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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 
május 29-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 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: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

161/2018. (V.29.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Kaviczki 
Péter képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőek szerint tett javaslatot. 
 
1./ Javaslat az önkormányzat 2017. évi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására 
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 
162/2018. (V.29.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat az önkormányzat 2017. évi teljesítéséről szóló beszámoló 
elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat az önkormányzat 2017. évi teljesítéséről szóló beszámoló 
elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra, 
továbbá Berze Attila elnököt a bizottság döntésének tájékoztatására.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A könyvvizsgáló átvizsgálta a teljes 2017. évi gazdálkodást 
és elfogadta, megérkezett a záradék. A költségvetés módosítását már előző ülésen 
tárgyalta és elfogadta a testület. A bevételek jó százalékban alakultak, az adóknál 97 
% os teljesítés volt. A kiadásoknál elmondta, hogy az ingatlanok miatt nincs meg a 
100 %-os teljesítés. A hivatalnál a maradvány az utolsó havi bért mutatja.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és az 
előterjesztés szerint javasolja elfogadásra a testületnek.  
 
Szarka István képviselő: Bevételeknél 30 %-os a teljesítés, nem lehetne-e lejjebb 
vinni a tervezésnél.  
 
Csik Ildikó gazdasági vezető: Lehet, de nem tudni, hogy mekkora összegű pénz fog 
forogni a számlán, leginkább a pályázatok miatt.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az önkormányzat 2017. évi teljesítéséről szóló beszámoló 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 

12/2018.(V.30.) számú zárszámadási rendelete  
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról  

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
 

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

 
 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester        jegyző 
 
 
     Kaviczki Péter  
      jkv. hitelesítő 


