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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 
április 27-én, 800 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

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

 
Tanácskozási joggal:  

Fidrich Tamásné  jegyző  
 
Turi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselő-testületi 
tagból 7 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Ackermann Zoltán 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 

114/2018. (IV.27.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Ackermann 
Zoltán képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett javaslatot. 
 
1./ Javaslat a Bakonycsernyei Horgász Egyesület 2017. évi vízgazdálkodási 
feladatairól szóló beszámoló megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
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2./ Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” 
elnevezésű pályázat benyújtására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
3./ Javaslat az Egységes Óvoda-Bölcsőde átszervezésével kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
4./ Javaslat az önkormányzat 2017. év végi költségvetésének módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
5./ Javaslat Jánosi János tervező megbízására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
6./  Javaslat katasztrófavédelmi beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
7./ Javaslat a Vörösmarty Könyvtár 2016. évi beszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
8./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
9./ Javaslat a településkép védelméről szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
10./ Javaslat fecskeházi lakó kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
11./ Javaslat a Depónia Kft-vel kötendő szerződés elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
12./ Javaslat a település belterületi közterületein fűnyírási feladatok ellátására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
13./ Tájékoztatás a Bethlen Gábor pályázat támogatásból megvalósuló táborozásról   
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
14./ Javaslat az Akác utca elején korlát készítésére  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
15./ Javaslat Fenyő utcai telek vételi szándéknyilatkozat elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
16./ Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Hajléktalan Szálló 
térítési díjának felülvizsgálatával kapcsolatos véleménynyilvánításra  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
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17./ Javaslat Általános Iskola előtti védőkorlátra dekortábla készítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
18./ Tájékoztató a KOMA adatbázisban történő szereplésről 
Előterjesztő: Szarka István elnök 
 
19./ Javaslat a Rákóczi u. 79 szám alatti bérleti szerződés módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
20./ Javaslat a Bercsényi utca felújítására vonatkozó gazdasági szereplő kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
21./ Javaslat Klein Judit kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
22./ Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítására 
Előerjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
23./ Szkok Tibor bírósági felülvizsgálat ügye 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
24./ Javaslat Édes Gergő műszaki ellenőrrel kötendő megbízási szerződés 
elfogadására 
Előterjesztő Turi Balázs polgármester 
 
25./ Javaslat a Rákóczi u. 122. szám alatti épület licittárgyalásának meghatározására 
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 
115/2018. (IV.27.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat a Bakonycsernyei Horgász Egyesület 2017. évi vízgazdálkodási 
feladatairól szóló beszámoló megtárgyalására 
2./ Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása” elnevezésű pályázat benyújtására  
3./ Javaslat az Egységes Óvoda-Bölcsőde átszervezésével kapcsolatos 
döntések meghozatalára 
4./ Javaslat az önkormányzat 2017. év végi költségvetésének módosítására 
5./ Javaslat Jánosi János tervező megbízására 
6./  Javaslat katasztrófavédelmi beszámoló elfogadására 
7./ Javaslat a Vörösmarty Könyvtár 2016. évi beszámolójának elfogadására 
8./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
módosítására 
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9./ Javaslat a településkép védelméről szóló rendelet módosítására 
10./ Javaslat fecskeházi lakó kijelölésére 
11./ Javaslat a Depónia Kft-vel kötendő szerződés elfogadására 
12./ Javaslat a település belterületi közterületein fűnyírási feladatok ellátására 
13./ Tájékoztatás a Bethlen Gábor pályázat támogatásból megvalósuló 
táborozásról   
14./ Javaslat az Akác utca elején korlát készítésére  
15./ Javaslat Fenyő utcai telek vételi szándéknyilatkozat elfogadására 
16./ Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Hajléktalan 
Szálló térítési díjának felülvizsgálatával kapcsolatos véleménynyilvánításra  
17./ Javaslat Általános Iskola előtti védőkorlátra dekortábla készítésére 
18./ Tájékoztató a KOMA adatbázisban történő szereplésről 
19./ Javaslat a Rákóczi u. 79 szám alatti bérleti szerződés módosítására 
20./ Javaslat a Bercsényi utca felújítására vonatkozó gazdasági szereplő 
kijelölésére 
21./ Javaslat Klein Judit kérelmének megtárgyalására 
22./ Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítására 
23./ Szkok Tibor bírósági felülvizsgálat ügye 
24./ Javaslat Édes Gergő műszaki ellenőrrel kötendő megbízási szerződés 
elfogadására 
25./ Javaslat a Rákóczi u. 122. szám alatti épület licittárgyalásának 
meghatározására 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat a Bakonycsernyei Horgász Egyesület 2017. évi vízgazdálkodási 
feladatairól szóló beszámoló megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Köszöntötte Sztrída Józsefet a Horgász Egyesület elnökét, 
megköszönte a beszámolót és fejlesztési javaslatokat, melyeket a képviselők is 
megkaptak. Kérte annak kiegészítését.   
 
Sztrída József elnök: A beszámoló a tavalyi évről készült, a tavalyi fejlesztésekről is 
irt bele. Benyújtottak tavaly egy pályázatot fejlesztésre, ami sajnos nem valósult meg. 
Ha van kérdés a képviselők részéről, szívesen válaszol. Beszámolóban jelezte a 
patak meder ügyét, ugyanis egyre jobban torlasztja az vizet. Ebben megoldást 
kellene találni. A tervet, melyet a képviselők is megkaptak bízik benne, két éven belül 
meg tudják valósítani.  
 
Turi Balázs polgármester: Az árok nem önkormányzati árok, jelezni fogja a 
fenntartónak, valóban fontos szerepe van.  
 
Szarka István képviselő: Szép munka, eddig nem volt lehetősége a horgász 
egyesület munkájába ennyire részletesen betekinteni. Aki odalátogat, láthatja a 
fejlődést.  
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Kaviczki Péter képviselő: Az árokkal kapcsolatban elmondta, hogy az a szakasz, ami 
be van kerítve az a saját területük, azt szeli ketté az állam tulajdonában lévő árok, 
valóban fontos lenne egész hosszban kiárkolni. A fejlesztés során a meglévő épület 
helyére kerülne az új épület is? Nem túl vizes-e az a terület? 
 
Sztrida József elnök: Igen, annak a helyére kerülne, szakemberek megtekintették, 
megoldható a ráépítése. 
 
