavi fatelepítésre van-e támogatás tervezve?  
 
Turi Balázs polgármester: Ez nem a horgásztó területének a fásítása, hanem a 
horgásztó mögötti résznek, amelyet az önkormányzat a tavalyi évben kitermeltetett.  
erről született testületi döntés már korábban, 200 eFt.  
 
 
Turi Balázs polgármester: Város és községgazdálkodáson takarító-kézbesítő bére, 
diákmunka szerepel. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Autógumi, szerviz költség bele fog férni a tervezett 
összegbe? 
 
Csik Ildikó gazdasági vezető: Itt csak a kisteher autó költségei szerepelnek, a Suzuki 
pedig a társulás költségvetésében.  
Város és községgazdálkodáshoz a tagdíjak fizetése tartozik, továbbá betervezésre 
került a régi „Karcsi bolt” vagy a hivatal mellett lakóingatlan megvásárlása.  
 
Szarka István képviselő: Nagyon támogatja a „Karcsi bolt” megvásárlását.  
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Berze Attila képviselő: A gyógyszerész már kifizetette a lakást, annak a bevételnél 
jelentkezni kell.  
 
Csik Ildikó gazdasági vezető: Igen, az már a 2017. évi bevételnél jelentkezett, ami 
fedezné az ingatlan vásárlás egy részét.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Maximálisan, és elsősorban a „Karcsi bolt” 
megvásárlását támogatja.  
 
Szarka István képviselő: Kamerahálózat bővítés mire vonatkozik? 
 
Turi Balázs polgármester: A hivatal parkolójához kamerarendszer kiépítésére került 
tervezésre. Továbbá itt szerepeI még a beruházások között az Akác utca elején 
elkészült járda mellé korlát készítése, valamint kútkarbantartás az Izani dűlőben.  
Háziorvosi szolgálatnál mindegyik rendelőnél betervezésre került a tisztasági 
meszelés. Orvosi ügyelet díja növekedett, melyet már tárgyalt a testület is korábban.  
Védőnői szolgálatnál 300 eFt-tal kevesebb lett tervezve, mint ami tavalyi évben, 
mivel a radiátorok cseréje már elkészült. Itt természetesen ügyfélarányosan Balinka 
is bevonásra kerülne a támogatásba.  
Könyvtár: Hasonlóképpen került betervezésre, egyéb dologi kiadásra 50 eFt-tal több 
lett tervezve.  
Művelődési Ház: Hasonlóképpen került betervezésre, mint tavalyi évben. 
A falunapi rendezvényekre korábban tervezett összeg megemelésre került 400 eFt-
tal, mivel a vállalkozó jelezte, hogy amennyiben hasonló színvonalat szeretnénk 
tartani, akkor emelni kellene az összeget.  
 
Ackermann Zoltán képviselő: A falunapon át kellene gondolni a karszalaggal belépés 
lehetőségét, ami már tavaly is szóba került.  
 
Turi Balázs polgármester: Civil szervezetek támogatása, hasonlóképpen került 
tervezésre, kivéve a Sport Egyesület, mely emelkedne 200 eFt-tal.  
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben ugyanaz, mint tavaly. 
Család és gyermekjóléti szolgáltatások: Ami plusz, hogy belső mérőórán külön fog 
mutatkozni a gyejó és a szolgálati lakás vízdíja.  
 
Berze Attila képviselő: Bizottsági ülésen is felvetette, hogy a gyermekjóléti szolgálat 
finanszírozását kevésnek tartja.  
 
Csik Ildikó gazdasági vezető: A normatíván felül az ágazati pótlékot is megadja az 
állam, de így is jelentős összeget kell hozzátenni.   
 
