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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 
május31-én, 800 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Turi Balázs   polgármester 
Ackermann Zoltán  alpolgármester 
Berze Attila   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 5 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.  
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Szarka István képviselőt javasolta. A képviselő-testület a 
jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslattal egyetértett, és az alábbiak szerint 
határozott.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

163/2018. (V.31.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Szarka 
István képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 

 
Kaviczki Péter képviselő megérkezett az ülésterembe, így a képviselők száma 6 főre 
emelkedett.  
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Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérőentett javaslatot. 
 
1./ Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
2./ Javaslat Bakonycsernye, Rákóczi u. 84. szám alatti ingatlan megvásárlására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
3./ Javaslat a Bakonycsernyei Bóbita Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde 
átszervezésével kapcsolatos döntések meghozatala 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
4./ Javaslat a Rákóczi u. 122. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan adásvételi 
szerződés tervezetének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
5./ Javaslat a „Bakonycsernyei Bóbita Óvoda Egységes Óvoda –Bölcsőde 
épületének energetikai korszerűsítése” közbeszerzési eljárás lezárására, döntési 
javaslat meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
6./ Javaslat a TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00020 pályázat keretében szemléletformáló 
tevékenység megvalósításához vállalkozó kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
7./ Javaslat az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
8./ Javaslat általános megbízásra pályázatokat érintő ügyekben 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
9./ Tájékoztató a folyó pályázatok kapcsán végzett és végzendő feladatokról  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
10./ Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának elfogadásáról  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
11./ Tájékoztató az önkormányzat vagyonkimutatásáról, vagyonállapotról a Mötv. 
110.§ (2) bekezdése alapján  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
12./ Javaslat az önkormányzat belső ellenőrzésének elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
13./ Javaslat az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadására 
Előterjeszt: Turi Balázs polgármester 

 



 
3 
 

14./ Sztrídáné Jakab Ildikóval kötött vállalkozói szerződés módosítására beérkezett 
kérelem elbírálása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
15./ Javaslat Kuti Mihály Rózsa u.142/c. szám alatti lakossal kötendő haszonbérleti 
szerződés megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
16./ Javaslat Balatonszepezdi táborozás támogatására benyújtott kérelem 
elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
17./ Javaslat Ady utcai közparkban streetball palánk létesítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
18./ Javaslat pedagógus napi rendezvény támogatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
19./ Javaslat a 2018. évi Falunapi programokra vállalkozó kijelölésére 
Előerjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
20./ Tájékoztatás Béketelepi Klub gázhasználatáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
21./Javaslat a polgármester szabadságának engedélyezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
22./ Tájékoztatás az autóbusz parkoló kialakításáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
23./ Javaslat körzeti megbízott iroda használatára vonatkozó megállapodás 
kialakításáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
24./ Önkormányzati út kialakítása céljából termőföld vételi ajánlat megtárgyalása 
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: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
164/2018. (V.31.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának 
módosítására 
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2./ Javaslat Bakonycsernye, Rákóczi u. 84. szám alatti ingatlan 
megvásárlására 
3./ Javaslat a Bakonycsernyei Bóbita Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde 
átszervezésével kapcsolatos döntések meghozatala 
4./ Javaslat a Rákóczi u. 122. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan 
adásvételi szerződés tervezetének megtárgyalására 
5./ Javaslat a „Bakonycsernyei Bóbita Óvoda Egységes Óvoda –Bölcsőde 
épületének energetikai korszerűsítése” közbeszerzési eljárás lezárására, 
döntési javaslat meghozatalára 
6./ Javaslat a TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00020 pályázat keretében 
szemléletformáló tevékenység megvalósításához vállalkozó kijelölésére 
7./ Javaslat az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának módosítására 
8./ Javaslat általános megbízásra pályázatokat érintő ügyekben 
9./ Tájékoztató a folyó pályázatok kapcsán végzett és végzendő feladatokról  
10./ Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának elfogadásáról  
11./ Tájékoztató az önkormányzat vagyonkimutatásáról, vagyonállapotról a 
Mötv. 110.§ (2) bekezdése alapján  
12./ Javaslat az önkormányzat belső ellenőrzésének elfogadására 
13./ Javaslat az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadására 
14./ Sztrídáné Jakab Ildikóval kötött vállalkozói szerződés módosítására 
beérkezett kérelem elbírálása 
15./ Javaslat Kuti Mihály Rózsa u.142/c. szám alatti lakossal kötendő 
haszonbérleti szerződés megtárgyalására 
16./ Javaslat Balatonszepezdi táborozás támogatására benyújtott kérelem 
elbírálására 
17./ Javaslat Ady utcai közparkban streetball palánk létesítésére 
18./ Javaslat pedagógus napi rendezvény támogatására 
19./ Javaslat a 2018. évi Falunapi programokra vállalkozó kijelölésére 
20./ Tájékoztatás Béketelepi Klub gázhasználatáról 
21./Javaslat a polgármester szabadságának engedélyezésére 
22./ Tájékoztatás az autóbusz parkoló kialakításáról 
23./ Javaslat körzeti megbízott iroda használatára vonatkozó megállapodás 
kialakításáról 
24./ Önkormányzati út kialakítása céljából termőföld vételi ajánlat 
megtárgyalása 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
Osgyán Gábor képviselő megérkezett az ülésterembe, így a képviselők száma 7 főre 
emelkedett. 
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1./ Javaslat a móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A Móri Önkormányzat megküldte a Kistérségi Megállapodás 
módosítását, melyre a Nagyvelegi Óvoda átszervezése miatt van szükség és minden 
kistérségi társulási tagnak jóvá kell hagyni. Nagyvelegen is óvoda bölcsőde kerül 
kialakításra szeptember 1-től, ezért szükséges a módosítás.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta az előterjesztés szerint elfogadásra a 
megállapodás módosítását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a móri 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az 
előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

165/2018. (V.31.) Határozata 
I. Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Móri Többcélú 
Kistérségi Társulás 2005. április 20-án megkötött Társulási Megállapodását 2018. 
augusztus 31-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja, mely a XIV. számú módosítás: 

 
1. A Megállapodás I./6.3. pontjában a képviselő (polgármester) neve Wurczinger 

Lóránt névre változik, az I./6.12. pontjában a képviselő (polgármester) neve 
Lisztmayer János névre változik. 