Turi Balázs polgármester: Nagyon tetszik a látványterv, valóban ez is egy nagyon 
szép pontja lehet a falunak. Ebben közösen kell gondolkodni, hiszen önkormányzati 
területen van. Javasolta a beszámoló elfogadását. Felkérte a jegyzőt, hogy röviden 
ismertesse beérkezett számlákat, árajánlatokat, melyek fejlesztésként történő 
elfogadásáról dönt a testület. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Részletesen ismertette a Horgász Egyesület részéről 
beérkezett számlákat, árajánlatokat.  
 
Kaviczki Péter: Kútfúrás is szerepel az elhangzottak között. Volt-e már vagy lesz? 
 
Sztrida József képviselő: Még nem történt meg, beszélt a kútfúróval, kb. 30-40 m 
mélyen kell fúrni. Az épület mellé tervezik. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: A csatornahálózatot nem lehetne kiépíteni? 
 
Sztrida József képviselő: A csatorna jelenleg egyedi lenne, mivel a kiépítés a főútról 
történhetne, amely igen hosszú szakasz, így kb. 20 millió Ft-ba kerülne.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernyei Horgász Egyesület 2017. évi vízgazdálkodási feladatairól szóló 
beszámoló és a fejlesztési javaslatok elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

116/2018. (IV.27.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonycsernyei Horgász Egyesület 2017. évi vízgazdálkodási feladatairól 
szóló beszámolót és a fejlesztési javaslatokat elfogadja.  
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2./ Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása” elnevezésű pályázat benyújtására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 



 
6 
 

Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az idei évben is kiírásra 
került az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása elnevezésű 
pályázat, melyet javasolna benyújtásra. Lehetőség van belterületi utak, járdák, hidak 
felújítására, így javasolta a Rózsa utcában az élelmiszerbolttól kezdődően egy 
járdaszakasz felújítását, pontosan a Rózsa utca 75-98. számú ingatlanok előtt. Az 
elnyerhető összeg maximum 15 millió Ft, vissza nem térítendő támogatás, melyhez 
önerő szükséges az önkormányzat adóerő-képességétől függően 15 %. Kérte a 
véleményeket a pályázat benyújtásával kapcsolatban. 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Támogatni tudja, viszont javasolta, hogy 
legközelebbi hasonló pályázati lehetőség esetén, a Rózsa utcai orvosi rendelőtől a 
Béketelep bevezető szakaszáig is fel kellene újítani.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Minden közterületen, ha járdaépítés van, akkor az 
engedélyköteles? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, abban az esetben, ha új járda épül, továbbá a 
közművekkel is egyeztetni kell. A felújítás nem engedélyköteles. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű 
pályázat benyújtását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

117/2018.(IV.27.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel 
közösen meghirdetett, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 
szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pontja a), b) és c) pontok szerinti 
„önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” 
elnevezésű felhívásra pályázatot nyújt be.  
A pályázattal megvalósítandó beruházás helye: Bakonycsernye, Rózsa utca 
75-98. számú ingatlan előtti járdaszakasz. 
A pályázat tárgyát képező ingatlan helyrajzi száma: 1026/1 
A tervezett beruházás teljes összege: bruttó 17.681.859 Ft 
Támogatási igény: bruttó 15.000.000 Ft 
Vállalt önrész tekintettel az önkormányzat adóerő-képességének mértéke 
szerint 15%, azaz bruttó 2.681.859 Ft 
Az önkormányzat a pályázat megvalósításához szükséges 2.681.859 Ft saját 
forrást a 2018. évi költségvetéséből biztosítja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. május 2. 
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3./ Javaslat az Egységes Óvoda-Bölcsőde átszervezésével kapcsolatos 
döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Részletes anyagot készített jegyző asszony a 
lehetőségekkel kapcsolatban, felkérte annak kiegészítésére, valamint kérte a 
képviselők kérdéseit.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A részletes írásos előterjesztésnek, megfelelően 
tájékoztatta a képviselőket a további működési formák lehetőségéről. A javaslat az 
lenne, hogy legyen egy intézményként, mint óvoda-bölcsőde, működne, így egy 
intézményvezető lehetne. Az óvodához nem kell működési engedély, csak alapító 
okirat. A mini bölcsődéhez viszont kell, melyet a Szociális Gyámhivatal ad ki, ideje 
kb. 60 nap. A gyámhivatal feltételeket (szakmai program, szakhatósági 
hozzájárulások…), továbbá a személyi feltételeket is vizsgálja az engedély kiadását 
megelőzően. Az óvodavezető javaslata volt, hogy ne e 1 fő bölcsődei dajka és 1 fő 
kisgyermeknevelő, hanem 2 fő kisgyermeknevelő legyen, hogy tudják egymást 
helyettesíteni. Ha nem, akkor szerződést kell kötni valakivel a helyettesítés 
megoldására. A jelenlegi működési engedély augusztus 31-ig szól. A beiratkozás 
időpontjának meghatározása során is felmerült problémaként, hogy csak óvodai vagy 
óvoda és bölcsődei beiratkozás is legyen, de most jelenleg csak óvodai beiratkozás 
lett meghatározva.  
Ami fontos és eldöntendő, hogy az óvoda-bölcsőde jelenleg a Társulásban van, 
viszont abban az esetben, ha úgy dönt a testület, hogy önkormányzati fenntartás 
alatt működne a továbbiakban egy intézményként, akkor Balinka településsel feladat 
ellátási megállapodást kellene kötni az óvodai nevelésre vonatkozóan.  
 
Turi Balázs polgármester: Megköszönte a részletes tájékoztatást.  
 
Szarka István képviselő: A kisgyermeknevelő nem főiskolához kötött? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Ide nem kell főiskolai végzettség, OKJ-s képzés elég.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Mennyibe fog az önkormányzatnak kerülni, az állami 
támogatás fedezi e? 
 
Turi Balázs polgármester: Felmerült ez a kérdés, valamint az is, hogy továbbra is 
ingyenes legyen-e a bölcsődei ellátás, de a pénzügyi vezetővel tárgyalva, nem lesz 
arra szükség, hogy térítési díjat kelljen szedni. Véleménye, hogy nem fogja leterhelni 
a költségvetést, hiszen a normatíva hasonló arányban ad fedezetet.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: A bölcsőde nem oktatási intézmény, ez könnyíti vagy 
nehezíti az indulást? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Nehezíti, mivel működési engedélyhez kötött. 
 