Turi Balázs polgármester: Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni támogatásnál 
az anyasági támogatás és a temetési segély 40 eFt helyett 50 eFt-tal került 
betervezésre.  
Támogatás célú finanszírozási műveletek: Az óvodánál tervezésre került 40 éves 
jubileumi jutalom kifizetése. 
A jelenleg folyó beruházásokról, pályázatokról részletes tájékoztatást nyújtott. A 
gyermekjóléti szolgálatnál árajánlat lett bekérve kapu készítésére. Meg kell gondolni 
a jelenlegi garázs épületének lebontását is, viszont annak a költsége nem szerepel. 
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Kaviczki Péter képviselő: El kellene bontani helyette fedett színpadot lehetne építeni.  
 
Turi Balázs polgármester: A mini bölcsőde kialakítása törvényi kötelezettség 
szeptembertől. A pályázathoz 17 millió Ft lett betervezve önerőbe, mely az óvodai 
csoport felújítását is tartalmazza.  
 
Berze Attila képviselő: A bölcsőde tulajdonképpen két pályázatból tevődik össze.  
 
Turi Balázs polgármester: A tavalyi évben testületi üléseken felmerült felújításokról is 
készült egy költségvetés, melyek saját erőből készülnének. Általános iskola melletti 
buszmegálló felújítása, Ady utcai focipálya elkészítse, faluközpont terveinek 
elkészítése, buszparkoló.  
 
Berze Attila képviselő: Bizottsági ülésen is felvetette, hogy a drónbeszerzés és GPS 
beszerzés milyen céllal került betervezésre? 
 
Turi Balázs polgármester: Bizottsági ülésen is elmondta, hogy az ő ötlete volt a drón 
beszerzés, a GPS beszerzés pedig Kaviczki képviselő javaslata alapján. A GPS-hez 
viszont a koordináták beszerzése is szükséges. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Utánanézett a drón működtetésének. Drónszövetség 
működik, jelenleg törvényi szabályozás nem tesz különbséget a játék és akár munka 
céljából (mezőgazdasági területen terménymérés) használt eszközök között. 
Különböző szabályok vannak a drón nagyságához mérten, illetve a repülési 
távolságával arányosan. Légtérhasználati engedély viszont mindegyik használatához 
kell.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Véleménye, hogy a GPS maradjon a költségvetésbe, 
utánanéz a részleteknek.  
 
Turi Balázs polgármester: Körzeti megbízott iroda kialakítására mindenképp szükség 
lesz, a régi könyvtár felújítására lett betervezve bruttó 1.270 eFt.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Járt a régi könyvtárba, véleménye szerint nem elég 1.200 
eFt. Bejárati ajtót kell cserélni, fűtést kialakítani.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság az ülésen elhangzott és itt ismertetett 
módosításokkal javasolta elfogadásra a költségvetés tervezetét.   
 
A költségvetés megtárgyalása során több kérdés, hozzászólás nem merült fel. A 
polgármester szavazásra bocsátotta, hogy az elhangzott javaslatok átdolgozását 
követően a képviselő-testület újratárgyalja a 2018. évi költségvetés tervezetét. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

28/2018. (II.7.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott 



 
10 
 

kötelezettsége teljesítése érdekében az önkormányzat 2018. évi gazdálkodási 
évére vonatkozó költségvetési rendelet tervezetét tárgyalásra alkalmas 
formában beterjesztette a képviselő-testület elé tárgyalásra.  
A képviselő-testület tételesen áttekintette a költségvetési számokat és a 
rendelet tervezet az önkormányzat saját költségvetési főösszegét 653.529.000 
Ft-ban határozta meg. 
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a tárgyalás során meghozott határozatok, 
valamint a bérkorrekció pontos beépítésével a költségvetési rendelet 
tervezetet készítse elő.  
Felhívja a polgármestert, hogy az előkészített rendelet tervezetet a 
zárószavazásra terjessze a képviselő-testület elé.   
   
Felelős: előkészítésért a jegyző, beterjesztésért a polgármester  
Határidő: következő képviselő-testületi ülés 

 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati 
Hivatal 2018. évi költségvetését.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

29/2018. (II.7.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését 
75.246.000 Ft bevétellel és 75.246.000 Ft kiadással elfogadja a határozat 
melléklete szerinti részletes számszaki tartalommal.  
Felhívja a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetésébe ennek 
megfelelően kerüljön beépítésre.  
 