2. A Megállapodás IV. /5.9. pontja az alábbi mondattal egészül ki: 
„A Társulás biztosítja a X./10. pontban meghatározott Önkormányzat(ok) 
közigazgatási területére kiterjedően az általa fenntartott óvoda szervezeti 
keretein belül a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 43/A. §-ában meghatározott mini bölcsődei feladatok 
ellátását.” 

3. A Megállapodás X./6. pontjában az „Óvoda” szövegrész helyébe az „Óvoda-
Bölcsőde” szöveg lép, továbbá hatályát veszti „(a névváltozást megelőzően: 
Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde)” szövegrész. 

4. A Megállapodás X./10. pontjában az „Óvoda” szövegrész helyébe az „Óvoda-
Bölcsőde” szöveg lép, továbbá ugyanezen pontban foglalt mondat az „óvodai 
nevelését” szövegrészt követően kiegészül az alábbi szövegrésszel: 
„, továbbá Nagyveleg Község Önkormányzata közigazgatási területén a mini 
bölcsődei ellátást” 

5. A Megállapodás X./10.4. pontjában a „Tagóvodája” szövegrész helyébe a 
Tagóvoda-Bölcsődéje” szöveg lép. 

6. A Megállapodás X./12.9. pontjában az „Óvoda” szövegrész helyébe az 
„Óvoda-Bölcsőde” szöveg lép, továbbá a felsorolás nagyvelegi 
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tagintézményére (Etalon Sport) vonatkozó szövegrészében a „Tagóvoda” 
szövegrész helyébe a „Tagóvoda-Bölcsőde” szöveg lép. 

7. A Megállapodás X./12.10., X./14.3., X./14.6., X./14.8., X./14.9., X./14.12/A. 
pontjaiban, továbbá 1. sz. melléklete 2. pontjában az „Óvoda” szövegrész 
helyébe az „Óvoda-Bölcsőde” szöveg lép. 

8. A Megállapodás X./14.10. pontjában az „Óvoda” szövegrész helyébe az 
„Óvoda-Bölcsőde” szöveg, továbbá a „Tagóvodája” szövegrész helyébe a 
„Tagóvoda-Bölcsődéje” szöveg lép. 

9. A Megállapodás X./15.3.8. pontjában a „Tagóvoda” szövegrész helyébe a 
„Tagóvoda-Bölcsőde” szöveg lép. 

10. A Megállapodás XV. pontja a következő 20. ponttal egészül ki: 
„20. A Társulási Megállapodás XIV. számú módosítása 2018. 

augusztus 31. napján lép hatályba.” 
11. A Megállapodás 3. sz. mellékletében a kormányzati funkciók felsorolása 

kiegészül az alábbi kormányzati funkcióval: 
„104031  Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében 

történő ellátása” 
 

II. A Képviselő-testület a Társulási Megállapodást az I. pontban foglalt módosítással 
az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint egységes szerkezetbe 
foglalja. 

 
III. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Móri Többcélú 
Kistérségi Társulás – a jelen határozatban rögzítetteknek megfelelő – 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának 
aláírására. 

 
IV. A Képviselő-testület felkéri a Mór város Polgármesterét, mint a Társulási Tanács 
elnökét, hogy a Móri Többcélú Kistérségi Társulás egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodását a változások törzskönyvi nyilvántartásban történő 
átvezetése érdekében a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére 
küldje meg.  

 
Határidő: utolsó képviselő-testületi döntést követő 8 nap 
Felelős: polgármester (Önkormányzati Iroda 
 

 
2./ Javaslat Bakonycsernye, Rákóczi u. 84. szám alatti ingatlan megvásárlására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A Rákóczi út 84. számú ingatlan megvásárlására 
vonatkozó szándék már korábban is felmerült testületi ülésen, melyet parkoló 
kialakítása miatt lenne célszerű megvásárolni. Az erre vonatkozó 
előterjesztéstmegkapták a képviselők. A vételi ajánlat 8 millió Ft-ot tartalmaz. A 
lakónak holtig tartó haszonélvezetet biztosít. A vételi ár a költségvetésbe tervezésre 
került. Kérte a véleményeket.  
 
Szarka István képviselő: Örül, hogy végre vásárol az önkormányzat ingatlant, nem 
csak értékesít. 
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Varsányi Ferencné képviselő: Nem szeretne az önkormányzat alkudni az árból?  
 
Turi Balázs polgármester: Az ár az önkormányzat részéről az ajánlat, melyvéleménye 
szerint elfogadható ár. A tulajdonos már a szerződés aláírása előtt engedélyezi a 
használatot.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A mögötte lévő „csík” területek ügyében sikerült-e tárgyalni 
a tulajdonosokkal. 
 
Turi Balázs polgármester:Néhány tulajdonossal igen, úgy gondolja, hogy az idei 
évben lezárul.   
 
