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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 
február 22-én, 8.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

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

 
Tanácskozási joggal:  

Fidrich Tamásné  jegyző  
 
Turi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselő-testületi 
tagból 6 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kaviczki Péter képviselőt javasolta. A képviselő-testület a 
jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslattal egyetértett, és az alábbiak szerint 
határozott.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

36/2018. (II.22.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Kaviczki 
Péter képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 

Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett javaslatot. 
 
1./ Tájékoztató a család- és gyermekjóléti szolgálat 2017. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  



 
2 
 

2./ Tájékoztató a Gajamenti Önkormányzati Társulás 2017. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

  
3./ Tájékoztató a Községi Könyvtár 2017. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
4./ Tájékoztató a Művelődési Ház 2017. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
5./ Tájékoztató az Általános Iskola 2017. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
6./ Tájékoztató a Bóbita Óvoda-Bölcsőde 2017. évi működéséről   
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
7./ Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 
teljesítéséről, a KOMA adatbázisban történő szereplésről 
Előterjesztő: Szarka István elnök 

 
8./ Javaslat az önkormányzat saját bevételek, valamint adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározására a költségvetési évet 
követő 3 évre várható összegéről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
9./ Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
10./ Beszámoló a civil szervezetek részére nyújtott támogatások felhasználásáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
11./ Javaslat Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület 2018. évi támogatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
12./ Javaslat a Polgárőr Egyesület 2018. évi támogatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
13./ Javaslat gyepmesteri árak emelésének elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
14./ Javaslat a 2018. évi földmunkákra benyújtott árajánlatok elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
15./ Javaslat a polgármester 2018. évi szabadságütemezésének jóváhagyására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
16./ Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
17./ Javaslat a képviselői tiszteletdíjról szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
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18./ Javaslat SZSZB tagok megválasztására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző  

 
19./ Javaslat az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
20./ Javaslat a szociális alapszolgáltatások épületéhez tartozó udvar felújítására 
vállalkozó kijelölése 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
21./ Javaslat az általános iskola épületéhez előtető készítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
22./ Javaslat a Bercsényi utca felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás 
lebonyolításához vállalkozó kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
23./ Javaslat a Bercsényi utca felújításához műszaki ellenőr kijelölésére, valamint 
közbeszerzési bizottság létrehozására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
24./ Javaslat a Rózsa utcai Óvoda felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás 
lebonyolításához vállalkozó kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
25./ Javaslat „Rikkancs” újság és 2018. évi programfüzet nyomdai munkák 
elkészíttetésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
26./ Javaslat a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért Alapítvány támogatási kérelmének 
elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
27./ Javaslat védőnői állás meghirdetésére  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
28./ Soros-tervvel kapcsolatos felhívás megtárgyalása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
29./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről  
 
Berze Attila képviselő megérkezett az ülésterembe, így a képviselők száma 6 főre 
emelkedett.  

 
A tárgyalandó napirendre egyéb módosító javaslat nem érkezett. A polgármester 
szavazásra bocsátotta annak elfogadását az elhangzottak szerint.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
37/2018. (II.22.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Tájékoztató a család- és gyermekjóléti szolgálat 2017. évi működéséről 
2./ Tájékoztató a Gajamenti Önkormányzati Társulás 2017. évi működéséről 
3./ Tájékoztató a Községi Könyvtár 2017. évi működéséről 
4./ Tájékoztató a Művelődési Ház 2017. évi működéséről 
5./ Tájékoztató az Általános Iskola 2017. évi működéséről 
6./ Tájékoztató a Bóbita Óvoda-Bölcsőde 2017. évi működéséről   
7./ Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének teljesítéséről, a KOMA adatbázisban történő szereplésről 
8./ Javaslat az önkormányzat saját bevételek, valamint adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározására a költségvetési 
évet követő 3 évre várható összegéről 
9./ Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadására 
10./ Beszámoló a civil szervezetek részére nyújtott támogatások 
felhasználásáról 
11./ Javaslat Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület 2018. évi 
támogatására 
12./ Javaslat a Polgárőr Egyesület 2018. évi támogatására 
13./ Javaslat gyepmesteri árak emelésének elbírálására 
14./ Javaslat a 2018. évi földmunkákra benyújtott árajánlatok elbírálására 
15./ Javaslat a polgármester 2018. évi szabadságütemezésének 
jóváhagyására  
16./ Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulására 
17./ Javaslat a képviselői tiszteletdíjról szóló rendelet módosítására 
18./ Javaslat SZSZB tagok megválasztására 
19./ Javaslat az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadására 
20./ Javaslat a szociális alapszolgáltatások épületéhez tartozó udvar 
felújítására vállalkozó kijelölése 
21./ Javaslat az általános iskola épületéhez előtető készítésére 
22./ Javaslat a Bercsényi utca felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás 
lebonyolításához vállalkozó kijelölésére 
23./ Javaslat a Bercsényi utca felújításához műszaki ellenőr kijelölésére, 
valamint közbeszerzési bizottság létrehozására 
24./ Javaslat a Rózsa utcai Óvoda felújítására vonatkozó közbeszerzési 
eljárás lebonyolításához vállalkozó kijelölésére 
25./ Javaslat „Rikkancs” újság és 2018. évi programfüzet nyomdai munkák 
elkészíttetésére 
26./ Javaslat a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért Alapítvány támogatási 
kérelmének elbírálására 
27./ Javaslat védőnői állás meghirdetésére  
28./ Soros-tervvel kapcsolatos felhívás megtárgyalása 
29./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről  
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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1./ Tájékoztató a család- és gyermekjóléti szolgálat 2017. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Köszöntötte Berze Melinda családsegítőt. Tartalmas 
beszámolót kaptak. Felkérte a családsegítőt a szóbeli kiegészítésre.  
 
Berze Melinda családsegítő: Megköszönte a meghívást. Elsősorban szeretné 
megköszönni a testületnek, hogy az épület felújítására pályázatot nyújtottak be. 
Nagyon nagy szükség volt vár. A beszámolóval kapcsolatban elmondta, hogy a 
jelzőrendszer munkájában nagyon sok munkájuk van. Tegnap volt a jelzőrendszeri 
tanácskozás, és nagyon elégedett, mivel olyan személy, aki eddig nem vett részt 
tanácskozáson, már eljön, és aktívan részt vesz a feladatokban.  
A tanácskozáson felvetették a tagok, kérték is, hogy tolmácsoljam azt, hogy az 
önkormányzat részéről is legyen részt vevő ezeken a megbeszéléseken. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A jelzőrendszer tagjain kívül más nem folyhat bele a konkrét 
ügyekbe.  
 
Berze Melinda családsegítő: A tanácskozást minden év február 28-ig kell megtartani, 
ahol nem konkrét eseteket beszélnek meg, hanem a jelzőrendszerrel kapcsolatos 
működésről.  
 
Turi Balázs polgármester: Kérte, hogy mivel napi kapcsolatban vannak, jelezzék felé 
e problémákat. De valóban a konkrét ügyekről nem tudhatnak.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Nagyon szép beszámoló anyag. Kiolvasható 
belőle, hogy néhány esetben agresszivitás is lehetséges, esetleg rendőri segítségre 
szükség lehet-e. 
 
Berze Melinda családsegítő: Rendőri segítséget szükség esetén lehet kérni.  
 