Felelős: jegyző  
Határidő: azonnal  

 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Gajamenti Önkormányzati Társulás által 
fenntartott óvoda-bölcsőde működésének támogatását.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
30/2018. (II.7.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Gajamenti 
Önkormányzati Társulás fenntartásában lévő Óvoda-Bölcsőde költségvetését 
áttekintve, az önkormányzati hozzájárulás összegét 12.140.160 Ft-ban 
határozza meg.  
Felhívja a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetésébe ennek 
megfelelően kerüljön beépítésre.  
 
Felelős: jegyző  
Határidő: azonnal  
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2./ Javaslat az Ifjúság utca helyreállítására vonatkozó beruházás vállalkozó 
kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az Ifjúság utca 
útburkolatában és vízelvezető rendszerében keletkezett károk helyreállítása tárgyú 
közbeszerzési eljárás lefolytatódott. Beérkeztek az árajánlatok az alábbi öt 
vállalkozótól: 

- Konstruktor Kft. ajánlata érvénytelen 
- PLATZ-BAU Kft. ajánlata érvénytelen 
- ALBA ÚT Kft. ajánlata érvényes, nettó 34.716.870,-Ft 
- DUVIÉP Kft. ajánlata érvényes, nettó 37.187.739 Ft 
- SÁRÉPSZER Kft. ajánlata érvényes, nettó 33.467.354 Ft 

A bírálóbizottság a bírálati eljárást elvégezte és ennek eredményeként döntési 
javaslata, hogy az eljárást eredményesnek minősíti és az eljárás nyertesének a 
SÁRÉPSZER Kft-t javasolja kihirdetni.  
  
Szarka István képviselő elhagyta az üléstermet, így a képviselők száma 6 főre 
csökkent.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Turi Balázs polgármester szavazásra 
bocsátotta az Ifjúság utca helyreállítására vonatkozó beruházás vállalkozójának 
kijelölését.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

31/2018. (II.7.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az EBR 
352 747 azonosító számú, „2017.04.19.-2017.04.04.20. közötti időszakban 
jelentkező hirtelen lehűléssel járó havazás, havas eső következtében a 
közlekedési infrastruktúrájában, valamint a vízelvezető rendszerben okozott 
károk Ifjúság utcában” tárgyú vis maior pályázat helyreállítási munkálatainak 
elvégésével megbízza a SÁRÉPSZER Kft. (8051 Sárkeresztes, Móra Ferenc 
u. 11.) vállalkozót jelöli ki. 
A vállalkozói díjat nettó 33.467.354 Ft összegben határozza meg.  
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
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3./ Javaslat a Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület kérelmének 
megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A Sport Egyesület megnyerte a TAO-s pályázatot, az 
önkormányzat pedig tavalyi évben engedélyt adott arra, hogy ezen összegből 
műfüves pályát építsen a sportpálya területén. A pontos helyet kellene meghatározni. 
Az egyesület kérése, hogy a sportpálya hátsó (Ifjúság utca felöli) bejáratánál kerüljön 
megépítésre. 
 
Szarka István képviselő megérkezett az ülésterembe, így a képviselők száma 7 főre 
emelkedett.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A rendezési terv szempontjából mindegy, hogy melyik 
részen kerül elhelyezésre. Szabályszerűen mindkét helyszín elfogadható.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Az Ifjúság utca lakóövezet, nincs ilyen meghatározva, hogy 
valaki esetleg zajszintet mér ebből kifolyólag? Véleménye szerint ez egy szép 
létesítmény lesz, ha elkészül. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Elképzelhető, ugyanis birtokvitát bárki kérhet. Nincs 
védőtávolság, mivel sportterület az egész. 
 