Berze Attila képviselő: Félő, hogy a beruházás során lesznek fennakadások és a 
nem készül el szeptemberre, szoros a határidő. A szociális épületnél is még mindig 
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nincs átadást, itt ez nem lehetséges majd, mivel az óvodának, bölcsődének 
szeptemberben indulni kell.  
 
Turi Balázs polgármester: A pályázattal kapcsolatosan folyamatosan megszülettek a 
döntések. A mérföldkövek meg vannak határozva, belső készültségek szerepelnek. 
Ha a pályázatot vesszük figyelembe, akkor ráérne jövő év, de az indulás miatt 
szeptember 1-ig legyen átadva. Tervező mondta, hogy két hónap elégséges a 
munkákra.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az Egységes Óvoda bölcsőde átszervezésével kapcsolatos döntések meghozatalát 
az előterjesztés szerint. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

118/2018.(IV.27.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2013. évi CLXXXIX. törvény 
13.§ (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott óvodai ellátás, illetve a 
Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 94.§ (3a.) bekezdésében meghatározott bölcsődei ellátást 
biztosítására kötelezett, ezen feladatait 2018. szeptember 1-től saját 
fenntartású intézménye  – Bakonycsernyei Bóbita Óvoda Mini bölcsőde – 
útján kívánja biztosítani.  
Egyben kinyilvánítja szándékét, hogy az óvodai nevelés tekintetében 
feladat-ellátási megállapodást köt Balinka község Önkormányzatával 
1. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az óvoda-bölcsőde intézmény 

átszervezésével kapcsolatos előkészítő tevékenységet, s az ahhoz 
szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 

2. Felkéri a Dr. Szekerczés Ügyvédi Irodát (8000 Székesfehérvár, Petőfi 
S. u. 5.), hogy a Gajamenti Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodás módosítását készítse elő a tekintetben, hogy az óvoda, 
bölcsődei feladatellátás kikerül a Társulás feladat-ellátási 
kötelezettségéből, továbbá, a Bakonycsernyei Bóbita Óvoda Mini 
bölcsőde intézmény alapító okiratát, s az alkalmazottak átvételére 
vonatkozó iratokat készítse elő.  

3. Felhívja a jegyzőt, hogy Bakonycsernye és Balinka önkormányzatai 
között kötendő – az óvodai nevelés biztosítására vonatkozó – feladat-
ellátási megállapodást készítse elő, valamint a köznevelési törvényben 
meghatározott – intézmény átszervezésre vonatkozó – kötelező 
véleményezési eljárás lefolytatását koordinálja le. 

4. Felhívja a polgármestert, hogy az elkészült társulási megállapodás 
módosításának tervezetét terjessze be a képviselő-testület elé, illetve 
küldje meg a tagi önkormányzatok részére, hogy annak elfogadó 
döntését meg tudják hozni.  

 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: folyamatos 
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4./ Javaslat az önkormányzat 2017. év végi költségvetésének módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a 2017. évi költségvetés 
módosításának szükségességéről szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A pályázatok miatt látszik, hogy több átcsoportosítást kellett 
végezni, továbbá a korábbi testületi döntések is átvezetésre kerültek.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Az előző évi költségvetést bármikor lehet módosítani? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az előző évi költségvetést a 2017. évi beszámoló 
elfogadásáig lehet módosítani, a beszámoló pedig májusban kerül elfogadásra. 
 
Turi Balázs polgármester: A költségvetés módosítását a pénzügyi bizottság is 
tárgyalta. Felkérte Berze Attila elnököt a bizottság döntésének tájékoztatására. 
 
Berze Attila elnök: A bizottság javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek a 2017. 
évi költségvetés módosítását.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint.   
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2018.(IV.28.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület 
2017. évi költségvetéséről szóló 

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

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

 
5./ Javaslat Jánosi János tervező megbízására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Jánosi János építész készítette a pályázathoz a terveket, 
valamint több dologban is nyújtott szakmai tanácsot és valószínűleg még kell is a 
segítsége a későbbiekben. Továbbá a TAK miatt is kellene az önkormányzatnak 
főépítészt foglalkoztatni, természetesen nem főállásban, hanem megbízással. Ebből 
kiindulva gondoltak arra, hogy ezt az eddig ingyen végzett munkát valamilyen 
összeggel honorálni kellene valamint a további feladatokra vonatkozóan készült egy 
megbízási szerződés.  
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Szarka István képviselő: Örül a kezdeményezésnek, de javasolná, hogy úgy legyen a 
megbízás, hogy amikor konkrét ügy van, akkor kell jönnie. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: A járási hivatalnál dolgozó építészt az önkormányzat 
nem veheti igénybe? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Nem, mivel az ő munkájához ezek a feladatok nem 
tartoznak. Náluk az engedélyezési vagy bejelentési eljárást lehet intézni.  
 
Berze Attila képviselő: Milyen feladat lesz, amit ellát?  
 
Turi Balázs polgármester: A polgármesternek kell engedélyezni azt, hogy a TAK-al 
szinkronban van-e az ügyfél kérelme. Ezért átnézi a kérelmet, ami beérkezik, hogy 
megfelel-e, ki lehet-e adni az engedélyt ez konkrétan szakmai feladat.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatánál is lehetne 
segítséget kérni majd a felülvizsgálat előtt.  
 
Berze Attila képviselő: Az építési engedély nélküli építkezés már él? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Építési engedély nem kell az építkezéshez, hanem 
bejelentési kötelezettség van, mely sokkal hosszabb eljárás.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Jánosi János tervező megbízását azzal a módosítással, hogy havonta egy 
alkalommal kérjen személyes egyeztetést.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

119/2018.(IV.27.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízási 
szerződés köt a Castrum4 Építésziroda Kft-vel (1034 Budapest, Kecske u. 25. 
képviseli: Jánosi János építész, ügyvezető) 2018. június 1-től főépítészi 
feladatok és településrendezési feladatok ellátására.  
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. június 1. 

 
 
6./  Javaslat katasztrófavédelmi beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A Katasztrófavédelmi Igazgatóság minden évben megküldi 
az előző évi munkáról készült beszámolót, melyet a testületnek el kell fogadni. A 
részletes beszámolót elolvasta, melyet javasol elfogadásra.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
katasztrófavédelmi beszámoló elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

120/2018.(IV.27.) Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság által benyújtott 2017. évben végzett 
tűzvédelmi tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7./ Javaslat a Vörösmarty Könyvtár 2016. évi beszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A Vörösmarty Könyvtár beszámolóját szintén minden 
évben tárgyalja a testület, mely megküldésre került a képviselők részére. A 
könyvtárnak törvényi előírás alapján kötelező az éves tevékenységéről beszámoló 
készítése. Javasolta a beszámoló elfogadását.  