Turi Balázs polgármester: Megköszönte a részletes beszámolót, melyet javasolt 
elfogadásra. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
család-és gyermekjóléti szolgálat 2017. évi működéséről szóló tájékoztatót.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

38/2018. (II.22.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a család- és 
gyermekjóléti szolgálat 2017. évi működéséről szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal   
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2./ Tájékoztató a Gajamenti Önkormányzati Társulás 2017. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Köszöntötte Kukucska Erika szociális gondozót, felkérte a 
szóbeli tájékoztatásra.  
 
Kukucska Erika szociális gondozó: Megköszönte a meghívást. Most készített először 
beszámolót, ugyanis tavaly május óta dolgozik. Igyekezett minden összefoglalva 
leírni, amit az év során végzett.  
 
Osgyán Gábor képviselő: A beszámolóban szerepel mobiltelefon vásárlásának 
kérése.  
 
Turi Balázs polgármester: A probléma nem új keletű, úgy gondolja megoldásra fog 
kerülni, nem biztos, hogy telefon formájában, ugyanis nem várható el, hogy saját 
számlájára történjen munkavégzés.  
 
Berze Attila képviselő: Ha nem mobiltelefon, akkor mi? 
 
Turi Balázs polgármester: Esetleg költségtérítés. Most váltott az önkormányzat 
közétkeztetésben szolgáltatót, milyen a visszajelzés? Mi a vélemény az étkezés 
minőségéről? 
 
Kukucska Erika gondozó: Január 1-től Fehérvárcsurgói vállalkozó vette át az 
étkeztetés, pozitív visszajelzéseket kap.  
 
Turi Balázs polgármester: Megköszönte a munkáját, javasolta a beszámoló 
elfogadását.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Gajamenti Önkormányzati Társulás 2017. évi működéséről szóló tájékoztatót.  
 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
39/2018. (II.22.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Gajamenti 
Önkormányzati Társulás 2017. évi működéséről szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal   
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3./ Tájékoztató a Községi Könyvtár 2017. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Köszöntötte Valásekné Kaszner Tímea könyvtárost, aki a 
Vörösmarty Könyvtár által szakmai díjban is részesült. Felkérte a beszámoló szóbeli 
kiegészítésére. 
 
Valásekné Kaszner Tímea könyvtáros: A beszámolót kiegészítéseként elmondta, 
hogy a tényleges könyvtárhasználat kicsit kezd átalakulni, inkább a keresés irányába, 
például egy iskolai felvételi kapcsán, de többféle téma kapcsán is. Jelenleg most kb. 
200 fő körül van a létszám. A könyvtárkölcsönzés mindenképp kevesebbnek látszik.  
 
Turi Balázs polgármester: A Vörösmarty Könyvtárral milyen a kapcsolat az elmúlt 
évekhez viszonyítva? Továbbra is lehet e számítani a segítségükre?  
 
Valásekné Kaszner Tímea könyvtáros: Úgy gondolja, hogy továbbra is jó a kapcsolat 
továbbra is, segítőkészek. Az általuk felajánlott rendezvények kínálatából lehet 
választani, melyet e-mailben küldenek meg. Ezeknek az árait sajnos nem tudni, mivel 
ők szervezik le az előadóval. Ez nem azt jelenti, hogy csak tőlük lehet választani, 
hanem a fenntartó hozzájárulásával saját forrásból is lehet programot szervezni.  
 
Turi Balázs polgármester. Megköszönte a tájékoztatást, javasolta a beszámoló 
elfogadását.   
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Községi Könyvtár 2017. évi működéséről szóló tájékoztatót.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

40/2018. (II.22.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi 
Könyvtár 2017. évi működéséről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4./ Tájékoztató a Művelődési Ház 2017. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A művelődési ház működéséről készült beszámoló szóbeli 
kiegészítésére felkérte Turjákné Szentesi Ilona művelődésszervezőt. 
 
Turjákné Szentesi Ilona művelődésszervező: Köszöntötte a képviselőket. Szeretné 
megköszönni a tavalyi segítséget a költségvetés pozitív elbírálásánál. A 
beszámolóban is látható, hogy ennek az elbírálásnak köszönhetően több dolgot 
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tudtak szervezni a korábbi évekhez képest. Megköszönte, az idei évre tervezett 
támogatást is. A heti rendszeres programok működnek, a tavalyi évben plusz két 
program volt. Az egyik az informatikai képzés, mely lehetőséget biztosított olyan 
hátrányos személyek részére, akik nem ismerték a számítógépet. A másik 
kezdeményezés, ahol szintén hátrányos helyzetű felnőttek vehettek részt. 10 főnek 
„Tűzzel-vassal” kézműves foglalkozást tudott szervezni. A megszokott programok 
mellett ezek is növelték a statisztikát. A beszámolóban jelezte, hogy a művelődési 
ház működését jelentősen visszavette, hogy ott kerültek elhelyezésre a gyermekjóléti 
szolgálat dolgozói. Így a bevételtől is elestek.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A Béketelepi klub felújítását követően egyes 
rendezvényeket oda is lehetne szervezni, hogy az ottani környéknek is lehetősége 
legyen többet részt venni. Véleménye szerint jó lenne a lakosságnak.  
 
Turjákné Szentesi Ilona művelődésszervező: Sokat hall a klub használhatósági 
lehetőségéről. Amennyiben fel lesz újítva, valóban át kell gondolni a helyiség 
kiadását.  
 
Turi Balázs polgármester: A klubban a két helyiség fűtése már külön rendszeren 
működik. Hiszen a klubhelyiség nemcsak a nyugdíjasoké. A felújítást követően pedig 
át lehet gondolni a programok szervezését a gazdaságosság érdekében. Viszont 
tudatosítani kell a lakossággal, hogy van egy felújított művelődési házunk. El kell 
majd dönteni, hogy milyen funkció szerint legyen hasznosítva.  
 
Berze Attila képviselő: Valóban igaz, hogy a felújítást követően át kell gondolni a 
gazdaságos működtetését.  
 
Turjákné Szentesi Ilona művelődésszervező: Amennyiben megkeresik, hogy 
autóvezető tanfolyamot szerveznének, akkor a béketelepi klubot is ki lehet adni?  
 
Turi Balázs polgármester: Igen, ki lehet adni a helyiséget, amit a nyugdíjasok 
használnak azokon a napokon, amikor nincs program. Benyújtásra került egy 
pályázat a Digitális jólét program, mely nyertes lett, ehhez kap az önkormányzat 
laptopokat is, mely a művelődési házban kerül elhelyezésére, ahol a lakosság 
használhatja. Nem önkormányzati, hanem állami tulajdonban maradnak az eszközök. 
Úgy gondolja, hogy megfelelően működik a művelődési ház és könyvtár együttesen. 
Örül, hogy a képviselő-testület nagyobb támogatást tud fordítani a programokra, így 
ennek köszönhetően még élhetőbb lesz a település. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A béketelepi klub működtetése majd a felújítást követően 
komplett napirendi pontnak kell lennie. Valóban az esélyegyenlőségeket biztosítani 
kell. Az igényeket fel kell vetni.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Problémaként vetődött fel, hogy a szocos épület 
felújítása miatt bevétel kiesés is lehetséges.   
 
Turjákné Szentesi Ilona művelődésszervező: Valóban, hiszen ők kapták meg azt a 
helyiséget, ahol a nyugdíjasklub és a nőklub szokott lenni. Mivel nekik így a 
nagyteremben kellett helyet biztosítani, arra az időre nem tudott más rendezvényeket 
szervezni. A helyiséget a civil szervezeteknek mindenképpen biztosítani kell.  
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Turi Balázs polgármester: Megköszönte a szóbeli kiegészítést. Javasolta a 
beszámoló elfogadását.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Művelődési Ház 2017. évi működéséről szóló tájékoztatót. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

41/2018. (II.22.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési 
Ház 2017. évi működéséről szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5./ Tájékoztató az Általános Iskola 2017. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az általános iskola épületének az önkormányzat a 
tulajdonosa, működtetést nem végez, de a szokásokhoz híven az idén is tárgyalja a 
testület az iskola beszámolóját. Köszöntötte Bihari Róbert igazgató urat.  
 