Kaviczki Péter képviselő: A terület nagyságának használata kerüljön mindenképpen 
lefektetésre a szerződésben.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Rákóczi u. 84. számú ingatlan megvásárlására vonatkozó előterjesztés elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

166/2018. (V.31.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi vételi 
szándékát a bakonycsernyei 1236 hrsz-ú, természetben a Bakonycsernye, 
Rákóczi u. 84. szám alatt fekvő 885 m2 nagyságú kivett lakóház, udvar, 
gazdasági épület megnevezésű ingatlanra vonatkozóan. A vételi ajánlatát 8 
millió Ft összegben határozza meg, melyet, az adás-vételi szerződés aláírását 
követően azonnal egy összegben teljesít az eladó felé. Az önkormányzat 
kijelenti, hogy holtig tartó haszonélvezetet biztosít Kovács Józsefné tulajdonos 
részére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: testületi ülést követően haladéktalanul 

 
 
3./ Javaslat a Bakonycsernyei Bóbita Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde 
átszervezésével kapcsolatos döntések meghozatala 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az egységes óvoda bölcsőde intézményi forma augusztus 
31-el megszűnik. Elkészültek az ügyvédnő által a megállapodás tervezetek. Az 
óvoda a társulástól átkerülne az önkormányzat működése alá, szeptember 1-től.  
A bölcsőde beindulása labilis, a fontos, hogy az alapító okirat elkészüljön, a döntést 8 
napon belül kell felterjeszteni.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: A társulásból akkor már teljesen kilépünk? 
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Fidrich Tamásné jegyző: Nem, a szociális ellátásokra vonatkozóan még működni fog 
a társulás.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: A szociális szolgáltatást nem lehetne behozni az 
önkormányzathoz? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Szóba került a változás, de várna a választásokig. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Balinkán a bölcsődét is érinti? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Nem, csak az óvodás gyerekeket érinti. Ugyan is az 
önkormányzat a jelenlegi létszámok tekintetében az balinkai óvodás gyermekeket 
biztonsággal tudja fogadni, a bölcsődéseket viszont nem, hiszen 7, max. 8 bölcsődés 
gyermeket lehet csak elhelyezni. Így a feladatellátási megállapodás kizárólag az 
óvodások fogadására vonatkozna, a bölcsödénél pedig csak akkor lehet felvenni 
balinkai gyermeket, ha körzetes, azaz a bakonycsernyei igény már nem merül fel. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernyei Bóbita Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde átszervezésével 
kapcsolatban, a Gajamenti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítását, a fenntartói jogának átadás-átvételét, feladatellátási megállapodást 
valamint alapító okirat módosítását az előterjesztés szerint. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

167/2018.(V.31.) sz. Határozata  
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a 
Gajamenti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása VI. számú 
módosítására vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntéseket 
hozza: 
 

I. 
 

BakonycsernyeNagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a Gajamenti 
Önkormányzat Társulás Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja, 
mely a VI. számú módosítás: 
 
1. A Társulási Megállapodás preambuluma 2. pontjában a „ módosítják „ 

mondatrész helyébe „módosították” mondatrész lép. 
 
2. A Társulási Megállapodás I/5. pontjából „az óvodai ellátás kezdő időpontja: 2015. 

augusztus 31.” szövegrész hatályát veszti.  
 
3. A Társulási Megállapodás I/6. pontjából „Bakonycsernyei Bóbita Óvoda és az 

általa fenntartott” szövegrész, 6.4. pontjától az „Intézmény” meghatározás 
hatályát veszti. 
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4. A Társulási Megállapodás II/4. pontja hatályon kívül helyezve, az 5. pont 
számozása 4. pontra módosul. 

 
5. A Társulási Megállapodás II/1.1. pontja számozása törlendő, az 1.2. alpont, a 

2.3. alpont, a 4. és 5. pontok hatályukat vesztik.  
 
6. A Társulási Megállapodás V/18.1. pontja hatályát veszti, a 18.2. pont számozása 

18.1. pontra módosul. 
 
7. A Társulási Megállapodás VI/3.2.6.1. és 3.2.6.3. pontjából „s az általa fenntartott 

Intézmény” szövegrészek hatályukat vesztik.   
 
8. A Társulási Megállapodás VII/1.3. és 1.4. pontja szövegezései, 3. pontjából „és 

óvodai ellátás” szövegrész, 3.3. pontjából „az Intézmény elhelyezését biztosító 
ingatlanokba” szövegrész hatályát veszti. 

 
9. A Társulási Megállapodás VIII/1. pontjából „s az Intézmény keretében 

foglalkoztatottak” szövegrész a 4. és 5. pont hatályát veszti, a 6., 7. pontok 
számozásának értelemszerű megváltozásával, a 3.1. pont számozás törlendő a 
3.2. pont hatályon kívül helyezésével. 

 
10. A Társulási Megállapodás IX/3. pontból az „és óvodai ellátás” 

szövegrész,továbbá az 5.2. alpont hatályát veszti az 5.1. pont számozás 
egyidejű törlésével.   

 
11. A Társulási Megállapodás IX/9. pontja hatályát veszti, a további számozás 

értelemszerű megváltozásával. 
 
12. A Társulási Megállapodás IX/11.1.-11.6. pontjaiban meghatározott Kormányzati 

funkciók törlendők, a táblázatban lévő alpontok számozásának értelemszerű 
módosulásával.  

 
13. A Társulási Megállapodás XI. pontja hatályát veszti, a további római pontú 

számozás értelemszerű módosulásával.  
14. A Társulási Megállapodás XI/6. pont hatályát veszti. 
 
15. A Társulási Megállapodás XII/3. pontjából „az óvodai ellátás tekintetében 

augusztus 31.-napjával” szövegrész hatályát veszti.  
 
16. A Társulási Megállapodás XVII. pontja kiegészül az alábbi rendelkezésekkel, s a 

8:, 9. pontok számozása 10. és 11. pontokra módosulásával azzal, hogy az új 
sorszámú 10. pontban a „Székesfehérvári” szövegezés helyébe „illetékes” 
szóhasználat lép.  

 
„8. A Társulási Megállapodás VI. számú módosítása 2018. szeptember 1.-

napján lép hatályba. 
 
9. A Társulási Megállapodás VI. számú módosítását: 

- Bakonycsernye Község Önkormányzata Képviselőtestülete …../2018. 
(V………..) számú határozatával, 
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- Balinka Község Önkormányzata Képviselőtestülete …../2018. (V.….) 
számú határozatával, 

- Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselőtestülete …../2018. (V…….) 
számú határozatával fogadta el s foglalta a módosítással egységes 
szerkezetbe.” 