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Vörösmarty Könyvtár által a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben végzett 2017. 
évi tevékenységről szóló beszámolót.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
121/2018. (IV.27.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Vörösmarty 
Könyvtár által a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben végzett 2017. évi 
tevékenységről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
8./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt a napirendi ponttal kapcsolatos 
tájékoztatásra.  
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Fidrich Tamásné jegyző: A helyi szociális ellátásokról szóló rendelet szabályozza a 
személyes gondoskodás feladatokra vonatkozó hatáskörök megállapítását. Mivel 
ezen feladatokat a Gajamenti  Önkormányzati Társulás látja el, így a jogosultság 
megállapítsa is a Társulás elnöke hatáskörébe kerülne.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta a rendelet módosítását az előterjesztés szerint. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a helyi 
szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2018.(IV.28.) önkormányzati rendelete 
a helyi szociális ellátásokról szóló 

5/2015.(III.26.) önkormányzati rendelete módosításáról  
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
9./ Javaslat a településkép védelméről szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Jogszabályi változás miatt van szükség a településképi 
rendelet módosítására, néhány rendelkezés hatályon kívül helyezésére, melyet 
tartalmaz az előterjesztés.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta az előterjesztés elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
településkép védelméről szóló rendelet módosítását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2018.(IV.28.) önkormányzati rendelete 
a településkép védelméről szóló 

22/2017.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
10./ Javaslat fecskeházi lakó kijelölésére, valamint kérelem elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Osgyánné Góczán 
Vivien és Osgyán Rajmund kérelmet nyújtottak be lakáshasználónak történő 
kijelölésre. Minden feltételnek megfelelnek, így a jelenleg egyetlen üres lakásra ki 
lehet jelölni őket.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Osgyánné Góczán Vivien és Osgyán Rajmund kérelmét.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

122/2018.(IV.27.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
tulajdonában álló Fiatalok Garzonházába (Fecskeház) Osgyánné Góczán 
Vivien 8416 Dudar, Rákóczi u. 15. és Osgyán Rajmund 8416 Dudar, Rákóczi 
u. 15. szám alatti lakosokat 2018. május 2. napjától 5 éves időtartamra 
lakáshasználónak kijelöli.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. május 2. 

 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Bognár Dalma és Fülöp 
Róbert Fenyő u. 1. szám alatti lakosok kérelmet nyújtottak be, hogy jelenleg fennálló 
79.456,- Ft tartozásukat 4 havi részletben fizethessék be.   
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

123/2018.(IV.27.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Bognár Dalma 
és Fülöp Róbert Károly 8056 Bakonycsernye, Fenyő u. 1 em/1. szám alatti 
lakosok részére engedélyezi a 79.456 Ft összegű tartozás 4 havi 
részletfizetését. 
 
Felelős: Turi Balázs polgármester 
Határidő: 2018. augusztus 31.  

 
11./ Javaslat a Depónia Kft-vel kötendő szerződés elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Elmúlt ülésen már tárgyalta a testület a Frey Komm Kft., a 
hulladéktároló konténerek ürítésére vonatkozó szerződésének felmondását. Árajánlat 
került bekérésre a Depónia Kft-től, akik az előterjesztésben szereplőek szerint a Kft. 
társcége a Continus Nova Kft. vállalnák a konténerek szállítását. A konténerbérlés 
havi díj is szerepel benne, plusz az elszállítás.  
 
Osgyán Gábor képviselő: A konténereket tudja üríteni a Depónia?  
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Turi Balázs polgármester: Előfordulhat, hogy lesz vele probléma, hiszen nem a 
legjobb állapotban vannak. A konténerek helyét is meg kellene határozni, ugyanis a 
temető területén nem minden esetben van megfelelő helyen. Javasolta, hogy a fenti 
konténert a kapubejáraton belülre lehetne elhelyezni, esetleg alábetonozással vagy 
kavicsozással. A lakosságnak hozzá kell szokni ahhoz, hogy ha távolabb van 
elhelyezve a konténer, akkor is elvigye bele a szemetet. Véleménye, hogy legyenek 
egy helyen a konténerek. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Régebben a feljárónál is volt kihelyezve konténer, kérte, 
hogy vizsgálják meg a költségvetést, tudunk-e új konténert vásárolni. 
 
Szarka István képviselő: Támogatja, hogy ne legyen fenn elhelyezve, és esetleg 
sövénnyel kellene egyik részét ültetni, ami takarja. Az embereket arra kell nevelni, 
hogy ne szemeteljenek.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Azzal keresték meg, hogy a konténer legyen fentről 
lehozva, esetleg mindkettő odakerülhetne.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta, hogy mindkét konténer a kapubejáróhoz 
kerüljön elhelyezésre továbbá a Depónia Kft-vel kötendő szerződés elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

124/2018.(IV.27.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát képező köztemető területén 
található 2 db hulladéktároló konténereket a temető kapubejárata mellett 
kívánja elhelyezni. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
125/2018.(IV.27.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat kezelésében lévő köztemetőben keletkező hulladék 
elszállítására, kezelésére vonatkozóan megbízza a Continus Nova Kft-t a 
határozat mellékletét képező árajánlat alapján. 
Szállítási díj:  

 3 db konténer egyidejűleg szállítása esetén 39.680 Ft/forduló+áfa 
 1 db konténer szállítása esetén 19.840 Ft/forduló+áfa 

Kezelési díj: 6.500 Ft+Áfa/tonna 
Bérleti díj: 8.449 Ft/db+Áfa 
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
12./ Javaslat a település belterületi közterületein fűnyírási feladatok ellátására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Szintén az előző ülésen tárgyalta a testület a fűnyírási 
feladatok elvégzését. Három árajánlat bekérésre került, melyek közül javasolta a 
legkedvezőbb, Tévald Zsolt megbízását. Korábbi években is ő végezte a fűnyírást, 
meg volt elégedve a munkájával.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
település belterületi közterületein fűnyírási feladatok ellátását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

126/2018.(IV.27.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a település 
belterületeinek közterületein a fűnyírási munkák elvégzésével 2018. május 1. 
napjától 2019. október 31. napjáig terjedően Tévald Zsolt (8417 Csetény, 
Törekvés u. 3.) egyéni vállalkozót bízza meg a határozat mellékletét képező 
árajánlat alapján az alábbiak szerint: 
     2018. évre   2019. évre 

 Fűnyírás 30 cm-ig   7,25 Ft/m2   7,75 Ft/m2 
 Fűkaszálás 30 cm-től  8,00 Ft/m2   8,75 Ft/m2 
 Bozótirtás    12 Ft/m2   14 Ft/m2 
 Órabérben    3.200 Ft/óra/gép  3.200Ft/óra/gép
 Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018.május 1. 
 