Bihari Róbert igazgató: Új szerepben köszönti a testületet, valóban a tankerülethez 
tartozik a működésük, viszont örül, hogy jelen lehet és tárgyalja a testület az iskolával 
kapcsolatos dolgokat. Úgy gondolja jó kapcsolat és az együttműködés. A gyerekek 
jövője a falu jövőjét is szolgálja. A beszámolóval kapcsolatosan várja a kérdéseket. 
Igyekezett a programokról részletes anyagot készíteni. Láthatóan elindult egy olyan 
folyamat az iskolában, hogy a szülők elégedettebbé válhatnak. Hangsúlyt fektetnek 
arra, hogy az elért eredményeket a falu is megtudja. Újdonságokat próbálnak 
bevezetni az iskolába, amelyhez sokszor az önkormányzat is támogatást nyújtott.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: A sporttal kapcsolatban kimerítően kapott 
tájékoztatást, viszont a tanulmányi eredményekkel kapcsolatosan, továbbá a felvételi 
eredményeket is hiányolja a beszámolóból.  
 
Bihari Róbert igazgató: A tanulmányi versenyekkel kapcsolatban elmondta, hogy 
jóval több versenyen vesznek részt, mint korábban, abban az esetben, ha a 
tankerület engedélyezi, ami szerepel a versenylistában. Sajnos, ha nincs, akkor nem 
adnak rá támogatást. Évek óta nem jártak matek versenyre, az idén viszont már 
kettőn voltak, jó eredménnyel. Szavaló versenyeken, mesemondó versenyeken is 
voltak már az idei évbe. Elégedett már az elmozdulással is. A tavalyi évi 
nyolcadikosoknál fele-fele arányban mentek középiskolába, illetve gimnáziumba 
tanulni a gyerekek. Úgy gondolja, hogy a felvételi továbbtanulásokkal elégedettek 
lehetnek, ugyanis a tanulók 90 %-a az első helyen megjelölt helyre bekerültek.  Az 
idei eredményeket még nem tudja.  
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Kaviczki Péter képviselő: A beszámolót végigolvasva. a hitoktatásról nem szerepelt 
semmi.  
 
Bihari Róbert igazgató: Valóban nem írt a beszámolóban a hitoktatásról. A hitoktatást 
a tankerület felé kötelezően kell tartani, ennek ellenére szinte titokként kell kezelni 
melyik gyerek milyen vallást tanult. Igazából a tankerült fele erről nem kell 
beszámolni. Minden évben a szülőnek lehetősége van dönteni melyik hitoktatásra 
szeretne járni gyermeke.   
 
Osgyán Gábor képviselő: Az alapítvány nyert 20 millió Ft-ot pályázaton, erről 
bővebben lehetne-e tájékoztatást kapni. 
 
Bihari Róbert igazgató: Ebben elsősorban az alapítvány elnöke tudna részletes 
tájékoztatást adni. Teljesen modern gépekkel felszerelt konyha létesítése, amelyből 
kialakításra kerülhet egy tankonyha is. Tálalópult kialakítása és bútorozat is található 
benne. Épületben kialakításra kerülnek falikutak, valamint az udvaron tankert. 
Átépítésre a pályázat nem ad támogatást, viszont szükség lesz épületen belüli 
átalakításra. Ehhez majd anyagii támogatásokat kell gyűjteni, többek között a 
tankerülettől és amennyiben lehetséges az önkormányzattól is.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Mindez a gyerekek étkezési lehetőségét is befolyásolja 
majd? 
 
Bihari Róbert igazgató: Ez a pályázat arra nem vonatkozik.  
 
Turi Balázs polgármester: Megköszönte a beszámoló anyagát és a kiegészítést. 
Összefoglalva elmondta, hogy látható a változás, jobb az iskola menedzselése, 
pozitív a visszajelzés. Valóban a pályázattal kapcsolatban egyeztetett elnök 
asszonnyal. Elsősorban tervek kellenek, ebbe ígért segítséget. Az önkormányzatnak 
tulajdonosi hozzájárulás szükséges majd az átépítés esetén. A tankerülettől kérte, 
hogy forduljanak segítségért, az állam minél nagyobb részt vállaljon. Megköszönte a 
tantestület munkáját és javasolta a beszámoló elfogadását.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az Általános Iskola 2017. évi működéséről szóló tájékoztatót.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

42/2018. (II.7.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános 
Iskola 2017. évi működéséről szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő. azonnal 
 

Bihari Róbert: Az iskolában minden év végén a nyolcadikos tanulók közül az 
alapítvány adományoz egy diák részére „Év diákja” címet. Felmerült, hogy olyan 
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tanuló részére is adnának, aki nem tanulmányi eredményében, hanem inkább a 
sportban elért eredményért kapna díjat. Ha lehet gondolja át az önkormányzat ennek 
lehetőségét.  
 
 
6./ Tájékoztató a Bóbita Óvoda-Bölcsőde 2017. évi működéséről   
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Köszöntötte Gyuris Pálné óvodavezetőt. Megköszönte a 
részletes nagy terjedelmű anyagot, kérte, hogy a jövőben leginkább a működésre 
vonatkozó dolgokat tartalmazza a beszámoló.  
 
Gyuris Pálné óvodavezető: Köszöntötte a képviselőket. Megköszönte a meghívást, 
valamint a pályázat benyújtását a mini bölcsőde kialakítására vonatkozóan. A 
beszámolóba igyekezett mindenre kiterjedő anyagot adni. Úgy gondolja, hogy 
sikeres évet zártak. Az óvoda nyitott a szülők fele, hiszen nagyon sok programon 
vehetnek részt a szülők. A szolgáltatások az óvodában ingyenesek, az idéntől 
tehetséggondozás is folyik, pl német nyelvvel történő ismerkedés. Igyekeznek mindig 
egy lépést tenni előre azért, hogy sikeres legyen az óvoda. Jövőbeni cél, hogy a 
pedagógiai programot megvalósítsák és folytassák a jó munkát. Sajnos a sajátos 
nevelésű igényű gyermekekre gyógypedagógus kell, mivel nélküle nem lehet 
megoldani a problémákat. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: A beszámolóban tapasztalta, hogy 24 gyerekből 14 
ment iskolába. Nagyon soknak tartja ezt a különbséget.  
 
Gyuris Pálné óvodavezető: Egyrészt szülői döntés, másrészt a nevelési tanácsadó 
döntése, ahol szakmai szemmel vizsgálják a gyerekeket. Sajnos ez egyre inkább 
országos probléma. 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Az idei évben tudni-e, hogy mennyi gyerek 
beiratkozása várható, nem találta a beszámolóban.  
 
Gyuris Pálné óvodavezető: Még nem tudni, mennyi beíratott gyermeklétszám 
várható. A bölcsőde iránt nagy az érdeklődés. 
 
Berze Attila képviselő: Valóban problémás gyermekek vannak, de erre a szakmai 
létszámot államilag kellene finanszírozni.   
 