Berze Attila képviselő: Visszafele is fordítható a dolog, ugyanis, aki esetleg több 
kutyát vagy állatokat tart, az is zavarhat másokat a sportolásban. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Mekkora méretet jelent ez? 
 
Osgyán Gábor képviselő: 44 m x24 m, ebből 20 m x 40 m-es a pálya. 
 
Kaviczki Péter képviselő: A pálya csak edzésre lesz, esetleg lelátót is lehetne majd a 
későbbiekben köré építeni.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Járt a helyszínen. Ha a másik oldalon lenne a 
pálya, átjárnának rajta és az nem lenne jó.  
 
Berze Attila képviselő: A legjobb hely, a betonos pályán lenne, de mivel a falunapot 
és nagyobb rendezvényeket ott tartunk, így nem javasolja. Ezt figyelembe véve a 
legjobb helyen itt lenne, ahol meg lett határozva.   
 
Fidrich Tamásné jegyző: Felháborítónak tartja, hogy azért kerül oda hátra, mert nem 
kerülik meg a sportolók a pályát.  
 
Osgyán Gábor képviselő: A pálya működéséhez szabályzatot kell majd kidolgozni az 
egyesületnek. Nem lehet csak úgy bemenni és használni.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület kérelmének elbírálását. 
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 2 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

32/2018. (II.7.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a 
tulajdonát képező Bakonycsernye 1325/6 hrsz-ú Sportpálya területén műfüves 
pálya elhelyezését az Ifjúság utcai bejárattól bal oldalon elfekvő területrészen.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4./ Falusi ABC előtti tér kialakítása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Köszöntötte Jánosi János tervezőt. Az elmúlt ülésen 
elfogadta testület a Falusi ABC előtt tér felújítására vonatkozó pályázat benyújtását. 
Szóba került egy komplettebb tér, faluközpont kialakítása. Ennek érdekében kérte fel 
Jánosi Jánost, hogy készítsen látványtervet. Felkérte a tervezőt tájékoztatásra. 
 
Jánosi János tervező: Megköszönte a meghívást, köszöntött minden képviselőt. 
Polgármester Úrtól megkérte, hogy Bakonycsernyén melyek azok a pontok, ahol 
lehetne fejleszteni. Megtekintették a falusi abc előtti teret, hogy miként lehetne 
fejleszteni. Bakonycsernye hosszú falu, nincs tér kialakításának lehetősége, hiányzik 
a falu közepe. Jó iránynak tartja a falu középének megerősítését. Tudomása szerint 
ez jelenleg magántulajdon, de nincs használva semmire. A vízelvezetés jelenleg 
kiépített, így létre tudna jönni egy olyan tér, ahol néhány parkolót, szökőkutat 
lehetnek kialakítani. Barabás téglakőben gondolta terméskővel kiegészítve. Több 
általa elvégzett munkát is bemutatott. A fűzfákat visszametszve még egy időre 
megtartaná, mellé egy gömb szökőkutat, ahol a szint miatt 1-2 lépcsőfok kerülne. 
Továbbá 1-2 pad. Amit fontosnak tart, a légkábelek eltüntetése legalább a központi 
helyen. Részletesen bemutatta a tervezetet. Kérte a képviselők kérdéseit.  
 
Turi Balázs polgármester: Véleménye szerint az 5 millió Ft-ból mennyi valósítható 
meg. Kerékpár tároló szerepel-e rajt?  
 
Jánosi János tervező: A burkolat mindenképpen. Az oszlopokat meg kellene 
szüntetni, kerékpár tároló szerepel a boltnál.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Padok hova kerülnének elhelyezésre?  
 
Jánosi János tervező: A bolthoz és a fogorvosi rendelőnél is kerülnének elhelyezésre 
padok. Kb. 4-5 pad a két tér estében.  
 