 
13./ Tájékoztatás a Bethlen Gábor pályázat támogatásból megvalósuló 
táborozásról   
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Korábbi ülésen már tájékoztatta a képviselőket, hogy 
testvértelepülésen megrendezendő táborozásra támogatást nyert az önkormányzat, 
melynek utazási költségét a pályázat nem tartalmazta, így a költségvetésből kell 
fedezni. Továbbá véleménye szerint a tavalyi erdélyi utazáshoz hasonlóan a szülők 
is fizethetnének hozzájárulást az utazás költségéhez. Árajánlatot kért be a Steiner 
Transz Kft-től 20 fős buszra, aki kb. 300 eFt összegért tudja vállalnia szállítást. Kérte 
a véleményeket.  
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Szarka István képviselő: Javasolta, hogy a szülők az utazás költségeihez 6 eFt/fő 
összeggel járuljanak hozzá.  
 
Több hozzászólás, javaslat nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
táborozás utazásához a Steiner Trans Kft. megbízását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

127/2018.(IV.27.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
magyarcsernyei testvértelepülésen táborozó diákok utaztatásával a Steiner 
Trans Kft-t (8060 Mór, Rákóczi utca 24/A. képviseli: Steiner József) bízza 
meg.  
Az utazás költségeihez a szülői hozzájárulás összegét 6000 Ft/fő összegben 
határozza meg és a befizetett összgen felül maradó költség fedezetét a 2018. 
évi költségvetéséből biztosítja.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
14./ Javaslat az Akác utca elején korlát készítésére  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Korábbi testületi ülésen felvetődött, hogy az Akác utcában 
elkészült járda mellé, az utca elején lévő néhány ház előtt szükséges lenne korlát 
készítésére, mivel ott nagyon mély az árok és kanyarodik a járda, így 
balesetveszélyes lehet a téli csúszós időszakban. Erre vonatkozóan árajánlatot kért 
be a Barnes Bau Kft-től. Az árajánlat megérkezett, mely alapján 83 m hosszban 
készülne korlát. A költségvetésben bruttó 700 eFt lett betervezve, így több lesz a 
költség 116 e Ft-tal. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
Akác utca elején korlát készítését.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

128/2018.(IV.27.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy az Akác utca 4. szám előtti ingatlantól 83 m hosszban korlát 
készítésével megbízza a Barnes-Bau Kft-t (8000 Székesfehérvár, Móri u. 90.) 
a határozat mellékletét képező tartalommal. Továbbá a hiányzó 116.000 Ft-ot 
a 2018. évi költségvetéséből biztosítja.  
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  
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Felelős: polgármester 
Határidő: ülés követően azonnal 

 
 
15./ Javaslat Fenyő utcai telek vételi szándéknyilatkozat elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzat 
tulajdonát képező 1765/13 hrsz-ú, 1236 m2 nagyságú Fenyő utcai telekre 
vonatkozóan vételi szándéknyilatkozatot nyújtott be Kalincsák Róbert, aki jelenleg a 
Fecskeház lakója. Javasolta részére az ingatlan értékesítését.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Fenyő utca 1765/13hrsz-ú önkormányzati telek értékesítését.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

129/2018.(IV.27.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíti a 
tulajdonában álló Bakonycsernye, 1765/13 hrsz-ú 1236 m2 nagyságú építési 
telket Kalincsák Róbert Bakonycsernye, Ifjúság u. 51 szám alatti lakos részére 
400 Ft/m2 + Áfa áron. A vevőt 4 éven belül beépítési kötelezettség terheli, 
valamint az Önkormányzat kikötötte az építési telekre vonatkozó 
visszavásárlási jogát. Az ingatlan vételára 627.888 Ft, azaz 
Hatszázhuszonhétezer-nyolcszáznyolcvannyolc forint. 
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
16./ Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Hajléktalan 
Szálló térítési díjának felülvizsgálatával kapcsolatos véleménynyilvánításra  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A hajléktalan szálló intézményi térítési díját a fenntartónak 
évente felül kell vizsgálni, majd a társult önkormányzatokkal véleményeztetni a 
rendelet elfogadását megelőzően. Bakonycsernye térséget is ellátják. A Móri 
Önkormányzat az erre vonatkozó anyagot megküldte véleményezésre, melyben nem 
javasolják térítési díj emelését.  

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Hajléktalan Szálló térítési díjának véleményezését.  

 
  A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
130/2018. (IV.27.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Móri 
Többcélú Kistérségi Társulás Hajléktalanok Átmeneti Szállásának intézményi 
térítési díját felülvizsgálta, és annak módosítását nem javasolja a fenntartó 
felé.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 

 
17./ Javaslat Általános Iskola előtti védőkorlátra dekortábla készítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Korábbi ülésen döntött a testület az általános iskola előtti 
előtető készítéséről, melynek Jánosi János tervező által elkészített látványterve 
tartalmazta az iskola előtti védőkorlátokra dekortábla készítését. Erre vonatozóan 
sikerült ezzel foglalkozó céget találni, akitől kért be árajánlatot, melyet tartalmaz az 
előterjesztés. A költségvetés viszont nem tartalmazza az erre vonatkozó költségeket. 
Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Az előterjesztésben szereplő az árban el is készítik a 
rajzokat és fel is szerelik a korlátra?  
 
Turi Balázs polgármester: A rajzokat az általános iskolások készítik, melyet a cég fog 
felnagyítani, rászerkeszteni a táblára. Ennek és a felszerelésnek a költsége szerepel 
a költségvetésben.   
 