Turi Balázs polgármester: Megköszönte az egész éves munkát. Örömmel veszik a 
rendezvényeken való részvételt.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bóbita Óvoda-Bölcsőde 2017. évi működéséről szóló tájékoztatót.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
43/2018. (II.22.) Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bóbita Óvoda-
Bölcsőde 2017. évi működéséről szóló tájékoztató elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
7./ Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének teljesítéséről, a KOMA adatbázisban történő szereplésről 
Előterjesztő: Szarka István elnök 
 
Turi Balázs polgármester: Szarka István képviselő jelenléte hiányában felkérte 
Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét minden képviselő 
határidőre megtette, továbbá mindenki szerepel a KOMA adatbázisban. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről, a 
KOMA adatbázisban történő szereplésről szóló tájékoztatót. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

44/2018. (II.22.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság 
beszámolóját a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségükről 
teljesítéséről, valamint a KOMA adatbázisban történő szereplésükről szóló 
tájékoztatót elfogadja. 
Megállapította, hogy egyetlen képviselővel szemben sem kell eljárást indítani.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
8./ Javaslat az önkormányzat saját bevételek, valamint adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározására a költségvetési 
évet követő 3 évre várható összegéről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Törvény előírás alapján minden évben szükséges 
elfogadni a képviselő-testületnek az önkormányzat saját bevételek, valamint 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározását 
a költségvetési évet követő 3 évre várható összegéről. Javasolta az erre készült 
előterjesztés elfogadását.  
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Berze Attila elnök: A bizottsági is tárgyalta a napirendi pontot, melyet javasol 
elfogadásra a képviselő-testületnek.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat saját bevételek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek meghatározására a költségvetési évet követő 3 évre 
várható összegéről szóló előterjesztést.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
45/2018. (II.22.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete meghatározza a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése 
szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség 
érvényesíthetőségéig: 
 

Kötelezettség megnevezése, azonosító 
adatai 

Futamidő/kezesség 
érvényesíthetőségi 
határideje 

Kötelezettség 
összesen Ft 

2018. év 0 0 
2019. év 0 0 
2020. év 0 0 
2021. év 0 0 
Összesen 0 0 

 
 

A figyelembe vehető saját bevételek: 
 

Saját bevétel megnevezése, 
azonosító adatai 

Rendsze
ressége 
esedéke
ssége 

Bevétel várható összege Ft 

201
8. év 

20
19. év 

202
0. év 

202
1. év 

Helyi adóból és a települési 
adóból származó bevétel 

félévente 45 5
00 000 

45 
500 000 

45 
500 000 

45 
500 000 

Az önkormányzati vagyon és 
az önkormányzatot megillető 
vagyoni értékű jog 
értékesítéséből és 
hasznosításából származó 
bevétel 

alkalom-
szerű 

600 
000 

60
0 000 

600 
000 

600 
000 

Az osztalék, a koncessziós díj 
és a hozambevétel 

-- 0 0 0 0 

A tárgyi eszköz és az 
immateriális jószág, részvény, 
részesedés, vállalat 
értékesítéséből vagy 
privatizációból származó 
bevétel 

-- 0 0 0 0 

Bírság-, pótlék- és díjbevétel alkalom-
szerű 

150 
000 

15
0 000 

150 
000 

150 
000 

A kezesség-, illetve --     
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garanciavállalással 
kapcsolatos megtérülés 
Összesen -- 46 2

50 000 
46 

250 000 
46 

250 000 
46 

250 000 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
  
 
9./ Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Előző ülésen már részletesen tárgyalta a testület a 
beterjesztett költségvetési rendelet tervezetet, az akkor meghozott döntések kerültek 
most módosításra az anyagban. A pénzügyi bizottság tárgyalta a tervezetet. Felkérte 
Berze Attila bizottsági elnököt a tájékoztatásra.  
 
Berze Attila elnök: A bizottság megtárgyalta az átdolgozott költségvetés anyagát, 
melyet javasol elfogadásra a képviselő-testületnek.  
 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta az önkormányzat 2018. évi költségvetésének 
elfogadását az előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
 
10./ Beszámoló a civil szervezetek részére nyújtott támogatások 
felhasználásáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A Polgárőrség és a Sport Egyesület is benyújtotta, 
részletesen, számlákkal igazolta a tavalyi évben nyújtott támogatás elszámolását, 
melyet a pénzügyi bizottság is megtárgyalt. Kérte Berze Attila elnököt a 
tájékoztatásra.  
 
Berze Attila elnök: A bizottság átvizsgálta a benyújtott elszámolásokat és rendben 
találta, így javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a civil 
szervezetek részére nyújtott támogatás elszámolását.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

46/2018. (II.22.) Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgárőrség és a 
Sportegyesület részére 2017. évben nyújtott támogatás elszámolását 
elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő. azonnal 

 
 
11./ Javaslat Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület 2018. évi támogatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az Egyesület az idén is benyújtotta kérelmét, mely azt az 
összeget foglalja magában, amit már a költségvetés is tartalmaz.  
 
Osgyán Gábor képviselő: A Sport Egyesület pályázatot nyújtott be egy defibrillátor 
készülékre a labdarúgó szövetségnél. Bartha Balázs a Móri mentőszolgálat vezetője 
fog képzést nyújtani néhány fő részére, akik majd használni tudják szükség esetén a 
készüléket. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Jó dolognak tartja, de külső helyen kellene elhelyezni, hogy 
hozzáférhető legyen, ne elzárva, hiszen életmentő készülékről van szó.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Bárki ne használhassa, csak aki elvégezte a 
tanfolyamot.  
 
Berze Attila képviselő: Nem kell annyira tovább gondolkodni, jó, ha sport 
rendezvényen egy ilyen eszköz van. Valamint akár egy falunapi rendezvényen is 
valóban jó lenne szükség esetén. 
 
Turi Balázs polgármester: Örül ennek a lehetőségnek, de az egyesület ki tudja fizetni 
az erre vonatkozó önrészt? 
 
Osgyán Gábor képviselő: Igen, tudja finanszírozni az egyesület. Amennyiben külső 
helyen kerül elzárásra, úgy ahhoz kulcs az önkormányzatnál is lehet, továbbá a 
háziorvosok is értesülni fognak róla. 
 
Több, kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület részére nyújtott támogatást a 2018. évre 
vonatkozóan.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
47/2018. (II.22.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület (képviseli: Varga Jenő elnök, 
székhely: 8056 Bakonycsernye, Bercsényi u. 71. adószám: 19820064-1-07) 
részére 2.900.000 Ft összegű támogatást nyújt. 
A támogatás utalásának, felhasználásának és elszámolásának részletes 
szabályait a határozat mellékletét képező támogatási szerződés tartalmazza. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: az ülést követően 

 
 
12./ Javaslat a Polgárőr Egyesület 2018. évi támogatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A Polgárőrség is benyújtotta támogatási kérelmét az 
elszámolással együtt. A költségvetésben tervezésre került a korábbi évekhez 
hasonlóan tervezett összeg, 200.000 Ft és 108.000 Ft a körzeti megbízott benzin 
hozzájárulás címén.    
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Polgárőr Egyesület részére nyújtott támogatást a 2018. évre vonatkozóan.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
48/2018. (II.22.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonycsernyei Polgárőr Egyesület (képviseli: Schelbauer József elnök, 
székhely: 8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. adószám: 18498806-1-07) 
részére a 200.000 Ft működési támogatást, továbbá 108.000 Ft – körzeti 
megbízott általi gépjárműves járőrözési támogatást nyújt.  
A támogatás utalásának, felhasználásának és elszámolásának részletes 
szabályait a határozat mellékletét képező támogatási szerződés tartalmazza.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: az ülést követően 
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13./ Javaslat gyepmesteri árak emelésének elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az Alpha-Vet Állatgyógyászati Klinika 2015. 
novemberében emelt utoljára árat, melyről tájékoztatta a képviselőket. A jelenlegi 
emelés nem nagymértékű, sőt az alapdíj olcsóbb lett. Az árakat március 1-től 
kívánják alkalmazni. Korábban a kistérségi társulásba lett elvégezve, de már az 
önkormányzat maga látja el szolgáltató útján.   
Kérte a benyújtott árajánlat elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
Alpha-Vet Állatgyógyászati Klinika által benyújtott gyepmesteri árak elfogadását.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
49/2018. (II.22.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alpha-Vet 
Állatgyógyászati Klinika (8000 Székesfehérvár, Homok sor 7.) által benyújtott 
gyepmesteri tevékenységre vonatkozó árakat az alábbiak szerint fogadja el: 
14nap/db    4500 Ft 
Bódító szer     4000 Ft 
Befogási díj    1760 Ft 
Km(telephelytől-telephelyig)  110 Ft 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. március 1.  