 
17. A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás egyéb pontjait módosítani nem 

kívánja, azok változatlanul kötelező érvényűek. 
II. 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a Gajamenti 
Önkormányzati Társulás Megállapodását az I. pontban foglalt módosítással a 
határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint egységes szerkezetbe foglalja s 
felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.  

 
Felelős:  Turi Balázs 
  polgármester 
Határidő: 2018. május 31. 

 
III. 

 
A Képviselőtestület felkéri Turi Balázs Polgármestert, mint a Társulási Tanács 
elnökét hogy a Gajamenti Önkormányzati Társulás egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodását a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága 
részére küldje meg.  

 
Felelős: Turi Balázs 

polgármester 
 

Határidő:2018. május 31. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

168/2018.(V.31.) sz. Határozata  
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Bakonycsernyei Bóbita Óvoda Egységes Óvoda-
Bölcsőde fenntartói jogának átadás-átvételére vonatkozó előterjesztést, 
melynek alapján az alábbi döntést hozza: 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Gajamenti 
Önkormányzati Társulás és Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
között létrejövő a Bakonycsernyei Bóbita Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde 
fenntartói jogának átadás-átvételére vonatkozó Megállapodást a határozat 1. 
számú mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja s felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására.  
 
Felelős: Turi Balázs 
   polgármester 
Határidő: 2018. május 31. 
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

169/2018.(V.31.) sz. Határozata  
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta 
Balinka Község Önkormányzatával a balinkai gyermekek óvodai nevelési 
feladata ellátásának biztosítására feladatellátási szerződés megkötésére 
vonatkozó előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntéseket 
hozza: 

 
1. Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 

„Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § 
(6) bekezdése alapján, az Mötv. 13. § 6. pontjában rögzített, „a nemzeti 
köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1.1. és 1.21. pontjában, 
valamint 8. §-ban meghatározott a feladatátadó Önkormányzatot terhelő óvodai-
nevelési közszolgáltatási kötelező feladat ellátására – s a beíratott balinkai 
gyermek tekintetében - a Gyvt. 21. §, 21/A. § -21/B §. szerinti gyermekétkeztetés, 
intézményi gyermekétkeztetés, ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés 
feladat ellátására a határozat 1. számú mellékletében szereplő tartalommal 
Balinka Község Önkormányzata Képviselő-testületével 2018. szeptember 1.-jei 
kezdő hatállyal határozatlan időtartamra feladat-ellátási szerződést köt. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, valamint aBakonycsernyei Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős:  Turi Balázs polgármester 
  Fidrich Tamásné jegyző 

 Határidő: 2018. augusztus 31. 
 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
170/2018.(V.31.) sz. Határozata  

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Bakonycsernyei Bóbita Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde Alapító Okiratának 
módosítására vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntéseket 
hozza: 

 
1. Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „az 

államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a „nemzeti 
köznevelésről” szóló 2011. évi XCX. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a 
Bakonycsernyei Bóbita Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde Alapító Okiratát 
Módosító okirat tartalmát a határozat 1. mellékletében foglalt szövegezéssel 
állapítja meg, és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 
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2. Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „az 
államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a a „nemzeti 
köznevelésről” szóló 2011. évi XCX. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a 
Bakonycsernyei Bóbita Óvoda-Mini Bölcsőde Alapító okiratát a határozat 2. 
mellékletének megfelelő tartalommal, egységes szerkezetbe foglalva elfogadja, 
és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 

 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Alapító Okiratot Módosító 
okiratot, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot a törzskönyvi 
nyilvántartásba  
történő bejegyzése érdekében 8 napon belül küldje meg a Magyar Államkincstár 
részére. 

 
Felelős:  Turi Balázs polgármester 

 Határidő:2018. május31. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Bakonycsernyei Bóbita 
Óvoda-Mini Bölcsőde Alapító Okiratának „az információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései szerinti 
közzétételéről gondoskodjon. 

 
Felelős:  Turi Balázs polgármester 

 Határidő:2018. augusztus 31. 
 
 
4./ Javaslat a Rákóczi u. 122. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan 
adásvételi szerződés tervezetének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: A régi könyvtár épületének licittárgyalása megtörtént, mely 
eredményes volt. A képviselő-testület által meghatározott ár értékben, 8 millió Ft 
összegben a V&V FEMZOL Kft. vásárolná meg, aki jelezte, hogy nem szeretnének 
részletfizetést, hanem egy összegben fizetnék ki.  
 
Berze Attila képviselő: Milyen határidőre vállalta a kifizetést? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Június 15-re.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Örül az értékesítésnek, viszont el kell gondolkodni, hogy az 
épületben tárolt dolgok, hova fognak kerülni. 
 
Turi Balázs polgármester: Jogos és helytálló a felvetés, hiszen jelenleg az 
önkormányzat raktárként használja az épületet. Ebben folynak az egyeztetések, 
konkrétumok megléte esetén napirendi pontként tárgyalja majd a testület.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Rákóczi u. 122. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítését. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 1 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