Berze Attila képviselő elhagyta az üléstermet, így a képviselők száma 6 főre 
csökkent. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az Általános Iskola előtti védőkorlátra dekortábla készítését az előterjesztésben 
szereplőek szerint  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

131/2018.(IV.27.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy az Általános Iskola előtti védőkorlátra történő dekortáblák 
legyártásának elvégzésével megbízza a Dekormaxx Kft-t (8000 
Székesfehérvár, Széchenyi u. 37. 2/12.) az alábbiak szerint: 
A táblák elkészítésére és a szerelésre egységes m2 ár: 20.000 Ft/áfa 
Dekortábla anyaga: dibond lemez 
Méretek: 8 db 2000*1000 mm 
     2 db 1800*1000 mm 
     1 db 1570*1000 mm 
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A kivitelezés teljes költése: 440 000 Ft+áfa. 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező árajánlat 
alapján a megbízási szerződés aláírására. 
Egyúttal felkéri a polgármestert, hogy az általános iskola igazgatójával a 
táblára kerülő rajzok elkészítését koordinálja, majd az elkészült műveket a 
képviselő-testület számára mutassa be. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
18./ Tájékoztató a KOMA adatbázisban történő szereplésről 
Előterjesztő: Szarka István elnök 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Szarka István elnököt a tájékoztatásra.  
 
Szarka István elnök: Az ellenőrzés során megállapítható volt, hogy mindenki szerepel 
a köztartozásmentes adatbázisban, így eljárás megindítására nincs szükség.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzati képviselők KOMA adatbázisban történő szerepléséről szóló 
tájékoztató elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

132/2018.(IV.27.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság 
a KOMA adatbázisban történő szereplésükről elfogadja.  
Megállapította, hogy egyetlen képviselővel szemben sem kell eljárást indítani.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
19./ Javaslat a Rákóczi u. 79 szám alatti bérleti szerződés módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Rákóczi u. 79. szám 
alatti épület felújítása során változás történt a víz és a gázórákkal kapcsolatban, 
ugyanis felszerelésre került egy almérő vízóra, az épület gázfogyasztását viszont egy 
gázóra méri. Erre vonatkozóan az előterjesztést megkapták a képviselők. A javaslat 
az lenne, hogy %-os megosztásban kerüljön meghatározásra a bérlő és az 
önkormányzat által fizetendő összeg. Véleménye, hogy a vízhasználat 90-10 %-ban, 
a gázhasználtnál pedig 60-40 % legyen megállapítva tekintettel a vízfogyasztás 
mértékére, illetve a fűtött helyiségek nagyságára. 
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Ackermann Zoltán alpolgármester: A gázhasználat reális, de a vizet nem biztos, hogy 
csak 10 %-ban használják a dolgozók.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Programozható termosztátot lehetne felszerelni mindkét 
helyre.  
 
Szarka István képviselő: Reálisnak gondolja a 60-40 %-ot, mivel hétvégén is kell 
valamennyi fűtés az irodákban is, mivel, ha teljesen leveszik hétvégére a fűtést, 
akkor utána többet fogyaszt. 
 
Kaviczki Péter képviselő: A vízhasználatot véleménye szerint 80-20 %-ban kellene 
megállapítani.  
 
Több kérdés hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Rákóczi u. 79. szám alatti épületre vonatkozó bérleti szerződés módosítását azzal, 
hogy a vízdíj 80 %-ban, a gázdíj 60 %-ban kerüljön tovább számlázásra a bérlő 
részére. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye:   

a határozat 1. pontja esetén: 4 igen, 2 nem 
a határozat 2. pontja esetén: 6 igen, 0 nem. 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

133/2018.(IV.27.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát 
képező Bakonycsernye, Rákóczi u. 79. szám alatti épületre vonatkozó bérleti 
szerződését az alábbiak szerint módosítja: 
1. A bérlő által fizetendő vízdíj összege a havi vízhasználat 80 %-a. 
2. A bérlő által fizetendő gázhasználati számla összege a havi gázszámla 60 

%-a. 
Az 1-2. pontban meghatározott összegek havonta kerül továbbszámlázásra a 
bérlő részére. 
Felhatalmazza a polgármestert a lakásbérleti szerződés módosításának 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
20./ Javaslat a Bercsényi utca felújítására vonatkozó gazdasági szereplő 
kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A Bercsényi utca felújítására vonatkozóan márciusi 
testületi ülésen kijelölésre került az 5 gazdasági szereplő, akiknek megküldésre 
került az ajánlattételi felhívás, melyek közül két ajánlat érkezett be. Javasolta a bíráló 
bizottság által tett összegzésben szereplő az összességében legkedvezőbb 
ajánlattevő, a Sárépszer Kft. megbízását. A költségvetésbe 86 eFt-tal kevesebb 
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összeg került betervezésre, mint az általa benyújtott ajánlat, melyre a fedezetet 
biztosítani kellene. Elmondta továbbá, hogy februári ülésen megbízta a testület a 
Bercsényi utcai felújítás műszaki ellenőri feladataival Édes Szilárd műszaki ellenőrt. 
Elkészült a megbízási szerződés, melyet szintén javasolt elfogadásra.  
 
Berze Attila képviselő megérkezett az ülésterembe, így a képviselők száma 7 főre 
emelkedett.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bercsényi utca felújítására vonatkozóan a SÁRÉPSZER Kft. kijelölését. 
 

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

Turi Balázs polgármester: igen szavazat 
Ackermann Zoltán alpolgármester: igen szavazat 

Berze Attila képviselő: igen szavazat 
Kaviczki Péter képviselő: igen szavazat 
Osgyán Gábor képviselő: igen szavazat 
Szarka István képviselő: igen szavazat 

Varsányi Ferencné képviselő: igen szavazat 
 

BakonycsernyeNagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
134/2018.(IV.27.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint  az EBR 
352 275 azonosítószámú, Bakonycsernye, Bercsényi utca út- és járdafelújítás 
tárgyú tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlatkérője, a közbeszerzési eljárást 
eredményesnek minősíti és az eljárás nyertesének a SÁRÉPSZER Kft. (8051 
Sárkeresztes, Móra Ferenc u. 11.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, 
hogy Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró ok 
nem áll fenn, ajánlata érvényes és az ajánlattételi felhívásban meghatározott 
bírálati szempontok alapján a legkedvezőbbnek minősül. Továbbá az 
ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás összegével megegyező anyagi 
fedezettel, azaz nettó 12.953.100 Ft + áfa összeggel az Ajánlatkérő 
rendelkezik, azt a 2018. évi költségvetéséből biztosítja. 
  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A polgármester szavazásra bocsátotta Bercsényi utca út- és járdafelújítás tárgyában 
Édes Szilárd műszaki ellenőrrel kötendő megbízási szerződés elfogadását az 
előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

135/2018.(IV.27.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonycsernye, Bercsényi utca út- és járdafelújítás műszaki ellenőrzési 
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munkái érdekében, Édes Szilárd műszaki ellenőrrel kötendő megbízási 
szerződést jóváhagyja.  
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megbízási 
szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
21./ Javaslat Klein Judit kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Klein Judit kérelemmel fordult a képviselő-testülethez. A 
beadott kérelem alapján tájékoztatta a képviselőket, parkolót szeretne építeni. 
Amennyiben engedélyezi a testület a parkoló építését, hogy ha bárki odaáll autóval, 
azt megtehesse. Tulajdonképpen kialakít egy olyan parkolót az önkormányzat 
területén, melyet bárki használhat. Kérte a véleményeket.  
 