 
 
14./ Javaslat a 2018. évi földmunkákra benyújtott árajánlatok elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Minden évben bekérésre kerül a földmunkák elvégzésére 
vonatkozó árak meghatározása. Két vállalkozótól került bekérésre árajánlat. 
Előterjesztés erre vonatkozóan elkészült, a meghatározott árak elfogadására lenne 
szükség.  
 
Berze Attila képviselő: Melyik ár került beépítésre a költségvetésbe?  
 
Turi Balázs polgármester: Az önkormányzat beépített a költségvetésbe egy 
keretösszeget. A vállalkozó személye nem lenne lefixálva, éppen amilyen gépre lesz 
szükség az adott munkához, az a vállalkozó lesz megbízva. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Az egyforma gépekre egyforma árakat adtak be a 
vállalkozók.  
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
2018. évben megvalósuló földmunkák elvégzésére vonatkozó díjakat.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

50/2018. (II.22.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
a polgármestert, hogy a 2018. évben bekövetkező csapadékos időjárás okozta 
árok és útpadka tisztításokból származó iszapot elszállíttassa és az okozott 
károkat helyreállítsa. A külterületi utak helyreállításánál is ezen gépek 
igénybevételét határozza meg.  
2018. évi gépbérleti díjak: 
- Caterpillar 444 F kotró rakodógép 8.500 Ft/óra+ÁFA 
- Caterpillar 202 csúszókormányzású mini rakodó 6.800 Ft/óra+ÁFA 
- Caterpillar CB114 típusú úthenger 4.500 Ft/óra+ÁFA 
- Bobcat E17 típusú forgó kotró 6.500 Ft/óra+ÁFA 
- Mercedes 1824 típusú darus tehergépkocsi 6.000 Ft/óra+ÁFA 
- Forgókotrógép gumilalapáccsal: 13.500 Ft/óra+ÁFA 
- Daruzás 7.500 Ft/óra+ÁFA 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
15./ Javaslat a polgármester 2018. évi szabadságütemezésének jóváhagyására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az előterjesztés szerint tájékoztatta a testületet az idei 
évre vonatkozó szabadságolási tervről. Módosulás esetén év közben a képviselő-
testület döntésére lesz szükség.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A szabadságot a tárgyévben kell kiadni, de legkésőbb a 
következő év március 31-ig kell kiadni. A munkáltató határozza meg a kiadás rendjét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  A polgármester szavazásra bocsátotta Turi 
Balázs polgármester 2018. évre vonatkozó szabadságolási tervét az előterjesztés 
szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

51/2018. (II.22.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kormányzati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§-ban kapott 
felhatalmazás alapján Turi Balázs polgármester részére járó 41 munkanap 
szabadság (25 nap alap, 14 nap pót, 16 év alatti gyermek után járó 2 nap 
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további pótszabadság) 2018. évben történő felhasználásának ütemezését az 
alábbiak szerint hagyja jóvá: 
Szabadság felhasználásának tervezett időpontja:  
január – február     2 nap 
március – április     3 nap 
május – június    5 nap 
július     10 nap 
augusztus   10 nap 
szeptember     2 nap 
október     2 nap 
november     3 nap 
december     4 nap 
A fennmaradó szabadságot a rendkívüli, előre nem tervezhető 
akadályoztatása idején veszi igénybe, melyről a képviselő-testületet, mint 
munkáltatót értesíti, s az határozati formában hozza meg engedélyét.  
 
Felelős: végrehajtásért a jegyző 
Határidő: 2018. február 28.   

 
 
16./ Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A Kistérségi Társulás megküldte a levelet az éves 
hozzájárulásról. A mai nap folyamán volt kistérségi ülés, ahol kérte a tanácsot, 
hozzon egy olyan döntést, hogy Bakonycsernye Önkormányzata által tagdíj címen 
2018. évre vonatkozóan befizetendő 460 eFt összeget csoportosítsa át a Mór Város 
Önkormányzat által gesztorált autóbusz pályaudvar projekt címén befizetendő 538 
eFt javára. Javasolta, hogy a 2017. évi tagdíjat fizesse be az önkormányzat, de 
ugyanezen metodika szerint kérje annak rendezését. A tagdíj összege alacsonyabb, 
mint a befizetendő projekt önrész, így annak különbözetét természetesen az 
önkormányzatnak meg kell fizetnie.   
 
Varsányi Ferencné képviselő: A társulás kap a központi költségvetésből támogatást? 
 
Turi Balázs polgármester: Már nem kap.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Móri Többcélú Kistérségi Társulás működéséhez történő hozzájárulás 
meghatározását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

52/2018. (II.22.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Móri 
Többcélú Kistérségi Társulás társult településekre vonatkozó 2018. évi 
hozzájárulás költségét az alábbiak szerint fogadja el: 
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Ügyelet címén:      3.011 eFt 
Tagdíj címén:        460 eFt 
Gazdálkodási feladatellátás címén:       307 eFt 
Autóbusz pályaudvar projekt címén:     538 eFt  
Összes: 2018. évi fizetési kötelezettség:    1.267 eFt 
2017. évi jóváhagyott költségvetés alapján 2017.12.31-én fennálló tartozás: 
Tagdíj címén:      462 eFt 
Autóbusz pályaudvar projekt címén:  538 eFt 
Összes 2017. évi fennálló tartozás:         1000 eFt 
Felhívja a polgármestert, hogy írásban jelezze a Móri Többcélú Kistérségi 
Társulás felé, hogy hozzon egy olyan döntést, hogy Bakonycsernye 
Önkormányzata által tagdíj címen 2018. évre vonatkozóan befizetendő 460 
eFt összeget csoportosítsa át a Mór Város Önkormányzat által gesztorált 
autóbusz pályaudvar projekt címén befizetendő 538 eFt javára. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 

 
17./ Javaslat a képviselői tiszteletdíjról szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A költségvetési rendelet-tervezet tárgyalása során 
felmerült a képviselői tiszteletdíj emelése, így az ott meghatározottak alapján 
szükséges a rendelet módosítása.   
 