171/2018.(V.31.) sz. Határozata  
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát 
képező, bakonycsernyei 466 hrsz-ú, természetben a Bakonycsernye, Rákóczi 
u. 122. szám alatt lévő kivett könyvtár megnevezésű ingatlanát 8 millió Ft, 
azaz nyolcmillió forint vételár fejében értékesíti a V&V FEMZOL Korlátolt 
Felelősségű Társaság (8056 Bakonycsernye, Ady E. u. 39. adószám: 
24788924-2-07, cégjegyzék száma: 07-09-026768) részére. 
A vételár kifizetését egy összegben, az adásvételi szerződés aláírásával 
határozza meg kifizetni úgy, hogy a Kft. által az adásvétellel érintett ingatlan 
licittárgyalására befizetett 1 millió Ft, azaz egymillió forint pályázati biztosíték 
összegét a vételárba beszámítja.   
Felhívja a polgármestert, hogy ezen határozat alapján elkészített adásvételi 
szerződés tervezetet terjessze a képviselő-testület elé. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5./ Javaslat a „Bakonycsernyei Bóbita Óvoda Egységes Óvoda – Bölcsőde 
épületének energetikai korszerűsítése” közbeszerzési eljárás lezárására, 
döntési javaslat meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az óvoda épületének energetikai korszerűsítésére 
vonatkozóan az árajánlatok határidőre beérkeztek, a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásra került, bírálóbizottság összefoglaló jegyzőkönyve elkészült. Mivel a 
beérkezett árajánlatok mindegyike meghaladja az ajánlattételi felhívásban 
meghatározott összeget, ezért a képviselő-testületnek meg kell határozni a hiányzó 
forrást, mely a költségnövekményre irányuló pályázatból lehetséges. Továbbá a 
másik döntés pedig a bírálóbizottság által meghatározott legkedvezőbb ajánlattevő, a 
Thermo Épgép Kft kijelölése. Kérte a hozzászólásokat.  
 
Szarka István képviselő: A benyújtásra kerülő igénynek mennyi lehet az átfutási ideje  
nehogy ne legyen idő befejezni a beruházást.  
 
Turi Balázs polgármester: A tervek szerint június 15-én a munkaterületet át lehetne 
adni a vállalkozónak. A pályázatban a befejezési határidő jövő év, de a közösen 
felállított cél viszont az, hogy szeptembertől indulhasson a tanév, ezért augusztus 
végére el kellene készülni. Büszke arra, hogy ismét egy oktatási intézmény kerül 
felújításra.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
költségnövekményi igény benyújtását, valamint a Thermo Épgép Kft. kijelölését.   
 
 

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

172/2018.(V.31.) sz. Határozata  
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Bakonycsernyei Bóbita Óvoda Egységes Óvoda –Bölcsőde épületének 
energetikai korszerűsítése” tárgyú, TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00040 
azonosítószámú projekt biztonságos megvalósításának elősegítésére 
költségnövekményi igényt nyújt be az európai uniós forrásból finanszírozott 
egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017.(II.1.) 
Korm. rendelet alapján, tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítására 
megítélt támogatás bruttó 24.996.742,- Ft. A lefolytatott közbeszerzési eljárás 
és a beérkezett további nem közbeszerzéssel érintett tételek árajánlatai 
alapján az össz. költségnövekmény bruttó 3.265.374,- Ft, melyből az 
önkormányzat bruttó 7.422,- Ft-ot saját erőként biztosít.  
A tételes költségvetés (támogatási szerződés 1. számú melléklete) és annak 
felhasználásáról szóló kimutatást a határozat melléklete szerinti tartalommal 
fogadja el és nyújtja be közreműködő szervezethez.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal    

 
 

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

Turi Balázs polgármester: igen szavazat 
Ackermann Zoltán polgármester: 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 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

173/2018.(V.31.) sz. Határozata  
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a TOP- 
3.2.1-15-FE1-2016-00040 azonosító számú projekt, „Bakonycsernyei Bóbita 
Óvoda Egységes Óvoda–Bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése” 
tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlatkérője, a közbeszerzési eljárást 
eredményesnek minősíti és az eljárás nyertesének a THERMO ÉPGÉP Kft. 
(1205 Budapest, Mártírok útja 75.) 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 20.206.156 Ft + áfa összeggel az Ajánlatkérő 
rendelkezik, azt vagy költségnövekmény útján vagy ennek negatív elbírálása 
esetén a 2018. évi költségvetéséből biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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6./ Javaslat a TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00020 pályázat keretében 
szemléletformáló tevékenység megvalósításához vállalkozó kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az Akác utcai vízrendezés pályázat tárgyában a fizikai 
beruházás mellett a létrehozott infrastruktúra fenntartására való figyelemfelhívás célú 
szemléletformáló kampányt kell folytatni. A pályázatban e következő tevékenységre 
elkülönített összeg nincs, ezért átcsoportosításra lenne szükség. Erre vonatkozóan a 
Magyar Államkincstárhoz kérelmet kell benyújtani az engedélyezésre. A 
szemléletformáló tevékenység lebonyolítására vonatkozóan az ajánlatkérés három 
helyre megküldésre kerül és az ajánlatok be érkeztek, melyek az alábbiak:  

- Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. bruttó 430.000 Ft 
- Cris 2000 Bt. bruttó 670.000 Ft 
- Jurity József ev. bruttó 758.000 Ft 

Javasolta a legkedvezőbb árajánlattevő, a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. 
megbízását.  
 
Berze Attila képviselő: Mekkora összegről van szó? 
 
Turi Balázs polgármester: Az előterjesztésben szereplő 430 eFt összeg 
átcsoportosítására lenne szükség.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
átcsoportosítási kérelem benyújtását, valamint a Mór Városi televízió Nonprofit Kft. 
megbízását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

174/2018.(V.31.) sz. Határozata  
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-
2.1.3-15 FE1-2016-00020 azonosítószámú pályázatához költség 
átcsoportosítási kérelmet nyújt be a Magyar Államkincstárhoz. 
A projektelőkészítés költségei Felhívás által elvárt tanulmányok, vizsgálatok 
sorról 404 450,-Ft-ot, illetve a Hatósági díjak sorról 20 000,- Ft-ot, valamint a 
műszaki ellenőri szolgáltatás költsége sorról 5 550,-Ft-ot kíván 
átcsoportosítani szemléletformáló tevékenység lebonyolítására. 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-
2.1.3-15 FE1-2016-00020azonosítószámú pályázatához szükséges 
szemléletformáló tevékenység lebonyolítása tárgyú megbízási szerződést köt 
a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft-vel. 
A megbízási díj összege, mellékelt árajánlatnak megfelelően, bruttó 430.000,- 
Ft. 
Felhatalmazza a polgármestert a módosítási kérelem benyújtására, valamint a 
megbízási szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: polgármester 
 