Szarka István képviselő: Úgy gondolja, hogy nem a saját autóit, hanem a dolgozói 
autóit szeretné ott parkoltatni, így például egy falunap esetén is bárki parkolhat a 
területen.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: A terület az önkormányzaté. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Fel kell hívni a figyelmét arra, hogy csak személyautó 
állhat oda. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Mi van abban az esetben, ha már nem akarja tovább 
végezni a tevékenységet, és ott marad az önkormányzatnak?  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Ez az út része, egy hrsz-on szerepel, azaz 
forgalomképtelen vagyontárgy, mely nem értékesíthető, nem adható bérbe. Külön 
kellene választani, hogy parkolás céljára engedi az út nem közlekedés célú részének 
használatát, vagy szabályos parkoló kialakításához ad engedély, mert ott szigorú 
előírások vannak. 
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta, hogy engedélyezze a testület a terület 
aszfaltozását, viszont csak személyautó parkolhat rá. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Klein Judit kérelmét az elhangzott javaslattal. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

136/2018.(IV.27.) Határozata 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát 
képező Bakonycsernye, 1206/5 hrsz. alatt futó Ifjúság utca 1206/6 hrsz. előtt 
kizárólag személyautó parkolása céljából engedélyt ad az alábbi feltételekkel: 
1. A parkolóhely kialakítása kizárólag a 1206/6 hrsz-ú ingatlan telekhatár 

vonalában történhet, az nem érintheti a 1206/7 hrsz-ú terület előtt húzódó 
közterületet. Kérelmező a parkolóhely kialakítását kizárólag annak 
megterveztetését – különös figyelemmel arra, hogy a közútról és a 1206/6 
hrsz-ú ingatlanról összefolyó csapadékvíz vízelvezető árokba történő 
bejutása megoldott legyen – és engedélyeztetését követően kezdheti meg. 
A parkolóhelyet aszfaltréteggel kell ellátnia. 

2. A parkolóhely kizárólag a közút padkarészét követően a 1206/6 hrsz-ú 
terület irányába, annak teljes szélességében rácsos árokfedéssel történhet 
úgy, hogy a vízelvezető árok tisztítása zavartalanul történhessen.  

3. A parkolóhely kialakításának költsége, rendszeres karbantartása, hótól, 
jégtől, portól, sártól mentesítése, az alatta húzódó vízelvezető tisztítása a 
kérelmezőt, azaz Klein Judit, Bakonycsernye, Rózsa utca 142/E. szám 
alatti lakost terheli. 

4. A személygépkocsit a parkolóhelyen úgy lehet elhelyezni, hogy az a 
KRESZ szabályainak megfeleljen, a közút zavartalan használatát ne 
akadályozza. 

5. A parkolóhely saját költségen történő kialakítása nem eredményezi az 
érintett terület tulajdonjogának átengedését, a használat kizárólagosságát, 
azaz azt lezárni, és magánosítani tilos. 

Felkérte a polgármestert, hogy a végleges engedély megadásához, konkrét 
kiviteli tervet kérjen be a kérelmezőtől.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
22./ Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítására 
Előerjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: A költségvetés elfogadását követően történtek új 
megbízások, melyek forrás biztosítását a költségvetés módosításával tudja a testület 
biztosítani. Továbbá, már most van információ újabb, az elnyert pályázatok 
megvalósításával, illetve más kötelező feladatok ellátásával kapcsolatos plusz 
kiadások, melyek miatt szintén szükséges a költségvetés módosítása.  Megtörtént az 
országgyűlési képviselők választása, (választási normatíva) amely befolyásolja az 
önkormányzat főösszegét. Az előterjesztés szerinti módosító javaslatot kéri 
áttekinteni és elfogadni. 
 
Berze Attila képviselő: A költségvetés módosítását a pénzügyi bizottság is 
megtárgyalta, indokoltnak tartja és javasolja annak elfogadását a képviselő-
testületnek.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítását.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2018. (IV.28.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló  

3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
23./ Szkok Tibor bírósági felülvizsgálat ügye 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Szkok Tibor 2016-ban nyújtott be vételi ajánlatot 
önkormányzati területre, továbbá ugyanazon területre a Szente József is. Szkok 
Tibor tulajdonjog bejegyzésének kérelmét a Földhivatal elutasította, melyre 
kifogással élt a bírósághoz. A bíróság megkereste az önkormányzatot, hogy részt 
kíván-e venni az eljárásában. 
 
Berze Attila képviselő: Véleménye, hogy az önkormányzat ne vegyen részt a bírósági 
ügyben.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Szkok 
Tibor bírósági felülvizsgálata ügyében történő beavatkozást elutasítását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

137/2018.(IV.27.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Szkok Tibor (Bakonycsernye, Dolosd puszta 021/4.) felperes és a Fejér 
Megyei Kormányhivatal (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) alperes 
ellen közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perében 
nem kíván beavatkozni. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
24./ Javaslat Édes Gergő műszaki ellenőrrel kötendő megbízási szerződés 
elfogadására 
Előterjesztő Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az óvoda és bölcsőde beruházása tárgyában korábban 
kijelölte a képviselő-testület Édes Gergő okleveles építészmérnököt a műszaki 
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ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan. Elkészült a megbízási szerződés, javasolta 
annak elfogadását. Ezen napirendi pont keretén belül tájékoztatta a képviselőket, 
hogy korábbi ülésen a mini bölcsődei beruházás, valamint a Bercsényi utca út- és 
járdafelújítás pályázatra vonatkozóan megbízta a testület az ALBENSIS Kft-t a 
közbeszerzés lebonyolításával. Erre vonatkozó megbízási szerződések elkészültek, 
melynek kérte szintén az elfogadását.    
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00040 kódszámú 
projektje keretében Édes Gergő műszaki ellenőrrel kötendő megbízási szerződés 
elfogadását az előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