Berze Attila elnök: A költségvetésbe már beépítésre került az emelt összegű 
tiszteletdíj. A bizottság javasolja elfogadásra a rendelet tervezetet.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
képviselői tiszteletdíjról szóló rendelet módosítását az előterjesztés szerint.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 2 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2018.(II.23.) önkormányzati rendelete 
a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 
16/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
18./ Javaslat SZSZB tagok megválasztására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a tájékoztatásra.  
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Fidrich Tamásné jegyző: Elkészült az előterjesztés. Több póttag megválasztására 
van szükség, mivel a pártok már csak egy tagok delegáltak. A bizottságban összesen 
5 fő van jelen, így az egy fő delegált személyen kívül még 4 főnek kell lenni.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
SZSZB tagok megválasztását az előterjesztés szerint.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 1 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

53/2018. (II.22.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 21.§-ban kapott felhatalmazás 
alapján Bakonycsernye község területén lévő 3 db szavazókör 
szavazatszámláló bizottságainak tagjaivá és póttagjaivá az alábbi 
személyeket választja meg: 
Tagok:     Póttagok: 
Dreska Bajza Márta   Barta Balázs 
Domavári  Zita   Balogh Rita 
Domavári Norbert   Fidrich Petra 
Sági  Éva    Ruzicska Tibor 
Kapuvári István    Koltai  Valéria 
Nyitrainé Hullan Andrea  Kovács Katalin 
Sztrída József  
Varga Jenőné 
Valásekné Kaszner Tímea 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
19./ Javaslat az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Jogszabályi kötelezettség a közbeszerzési terv minden 
évben történő elfogadása, a képviselők megkapták a tervet. Minden beruházás 
közbeszerzés köteles lesz, mely mindig összeghatárhoz kötött.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Hány millió forint az értékhatár? 
 
Turi Balázs polgármester: A beruházástól függ. A mini bölcsődénél is kell 
közbeszerzés.  

 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadását.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

54/2018.(II.22.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervét a határozat mellékletét képező 
tartalommal fogadja el. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
20./ Javaslat a szociális alapszolgáltatások épületéhez tartozó udvar 
felújítására vállalkozó kijelölése 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A képviselő-testület meghatározott 2 millió Ft összeget a 
szociális alapszolgáltatások épületéhez tartozó udvar felújítására, mivel felmerültek 
olyan feladatok, melyeket a pályázat nem finanszíroz, viszont szükségszerű lenne a 
kivitelezése. A testület által korábban javasoltakat figyelembe véve bekérte az 
árajánlatokat, garázs bontására, mozgáskorlátozott parkoló térkövezésére új híddal, 
hátsó udvar feltöltése. A régi szerszámos raktár is felújításra kerülne. Továbbá új 
kerítés és annak faburkolattal történő ellátása, melyhez a kerítésváz legyártására-
összeszerelésére valamint a faburkolat elkészítésére másik vállalkozót kell kijelölni. 
A művelődési ház és a szociális épület közötti kőkerítés újjáépítése is szerepel az 
árajánlatban. A legolcsóbb ajánlathoz 1 millió Ft értékben kellene hozzátenni még az 
önkormányzatnak a költségekre. A garázs bontását esetleg ki lehet adni valakinek. A 
napirendi pontot a pénzügyi bizottság is tárgyalta.  
 
Berze Attila elnök: A bizottság javaslata, hogy a benyújtott árajánlatot fogadja el a 
testület.  
 
Osgyán Gábor képviselő: A betonkerítés lebontására miért van szükség? 
 
Turi Balázs polgármester: Nem megfelelő, nem elég stabil. 
 
Kaviczki Péter képviselő: A támfalat a helyszínen megnéztük, véleménye szerint el 
kell bontani. Esetleg rézsűelemmel lehetne még megcsinálni.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Ha lebontásra kerül, teljesen nyitott lesz a két épület között 
az udvar.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Meg kellene még egyszer tekinteni mennyire van rossz 
állapotban.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Véleménye szerint, ha új készül és az alacsonyabb lesz, 
akkor végig korlátot kellene készíteni rá.  
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Turi Balázs polgármester: Javasolja elfogadásra, de a garázs lebontását tudnák-e a 
közmunkások végezni, vagy maradjon így az árajánlat szerint.  
 
Berze Attila képviselő: A mozgáskorlátozott parkoló nem volt benn a pályázatban? 
 
Turi Balázs polgármester: Nem, sajnos nem lehetett szerepeltetni.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Mivel az épület a felújítás után teljesen rendben lesz, így 
került szóba a támfal. A meglévőt bepucolni nem érdemes semmiképp, mivel látszik, 
hogy meg van dőlve. Javasolja, hogy vagy ki legyen rézsűzve, vagy új támfal 
korláttal.  
 
Turi Balázs polgármester: Ha új támfalépítés lesz, akkor viszont arra a korlát költsége 
nincs az árajánlatban. Garázsbontás maradhat-e? 
 
Kaviczki Péter képviselő: A lebontott kisméretű téglát esetleg lehetne majd 
értékesíteni.  
 
Turi Balázs polgármester: Abban az esetben, ha értékesíthető a tégla, akkor majd a 
későbbiekben dönt a testület az eladási árról.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
szociális alapszolgáltatások épületéhez tartozó udvar felújítására vállalkozó 
kijelölését. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
55/2018.(II.22.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális 
alapszolgáltatások épületénél történő tereprendezés és járulékos feladatainak 
elvégzésével megbízza a Barnes-Bau Kft-t (8000 Székesfehérvár, Móri u. 90.) 
a mellékelt árajánlat alapján.  
Az ingatlannál a kerítésváz legyártásával a Triquetra Sol Kft-t (8056 
Bakonycsernye, Arany J. u. 29.) és annak faburkolattal történő ellátásával 
Képesi László (8056 Bakonycsernye, Kossuth u. 32/a.) egyéni vállalkozót 
bízza meg a mellékelt árajánlatok alapján.  
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződések megkötésére.  
  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
21./ Javaslat az általános iskola épületéhez előtető készítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az előterjesztésben szereplőek szerint tájékoztatta a 
testületet az előtető készítésének lehetőségéről. Elmondta, hogy az idei évi 
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költségvetésben betervezésre került az iskolával szemben lévő buszmegálló 
rendbetétele, viszont ezt fontosabbnak tartaná. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Berze Attila elnök: A bizottság tárgyalta az előtető építését, melyet javasol 
elfogadásra a képviselő-testületnek.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Véleménye, hogy az arra néző teremben így sötétebb lesz, 
árnyékot fog adni a tető. Az iskolát a KLIK üzemelteti, az önkormányzat meg végzi a 
felújítást.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Nagyon sok gyerek utazik busszal, véleménye 
szerint meg kell csináltatni az előtetőt.  
 
Berze Attila képviselő: Igen, valóban ő is így gondolja.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Már a tavalyi évben is jelezte már, hogy az iskola előtti 
korlátra kellene falvédő táblákat elhelyezni, hogy az épület fala kevésbé koszolódjon, 
örül, hogy most meg fog valósulni.  
 
Turi Balázs polgármester: A koncepció az lenne, hogy a gyerekek rajzai jelennének 
meg a korláton elhelyezett táblákon.   
 
Berze Attila képviselő: Véleménye szerint, ha anyagi költségekre lenne szükség a 
képviselők is egy havi tiszteltdíjról lemondhatnak.  
 