 

7./ Javaslat az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Jogszabályi változás történt, mely szerint 2018. április 15-től 
kötelezővé vált az elektronikus közbeszerzési rendszer használata, melyet a 
közbeszerzési szabályzatban módosítani kell. A másik módosítás a mérföldkövek 
miatt történne, melyet a polgármester tehetne meg, de természetesen a következő 
ülésen tájékoztatja a testületet.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat közbeszerzési szabályzatának módosítását az előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

175/2018.(V.31.) sz. Határozata  
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat közbeszerzési szabályzatát a határozat mellékletét képező 
tartalommal elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő. azonnal 

 
 
8./ Javaslat általános megbízásra pályázatokat érintő ügyekben 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az előterjesztés szerint részletes tájékoztatást nyújtott a 
folyamatban lévő pályázati beruházásokról. Elmondta, hogy a munkák végzése során 
több alkalommal adódik olyan helyzet, hogy az eredeti elképzelésekhez képest 
kisebb módosításokra lenne szükség, ezért kérte a képviselő-testületet, hogy az 
alábbi helyzetekben adjon részére felhatalmazást a módosításra. 
- a jóváhagyott támogatási összeg projekten belüli költségcsoportok közötti 

átcsoportosításhoz,  
- az ütemezés módosítására irányuló kérelmek benyújtásához,  
- a fentiekkel kapcsolatos szerződésmódosítások aláírásához.  

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
elhangzott javaslatot.  
 

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

176/2018.(V.31.) sz. Határozata  
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert 

- a jóváhagyott támogatási összeg projekten belüli költségcsoportok közötti 
átcsoportosításhoz,  

- az ütemezés módosítására irányuló kérelmek benyújtásához,  
- a fentiekkel kapcsolatos szerződésmódosítások aláírásához.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
9./ Tájékoztató a folyó pályázatok kapcsán végzett és végzendő feladatokról  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az idei évben rengeteg pályázat van folyamatban, emiatt 
minden testületi ülésen szeretne tájékoztatót nyújtani az aktuális beruházások 
jelenlegi állásáról. Az előterjesztésben szereplőekről részletes tájékoztatást nyújtott. 
Elmondta, hogy az Ifjúság utcai beruházás befejeződött az átadása megtörtént, majd 
a szociális épület és az Akác utca felújításának átadása június végére várható. 
Megtörtént a munkaterület átadása a Bercsényi utca járdafelújítására vonatkozóan is.   
 
Szarka István képviselő: Gyalogátkelőhelyek létesítésével kapcsolatban van-e 
fejlemény? 
 
Turi Balázs polgármester: Tervezés alatt van, folynak az egyeztetések a jogszabályi 
előírásoknak megfelelőn, a település három helyszínén.  
 
Szarka István képviselő: Az evangélikus templomnál létesítendő gyalogátkelőhely 
kialakításánál fontos lenne a jelenlegi támfalat figyelembe venni. 
 
Turi Balázs polgármester: A terület nem önkormányzati tulajdonban van. A támfal és 
a fölötte lévő út is külön helyrajzi számmal fog rendelkezni, melynek intézése 
folyamatban van. Az elintézést követően lehet pályázatot benyújtani a felújításra.  Az 
önkormányzat a támfal fölötti út felújítását vállalja, de a támfal felújítást nem.  
 
 
A képviselő-testület a polgármester által, a jelenleg folyó pályázatokról nyújtott  
tájékoztatását tudomásul vette.  
 
 
10./ Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának elfogadásáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Előző ülésen már elfogadta a képviselő-testület a 
könyvvizsgáló által záradékkal ellátott 2017. évi gazdálkodást. Megköszönte a 



 
18 
 

képviselő-testületnek azt, hogy minden évben biztosítja a költségvetésben a 
könyvvizsgáló alkalmazását, hiszen ez nem kötelező feladat.  
Elmondta, hogy szinte mindegyik alkalommal meg volt dicsérve a pénzügyi osztály 
által elvégzett munka. Az önkormányzat által megbízott független könyvvizsgáló 
számtalan sok helyre jár.  
 
Balogh Józsefné: Gratulál a munkához, örül, hogy megfelelő szakember van ezena 
helyen.   
 
A képviselő-testület a polgármester tájékoztatását tudomásul vette.  
 
 
11./ Tájékoztató az önkormányzat vagyonkimutatásáról, vagyonállapotról a 
Mötv. 110.§ (2) bekezdése alapján  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt a napirendi pont szóbeli tájékoztatására.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az önkormányzat vagyonkimutatását kötelezően jóvá kell 
hagyni, melyet a beszámoló anyaga is tartalmaz.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta a vagyonkimutatás elfogadását. A napirendi 
pontot a pénzügyi bizottság tárgyalta, felkérte Berze Attila elnököt a tájékoztatásra.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság javasolja elfogadásra az önkormányzat 
vagyonáról készített kimutatást.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat vagyonkimutatásáról, vagyonállapotról szóló tájékoztatót.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

177/2018. (V.31.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 110.§-ában 
meghatározott kötelezettségének teljesítése érdekében az önkormányzat 
vagyonkimutatását az alábbi tartalommal hagyja jóvá: 

Bakonycsernye Község Önkormányzatának (saját) 2017. évi vagyonkimutatása 
ESZKÖZÖK       Ft-ban                                                   