138/2018.(IV.27.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-
15-FE1-2016-00040 kódszámú – Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése – projekt keretében a műszaki ellenőri tevékenység 
elvégzésére, Édes Gergő műszaki ellenőrrel kötendő megbízási szerződést 
jóváhagyja.  
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megbízási 
szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A polgármester szavazásra bocsátotta az EBR 377 103 kódszámú projektje 
keretében Édes Gergő műszaki ellenőrrel kötendő megbízási szerződés elfogadását 
az előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

139/2018.(IV.27.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az EBR 377 
103 kódszámú – Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása – 
projekt keretében a műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére, Édes Gergő 
műszaki ellenőrrel kötendő megbízási szerződést jóváhagyja.  
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megbízási 
szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta az EBR 377 103 kódszámú projektje 
keretében az ALBENSIS Kft-vel kötendő megbízási szerződés elfogadását az 
előterjesztés szerint.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

140/2018.(IV.27.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az EBR 
377 103 azonosító számú – Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának 
támogatása – projekt keretében az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési 
Kft-vel (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) kötendő közbeszerzés 
lebonyolítási tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződést 
jóváhagyja.  
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megbízási 
szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta az EBR 352 747 kódszámú projektje 
keretében az ALBENSIS Kft-vel kötendő megbízási szerződés elfogadását az 
előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

141/2018.(IV.27.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az EBR 
352 747 azonosító számú – Bakonycsernye, Bercsényi utca út- és 
járdafelújítás támogatása – projekt keretében az ALBENSIS Fejér Megyei 
Területfejlesztési Kft-vel (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) kötendő 
közbeszerzés lebonyolítási tevékenység ellátására vonatkozó megbízási 
szerződést jóváhagyja.  
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megbízási 
szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
25./ Javaslat a Rákóczi u. 122. szám alatti épület licittárgyalásának 
meghatározására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Rákóczi u. 122. szám 
alatt, régi könyvtár épületének értékesítése érdekében meghirdetett licittárgyalás 
nem valósult meg. Ezért javasolta egy újabb időpont, május 16. szerda 10 óra 
kijelölését.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Rákóczi u. 122. szám alatti ingatlan licittárgyalás időpontjának meghatározását.    
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

142/2018.(IV.27.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát 
képező Bakonycsernye, Rákóczi u. 122. szám alatti ingatlan licittárgyalásának 
időpontját 2018. május 16. 10 óra időpontban határozza meg.  
A licittárgyalás helye: Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal. 
 A kikiáltási árat 8.000.000 Ft-ban határozza meg. 
A licitlépcső összegét 100.000 Ft-ban, a regisztrációs díjat 1 millió Ft-ban 
határozza meg. 
Az ingatlan előre egyeztetett időpontban megtekinthető. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
25./ Védőnői helyettesítéssel kapcsolatos döntés meghozatala 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testület, hogy Stern Éva az I. 
számú védőnői körzet védőnőjének munkaviszonya április 30-ig áll fenn. A pályázati 
kiírás már korábban megtörtént, de mivel az állásra nem érkezett jelentkező, így a 
testületnek kell gondoskodni a helyettesítésről. Javasolta, hogy amíg nincs 
jelentkező, addig belső helyettesítéssel oldja meg a korábbiakhoz hasonlóan.  

 
Fidrich Tamásné jegyző: A helyettesítésre megbízási szerződést kell kötni a 
védőnővel. Javasolta továbbá, hogy hosszú távra gondolva szükséges lenne a 
képviselő-testületnek a védőnői szolgálat eseti helyettesítési díjazását is 
megállapítani. Ez arra vonatkozna, hogy abban az esetben, amikor az 5 
munkanapon túli egybefüggő helyettesítésre van szükség, akkor kerüljön kifizetésre 
a helyettesítés első napjától. A helyettesítés összege a helyettesített védőnő 
alapilletményének 60 %-a.  

 
Turi Balázs polgármester: Javasolta Sekkné Steiner Anita védőnő megbízását a 
betöltetlen állás idejére, továbbá az eseti helyettesítés díjazását a jegyző által 
felvázoltak szerint.  

 
Kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra bocsátotta az I. számú 
védőnői körzet belső helyettesítéssel történő ellátását.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 
 Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

143/2018. (IV.27.) Határozata 



 
28 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
az I. számú védőnői körzet helyettesítését az állás betöltésének idejéig, 
Sekkné Steiner Anita Bakonycsernye, Kossuth u.) védőnővel kívánja 
megoldani 2018. május 1. napjától, 134.400 Ft/hó megbízási díjjal, heti 20 
órában.  
Felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat és a védőnő között létrejövő 
megbízási szerződés előkészítésre kerül. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

A polgármester szavazásra bocsátotta az eseti helyettesítés díjazásának 
megállapítását az elhangzottak szerint. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 
 Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

144/2018. (IV.27.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonycsernyei Védőnői Szolgálat eseti helyettesítésének díjazását a 
következők szerint határozza meg: 
Helyettesítési díj az 5 munkanapon túli egybefüggő helyettesítés esetén illeti 
meg a helyettesítő védőnőt a helyettesítés első napjától, melynek összege a 
helyettesített védőnő alapilletményének 60 %-a. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: helyettesítés esetén azonnal 
 

Turi Balázs polgármester: Elmondta, hogy Kalincsák Gábor zárt ülésen tárgyalt 
hatósági ügyében tett fellebbezésén kívül ugyanazon levélben kérelmezte a szociális 
étkezés térítési díjának felülvizsgálatát.  
 
Szarka István képviselő: Javasolta, fontolja meg a jövedelemhatárok emelését, 
esetleg 5 %-kal.    
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a szociális étkezés térítési díjának 
felülvizsgálatát.   

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 3 igen, 4 nem 
 
 Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

145/2018. (IV.27.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 1/2017.(I.30.) 
önkormányzati rendeletet nem vizsgálja felül.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
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Kaviczki Péter képviselő: Rákóczi úton van egy áteresz a posta utcájában, be van 
szakadva  
 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. Turi Balázs polgármester a testületi ülést 
bezárta. 
 

 
 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester        jegyző 
 
 
 
    Ackermann Zotlán 
    jkv. hitelesítő 