Turi Balázs polgármester: Az előtető elkészítésének költsége a költségvetésben 
szereplő buszmegálló felújítására tervezett összegből valósulna meg. A falvédő 
táblák készítésére a későbbi testületi ülésen határozná meg a testület fedezetet.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az általános iskola épületéhez tartozó előtető építését az előterjesztés szerint.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
56/2018.(II.22.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy az általános iskola előtti buszmegálló valamint az iskola 
főbejárata előtt előtető fedésével megbízza Képesi László egyéni vállalkozót 
(8056 Bakonycsernye, Kossuth u. 32/a.) az árajánlatban szereplő bruttó 
880.000 Ft összegben.  
A munkák elvégzésének határideje: 2018. május 2.  
A képviselő-testület a munkálatok elvégzésére a fedezetet a 2018. évi 
költségvetésében biztosítja  
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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22./ Javaslat a Bercsényi utca felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás 
lebonyolításához vállalkozó kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A Bercsényi utca felújítására vonatkozó közbeszerzési 
eljárás lefolytatásához három árajánlat került bekérésre az alábbi cégektől:  

- Ocskayné Mórocz Nikolett bruttó 184.150 Ft 
- ALBENSIS Kft. bruttó 165.100 Ft 
- Vizi Consulting Kft bruttó 203.200 Ft 

Javasolta a legkedvezőbb, ALBENSIS Kft. megbízását a közbeszerzési eljárás 
lefolytatására.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester bejelentette érintettségét a 
közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó cég kijelölésével kapcsolatban, mivel 
házastársa az ALBENSIS Kft. alkalmazásában áll.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta Turi Balázs polgármester kizárását a 
döntéshozatalból.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

57/2018.(II.22.) 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: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

58/2018.(II.22.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az EBR 
352 275 azonosítószámú pályázatához szükséges közbeszerzési eljárás 
lefolytatására, annak dokumentációjának elkészítésére az ALBENSIS 
Nonprofit Kft-t (8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 7-9.) bízza meg.  
A megbízási díjat bruttó 165.100 Ft összegben határozza meg.  
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal   
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23./ Javaslat a Bercsényi utca felújításához műszaki ellenőr kijelölésére, 
valamint közbeszerzési bizottság létrehozására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A Bercsényi utca felújítására vonatkozóan árajánlatot 
kellett bekérni a műszaki ellenőri feladatok elvégzésére.  

- Szabolcs Mérnökiroda Kft. bruttó 381.000 Ft 
- Édes Szilárd bruttó 365.000 Ft 

Javasolta az olcsóbb, Édes Szilárd kijelölését a műszaki ellenőri feladatok 
elvégzésére.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bercsényi utca felújításához műszaki ellenőr kijelölését.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

59/2018.(II.22.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az EBR 
352 275 azonosítószámú pályázat keretében megvalósuló beruházás műszaki 
ellenőri feladatok elvégzésével Édes Szilárd műszaki ellenőr egyéni 
vállalkozót (8000 Székesfehérvár, Horváth I. u. 20.) bízza meg. 
A vállalkozói díjat bruttó 365.000 Ft összegben határozza meg.  
Felhatalmazza a polgármester a megbízási szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
  

Turi Balázs polgármester: A megvalósuló beruházásra beérkező ajánlattételi 
felhívások bírálati előkészítő munkájára közbeszerzési bizottság létrehozása 
szükséges. A bizottság tagjainak javasolta Fidrich Tamásné jegyzőt, dr. Czink 
Henrietta az ALBENSIS Kft. közbeszerzési ügyintézőjét, Fülöp Éva pénzügyi 
ügyintézőt és Édes Szilárd építőmérnök műszaki ellenőrt.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
közbeszerzési bizottság tagjainak megválasztását az elhangzott javaslat alapján.   
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

60/2018.(II.22.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az EBR 
352 275 azonosítószámú pályázat ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok 
bírálati előkészítő munkája érdekében közbeszerzési bizottságot hoz létre, 
melynek tagjai az alábbi személyek: 
Fidrich Tamásné jegyző 
Dr. Czink Henrietta közbeszerzési ügyintéző 
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Fülöp Éva pénzügyi ügyintéző 
Édes Szilárd műszaki ellenőr 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
24./ Javaslat a Rózsa utcai Óvoda felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás 
lebonyolításához vállalkozó kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A Rózsa utcai Óvoda mini bölcsőde kialakítására 
vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásához három árajánlat került bekérésre az 
alábbi cégektől:  

- Ocskayné Mórocz Nikolett bruttó 146.050 Ft 
- ALBENSIS Kft. bruttó 127.000 Ft 
- Vizi Consulting Kft bruttó 152.400 Ft 

Javasolta a legkedvezőbb, ALBENSIS Kft. megbízását a közbeszerzési eljárás 
lefolytatására.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester bejelentette érintettségét a 
közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó cég kijelölésével kapcsolatban, mivel 
házastársa az ALBENSIS Kft. alkalmazásában áll.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta Turi Balázs polgármester kizárását a 
döntéshozatalból.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

61/2018.(II.22.) 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: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

62/2018.(II.22.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az EBR 
377 103 azonosítószámú pályázatához szükséges közbeszerzési eljárás 
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lefolytatására, annak dokumentációjának elkészítésére az ALBENSIS 
Nonprofit Kft-t (8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 7-9.) bízza meg.  
A megbízási díjat bruttó 127.000 Ft összegben határozza meg.  
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal   

 
 
Turi Balázs polgármester: A Rózsa utcai Óvoda energetikai pályázatára vonatkozó 
közbeszerzési eljárás lefolytatásához szintén három árajánlat került bekérése az 
alábbi cégektől: 

- Ocskayné Mórocz Nikolett bruttó 266.700 Ft 
- ALBENSIS Kft. bruttó 248.920 Ft 
- Vizi Consulting Kft bruttó 279.400 Ft 

Javasolta a legkedvezőbb, ALBENSIS Kft. megbízását a közbeszerzési eljárás 
lefolytatására.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester bejelentette érintettségét a 
közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó cég kijelölésével kapcsolatban, mivel 
házastársa az ALBENSIS Kft. alkalmazásában áll.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta Turi Balázs polgármester kizárását a 
döntéshozatalból.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

63/2018.(II.22.) 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: 5 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 1 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

64/2018.(II.22.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-
15-FE1-2016-00040 azonosítószámú – Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése – pályázatához szükséges közbeszerzési eljárás 
lefolytatására, annak dokumentációjának elkészítésére az ALBENSIS 
Nonprofit Kft-t (8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 7-9.) bízza meg.  
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A megbízási díjat bruttó 127.000 Ft összegben határozza meg.  
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal   

 
 
25./ Javaslat „Rikkancs” újság és 2018. évi programfüzet nyomdai munkák 
elkészíttetésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az idei évi programfüzet elkészítésére vonatkozóan 
árajánlatokat kért be, melyről az elkészült előterjesztést a képviselők megkapták. 
Javasolta a legolcsóbb ajánlattevő megbízását a programfüzet elkészítésével, 
melynek fedezete szerepel a költségvetésben.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
„Bakonycsernyei programajánló 2018” önkormányzati programfüzet elkészítésére 
vonatkozó megbízás elfogadását az előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

65/2018.(II.22.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Bakonycsernyei programajánló 2018” önkormányzati programfüzet teljeskörű 
nyomdai munkálatainak elvégzésével megbízza az Extra Média Nyomda Kft-t 
(8000 Székesfehérvár, Gombocleső u. 8.) a benyújtott árajánlat alapján.  
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésével.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
Turi Balázs polgármester: A Rikkancs újság elkészítésére vonatkozóan is árajánlatok 
kerültek bekérésre. Tavalyi évben a Kék Elefánt nyomda végezte, azelőtt évekig az 
Extra Média nyomda. Az Alto Nyomda adta be a legkedvezőbb ajánlatot, de nincs jó 
vélemény róla. Javasolta, hogy az Extra Média Nyomda kerüljön megbízásra, mivel 
korábban, amikor ők készítették az újságot, elégedett volt. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
Extra Média Nyomda Kft. megbízását az árajánlat alapján.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
66/2018.(II.22.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Rikkancs” 
helyi újság teljeskörű nyomdai munkálatainak elvégzésével megbízza az Extra 
Média Nyomda Kft-t (8000 Székesfehérvár, Gombocleső u. 8.) a benyújtott 
árajánlat alapján 2018. március 1-től.  
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.  
 