Megnevezés Előző év Tárgyév 

I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 
II.TÁRGYI ESZKÖZÖK 1 809 784 954 1 831 106 618 
- Ingatlanok 1 800 099 497 1 751 475 352 
- Gépek, berendezések, járművek 9 775 457 8 979 971 
- Tenyészállatok 0 0 
- Beruházások, felújítások 0 70 651 295 
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III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 3 879 000 3 879 000 
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE 
ADOTT ESZKÖZÖK 

35 410 497 48 303 862 

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 
ÖSSZESEN 

1 849 164 451 1 883 289 480 

I. KÉSZLETEK 0 0 
II. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 
B.FORGÓESZKÖZÖK 0 0 
I. Pénztárak, betétkönyvek 135 945 93 695 
II.Forintszámlák, devizaszámlák 40 742 863 270 669 671 
C. PÉNZESZKÖZÖK 40 878 808 270 763 366 
I.Költségvetési évben esedékes követelések 3 450 

372 
5 844 

934 
II.Költségvetési évet követően esedékes 
követelések 

0 0 

III.Követelés jellegű sajátos elszámolások 70 000 70 000 

D. KÖVETELÉSEK 
3 520 372 5 914 934 

E. EGYÉB SAJÁTOS  ELSZÁMOLÁSOK 
832 075 -45 306 

F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 
659 000 1 201 000 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 
1 895 054 706 2 161 123 474 

 

FORRÁSOK 

Megnevezés Előző év Tárgyév 
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke 1 631 422 

403 
1 631 422 403 

2. Egyéb eszközök induláskori értéke és 
változásai 

48 538 464 48 538 464 

3. Felhalmozott eredmény 241 092 860 74.207.511 
4. Mérleg szerinti eredmény -44 270 572 2.539.047 
G. SAJÁT TŐKE 1 876 783 

155 
1.756.707.425 

I. Költségvetési évben esedékes 
kötelezettségek 

41 350 14 900 

II. Költségvetési évet követően esedékes 
kötelezettségek 

11 687 663 12 059 173 

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 2 648 270 2 240 827 
H. KÖTELEZETTSÉGEK 14 377 283 14 314 900 
I.EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI 
ELSZÁMOLÁSOK 

0 0 

J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 3 894 268 390.101.149 
FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 895 054 

706 
2 161 123 474 
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Forgalomképesség szerinti megoszlás                                               Ft-ban 

Megnevezés Bruttó 
érték 

Nettó 
érték 

Forgalomképtelen vagyon  1 848 16
7 420 

1 146 692 607 

Korlátozottan forgalomképes vagyon 611 122 
734 

91 895 064 

Üzleti vagyon 183 832 
019 

143 108 908 

Törzsvagyon körébe nem tartozó vagyon 183 832 
019 

143 108 
908 

ÖSSZESEN 

2 643 12
2 173 

1 808 75
9 185 

0-ig leírt eszközök 32 804 
360 

0 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
12./ Javaslat az önkormányzat belső ellenőrzésének elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: A belső ellenőrzésről szóló jelentés elkészült, felkérte a 
jegyzőt a tájékoztatásra. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az ellenőrzés az iktatás tekintetében zajlott, ami már 
okafogyottá vált, mivel 2018-tól az ASP bevezetésre került és ott kell iktatni.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság javasolta a belső ellenőrzés elfogadását a 
képviselő-testületnek.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat belső ellenőrzésének elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

178/2018. (V.31.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Vincent 
Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. által elvégzett, a 2017. évre 
vonatkozó belső ellenőrzési jelentésben foglaltakat megismerte, annak 
tartalmát elfogadja.  
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal  
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13./ Javaslat az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A képviselők részére megküldésre került a hivatal által 
elkészített beszámoló, melyet minden év május 31-ig el kell fogadni a testületnek és 
megküldeni a Kormányhivatalnak. Javasolta a részletes beszámoló elfogadását.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 
beszámoló elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

179/2018. (V.31.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2017. évre vonatkozó 
beszámolót elfogadja a határozat mellékletét képező tartalommal.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
14./ Sztrídáné Jakab Ildikóval kötött vállalkozói szerződés módosítására 
beérkezett kérelem elbírálása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Sztrídáné Jakab Ildikó kérelmet nyújtott be a vérvételi 
tevékenységre fizetett összeg 7000 Ft-tal történő megemelésére. Az emelést július 1-
től szeretné. Korábban, 2016. január 1-től havi 38.000 Ft összegre lett megállapítva a 
díj. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Hogyan működik a véradás? Mindkét körzetben leveheti-e 
a vért? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Minden háziorvosnak pontrendszer alapján van lehetősége 
vérvétel kérésére, melyet nem lehet túllépni.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Tudomása szerint az II. körzetet látja el. A 
vérvétel időpontját pedig vele kell egyeztetni.  
 
Balogh Józsefné: Kihez megy házhoz és kinek kell menni a rendelőbe? 
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Fidrich Tamásné jegyző: Akinek a háziorvos meghatározza, oda mehet házhoz, 
valószínű azoknak a betegeknek, aki nem tud elmenni a rendelőbe.    
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta a vérvételi tevékenységre fizetett összeg 
megemelését, mivel az emberek használják a településen, így nem kell minden 
esetben a szakrendelésre beutazni, ezzel is tudja segíteni az önkormányzat a 
lakosságot.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Sztrídáné Jakab Ildikóval kötött vállalkozói szerződés módosítására beérkezett 
kérelem elbírálását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

180/2018. (V.31.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Sztrídáné 
Jakab Ildikó egyéni vállalkozó lakoratóriumi szakasszisztenssel (8056 
Bakonycsernye, Kossuth L. u. 56.) 2010.06.01. napján kötött vállalkozói 
szerződés 5. pontjának első mondatát az alábbiak szerint kívánja módosítani: 
Megbízott az általa nyújtott szolgáltatásokért bruttó 45.000,- Ft/hó, azaz 
Negyvenötezer forint díjat számlázhat ki minden hónap utolsó vérvételi 
munkanapján Megbízó felé, aki a számla ellenértékét három banki napon belül 
utalni köteles Megbízott számlájára.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
15./ Javaslat Kuti Mihály Rózsa u.142/c. szám alatti lakossal kötendő 
haszonbérleti szerződés megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Kuti Mihály haszonbérleti szerződése április 30. nappal 
lejárt. Újabb kérelmet nyújtott be, hogy továbbra is szeretné a területet bérelni. A 
hivatal mögötti területről van. szó. Az előző szerződés 5 évre került megkötésre, 
javasolta, hogy jelenleg ez rövidebb időre történjen, 3 évre, esetleges pályázat 
benyújtása miatt. Kaviczki Péter képviselőt kérdezte, hogy a bérleti díj összege 
mennyire felel meg a piaci viszonyoknak? 
 