Szarka István képviselő: Zseniális tervek, nagyon szép munka. Köszöni szépen.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Örül, hogy felvetésre került a villanyvezeték. A fakivágásra 
gondolt, abból kifolyólag, hogy az új burkolatot a fa gyökerei nehogy felnyomják.  
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Turi Balázs polgármester: Március 15. a határidő a pályázat benyújtására.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Kvadrum, Építész Kft. Jánosi János építész tervező megbízását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

33/2018. (II.7.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Bakonyi 
települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése” 
elnevezésű pályázat benyújtásához szükséges tervek elkészítésével 
megbízza Kvadrum Építész Kft-t (1034 Budapest, Kecske u. 25.).  
Az árajánlatában szereplő határidőket az alábbiak szerint módosítva: 
2018. február 20. végleges építészeti vázlatterv 
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
Szarka István képviselő: Nagyon tetszenek neki az elképzelések, így arra gondolt, 
hogy a templom előtti teret is hasonló arculattal fel lehetne újítani.  
 
Jánosi János tervező: A településről készült elképzeléseket részletesen bemutatta a 
képviselőknek.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A régi „Karcsi bolt” tekintetében az a meglátása, hogy ha 
faluközpont lehetne ott, akkor az orvosi rendelő, több rendelővel nem biztos, hogy 
megfelelő lenne ebben az épületben. A fogorvosi rendelő mellett is van egy terület, 
amiben lehetne gondolkodni egészségházba, orvosi rendelők kialakításában.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Ezek tárgyalását most fontosnak tartja, mivel 2018-ban kell 
felülvizsgálni a helyi építési szabályzatot.  
 
Turi Balázs polgármester: Kérte Jánosi János tervezőt a tervek mielőbbi 
elkészítésére.  
  
 
Kaviczki Péter képviselő elhagyta az üléstermet, így a képviselők száma 6 főre 
csökkent.  
 
 
5./ Javaslat konzorciumi megállapodás módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Az önkormányzat a közlekedésfejlesztés pályázatra 
vonatkozó projektmenedzsmenttel kapcsolatos tevékenységek elvégzésére 
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vonatkozóan konzorciumi megállapodást kötött az Albensis Kft-vel. Tárgyalást 
folytattak, mely alapján módosítani kívánják a közbeszerzési tevékenység 
megvalósításával megbízott konzorciumi tagot, valamint a projektmenedzsment 
tevékenység megosztását a tagok között. Így e tevékenységeket megosztva a 
költségek is megosztódnak. Kérte a testület hozzájárulását a konzorciumi 
megállapodás módosításához.  
 
Kaviczki Péter megérkezett az ülésterembe, így a képviselők száma 7 főre 
emelkedett.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
Albensis Kft-vel kötött konzorciumi megállapodás módosítását.   
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 

34/2018.(II.7.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00010 számú projekt 
megvalósítására módosítási igényt jelent be a támogató felé, melyben a 
közbeszerzési tevékenység megvalósításával megbízott konzorciumi tagot, 
valamint a projektmenedzsment tevékenységet meg kívánják osztani a tagok 
között az alábbiak szerint: 

- közbeszerzési tevékenység és az arra beállított bruttó 508.000 Ft, a 
kapcsolódó költségekkel együtt átkerül az ALBENSIS Nonprofit Kft-hez, míg  

- a projektmenedzsment bruttó 2.255.311 Ft megosztása  
o ALBENSIS Nonprofit Kft. részére bruttó 1.355.311 Ft 
o Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata részére bruttó 900.000 Ft 

összeggel kerülne átvezetésre a konzorciumi szerződésben, illetve a 
támogatási szerződésben.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
6./ Javaslat polgármester szabadság engedélyezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy február 12-én és 13-án 
szabadságon lenne, így kérte ennek engedélyezését.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
szabadság kivételének engedélyezését. 
 
 
 



 
16 
 

 
 

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

 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 
35/2018.(II.7.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 
polgármester részére 2017. február 12-13-án 2 nap szabadság kivételét 
engedélyezi. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

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

 
 
 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester           jegyző 
 
 
      Berze Attila 
      jkv. hitelesítő 