Felelős: polgármester  
Határidő: 2018. február 28.    

 
 
26./ Javaslat a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért Alapítvány támogatási 
kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Támogatási kérelem érkezett a Beteg Koraszülöttek 
Alapítványtól. A levélben szerepel, hogy egy esetszám volt a településre 
vonatkozóan. Kérte a testület véleményét a támogatással kapcsolatban.  
 
Berze Attila képviselő: Nem támogatja.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Valóban egy esetszám az nem sok, de akiről van 
szó, annak biztosan fontos. Jelképes összeggel támogassa az önkormányzat.  
 
Turi Balázs polgármester: Az elvekkel egyetért. A támogatási összeggel 
kapcsolatban elmondta, hogy a mentőknek ad az önkormányzat 20 eFt-ot. Javasolt 5 
eFt támogatást megállapítani.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Beteg 
Koraszülöttek Gyógyításáért Alapítvány támogatását 5.000 Ft összeggel.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 2 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

67/2018.(II.22.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek 
Gyógyításáért (1083 Budapest, Bókay J. u. 53.) 5.000 Ft összeggel támogatja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
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27./ Javaslat védőnői állás meghirdetésére  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy Stern Éva védőnő 
benyújtotta a felmondását, így a védőnői állásra pályázat kiírása szükséges. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
védőnői állás pályázati kiírását.  
  

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

68/2018.(II.22.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján 
pályázatot hirdet a Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Védőnő 
munkakör betöltésére.  
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Fejér megye, 8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESZCSM 
rendeletben meghatározott feladatok.  
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók.   
Pályázati feltételek:  
- Főiskola, Egészségügyi Főiskola védőnői szakán szerzett oklevél, vagy 

azzal egyenértékűnek elismert oklevél 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
- B kategóriás jogosítvány 
- Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság 
A pályázat részeként benyújtandó iratok:  
- Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata 
- Szakmai önéletrajz 
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalta személyes adatainak 

a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre 
jogosultak általi megismeréséhez hozzájárul.  

A munkakör betölthetőségének időpontja:  
A munkakör a pályázatok elbírálását követően 2018. május 1-től betölthető.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 19. 
A pályázat benyújtásának módja:  
Postai úton: a pályázatnak a Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
címére történő megküldésével (8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83.) 
Személyesen: Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal épülete, Fejér 
megye, 8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Turi Balázs polgármester 
nyújt a 22/413-001-es telefonszámon.  
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A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 20. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
28./ Soros-tervvel kapcsolatos felhívás megtárgyalása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
Turi Balázs polgármester: Felhívás érkezett a Soros-terv elutasítására vonatkozóan. 
Támogatja a határozattervezet elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Soros-tervvel kapcsolatos felhívás elfogadását az előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

69/2018.(II.22.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat úgy határozott, hogy elutasítja a 
Soros-tervet, és azt, hogy a településünkön bevándorlásszervező irodát 
működtessenek, valamint a településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges 
betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy ha kell, 
jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlás szervező Soros-
szervezetek ellen.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
29./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről  
 
Turi Balázs polgármester: Tegnapi nap folyamán beérkezett egy kérelem, régi 
könyvtárra vonatkozóan. Egyenlőre tartós bérletre szeretnék bérelni, elővásárlási 
joggal. Irányvonalat kellene kialakítani a testület részéről arra vonatkozóan, hogy 
bérbe adja-e az épületet vagy értékesíti. Továbbá van egy ígéret a rendőrség 
részére, hogy körzeti megbízottnak irodát alakítunk ki. A kérelemre válaszolni kell 
legalább annyit, hogy kívánja-e bérbe adni az önkormányzat. Milyen irányban 
induljon el a testület? 
 
Osgyán Gábor képviselő: Véleménye, hogy legyen értékesítve az épület, abból meg 
lehetne vásárolni a hivatal melletti lakóingatlant, melyet már tervezett az testület.   
 
Berze Attila képviselő: Egyenlőre bérbe adná az épületet. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Ha csak bérbe lesz adva, hova lesz elhelyezve az a sok 
minden, ami a jelenleg a könyvtárban van.  
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Turi Balázs polgármester: A testület elsődleges szándéka akkor az, hogy értékesíti.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Az épület jelenleg raktárként üzemel, értékesítés esetén 
hova pakolunk? Ha bérbe adjuk és a bérlő esetleg átalakítást szeretne, nekünk arra 
nincs szükségünk. Inkább értékesíteni kellene. Esetleg 5 éves használati szerződést 
lehetne.  
 
Turi Balázs polgármester: A hivatal melletti lakóház megvásárlása irányvonal. A 
„Karcsi bolt” megvásárlására megvan a fedezet a költségvetésébe.  Véleménye 
szerint a régi Könyvtárnál az irányvonal inkább az értékesítés legyen, mint a bérbe 
adás. Így annak összegét be lehetne forgatni a hivatal melletti lakóház 
megvásárlásába. Ha a kérelmező úgy dönt, hogy nem tudják mégsem megvenni, 
akkor bérletbe kiadja-e az önkormányzat? 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Ragaszkodik az épülethez, így az értékesítést nem 
tudja támogatni.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Annak az épületnek intézményi funkciója jelen állapotában 
nem lehet, mivel akadálymentes épületnek kell lenni. Az akadálymentesítés 
aránytalanul magas lenne.  
  
Kaviczki Péter képviselő: A „Karcsi boltra” is valószínű lesz költség, az elbontása 
mindenképp. Meg kell várni a statikus, mit javasol.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: A jelenleg felújítás alatt álló szociális épület felső 
részét sem feltétlen szükséges bérbe adni, azt is lehetne raktárként használni.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
régi könyvtár épületének értékesítését.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 1 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

70/2018.(II.22.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a tulajdonát képező Bakonycsernye, Rákóczi u. 122. szám 
alatti épületét (régi könyvtár) értékesíteni kívánja.  
Felkéri a polgármestert az értékbecslés elkészíttetésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy közeleg az 
országgyűlési képviselőválasztás időpontja, így választási kampánygyűlés céljára, 
igénybevétel esetén, szabályozza a testület az önkormányzati épületek bérbe 
adását. Javaslata 10.000,- Ft/óra összeg.  
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További javaslat nem érkezett. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzati tulajdonú épületek bérbe adását választási kampánygyűlések 
céljából. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

71/2018.(II.22.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok, azaz a Művelődési Ház és a 
Béketelepi Klub bérleti díját választási kampány céljainak bérbevétele esetén 
10.000 Ft/óra összegben határozza meg.  
 
Felelős: polgármester/művelődésszervező 
Határidő: folyamatos 

 
 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Felkereste a régi Gold együttes egyik tagja, hogy 
szeretne összeállni egy koncert erejéig a Falunapon pénteken vagy szombaton.   
 
Turi Balázs polgármester: Nincs ellene kifogása, de a falunapi programok 
megszervezésekor tárgyalja majd a testület.   
 
 
Kaviczki Péter képviselő: Ady Endre utcában beszakadt az aszfalt a középső ágon a 
fordulónál.   
 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. Turi Balázs polgármester a testületi ülést 
bezárta. 
 

 
 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester           jegyző 
 
 
      Kaviczki Péter 
      jkv. hitelesítő 
 