Kaviczki Péter képviselő: Véleménye, hogy a bérleti díjat emelni kellene, javasolta 
legalább a korábbi 2 Ft-ról 3 Ft-ra emelje a testület.  
 
Berze Attila képviselő: Nem biztos, hogy ki kellene adni bérbe a területet.  
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Turi Balázs polgármester: Valóban benne is felmerült, hogy a felújítások miatt nem 
biztos, hogy ki kellene adni. De amíg nincs konkrét elképzelés, addig talán ki lehet 
adni, ne kerüljön az önkormányzatnak költségébe.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Ha nem adjuk ki, pénzbe kerül, ha kiadjuk, akkor 
kapunk érte. Javasolta a bérbeadást.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Kuti Mihály Rózsa u.142/c. szám alatti lakossal kötendő haszonbérleti szerződést, 
valamint a bérleti díj összegének meghatározását. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye:  

a határozat 1. pontja esetén: 6 igen 1 nem 
a határozat 2. pontja esetén: 7 igen 0 nem   

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

181/2018. (V.31.) sz. Határozata 
1. Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
haszonbérbe adja a tulajdonában álló Bakonycsernye, 1206/4 hrsz.-ú 9622 
m2 nagyságú kivett beépítetlen területet Kuti Mihály 8056 Bakonycsernye, 
Rózsa utca 142/C. szám alatti lakos részére 3 éves időtartamra.  
2. A használatba vett földterület éves haszonbérleti díját 3,-Ft x 9622 m2= 
28.866,-Ft/év összegben határozza meg. 
Felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
16./ Javaslat Balatonszepezdi táborozás támogatására benyújtott kérelem 
elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az általános iskolások balatonszepezdi táborozásához a 
tábor szervezői az idén is benyújtották a kérelmet. A képviselő-testület a korábbi 
években 150.000 Ft-tal támogatta a táborozást a bérbeadás bevételéből, mely már 
az idei évi költségvetésben is tervezésre került, így kérte annak jóváhagyását. A 
támogatási összeget számlákkal kell igazolni.  
 
Berze Attila képviselő: Tanulónként 19 ezer Ft-ot szed az iskola, az alapítvány pedig 
az utazás költségét támogatja, továbbá gyermekenként 2000  
F-ot.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Gyereklétszámtól független a támogatás? 
 
Turi Balázs polgármester: Az önkormányzat létszámtól függetlenül adja a 
támogatást. Bérleti díjként 500 eft-ot fizet az alapítvány.  
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Balatonszepezdi táborozás támogatását.   
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

182/2018. (V.31.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi 
költségvetésében elfogadott, a balatonszepezdi tábor bérbeadásából 
származó bevétel terhére 150.000 Ft támogatást nyújt a Bakonycsernyei 
általános iskoláskorú gyerekek balatonszepezdi táborozása során 
megvalósuló szabadidős programok megvalósításához.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
17./ Javaslat Ady utcai közparkban streetball palánk létesítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A költségvetés tárgyalása során a képviselő-testület 
elkülönített összeget az Ady utcai közparkban streetball palánk létesítésére, melyre 
árajánlat bekérésre került.  A költségvetésben 1 millió Ft lett betervezve, melyből a 
vállalkozó által benyújtott árajánlat szerint a terepmunkákbruttó 474.980 Ft-ba 
kerülnének. Javasolta, hogy a munkák elvégzésére a Kovács Attila vállalkozót bízza 
meg a testület. 
 
Szarka István képviselő: Abban az esetben, ha marad az összegből, akkor 
szeméttároló edény kerüljön kihelyezésre.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Véleménye szerint még esetleg egy napelemes 
megvilágítást is lehetnek elhelyezni.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság egyhangúlag javasolta a streetball palánk 
kialakítását a képviselő-testületnek.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Balatonszepezdi táborozás támogatását.   
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

183/2018. (V.31.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2018. évi költségvetésében streetball palánk és hozzá tartozó 
tér kialakítására elkülönített összegből megvalósítja a Bakonycsernye, Ady E. 



 
25 
 

utcában lévő, az önkormányzat tulajdonában lévő közterületen a szabadidős 
létesítményt. 
Megbízza Kovács Attila egyéni vállalkozót (8056 Bakonycsernye, Arany J. u. 
34.) a benyújtott árajánlatában szereplő terepmunkák elvégzésér 374.000 Ft + 
100.980 Ft áfa, azaz bruttó 474.980 Ft összegben. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szabadidős tér kialakításához 
szükséges padokat és egyéb utcabútorokat megrendelje a költségvetésben 
elkülönített összeg erejéig.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. szeptember 30. 

 
 
Varsányi Ferencné: Véleménye szerint a település területére is lehetne kihelyezni 
egy-egy padot, esetleg asztallal a település központjába. Esetleg a jövő évre 
vonatkozóan.  
 
Turi Balázs polgármester: Jó ötlet, valóban a jövő évre vonatkozólag el kell 
gondolkodni ezen. 
 
 
18./ Javaslat pedagógus napi rendezvény támogatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a tavalyi évben a testület 
az általános iskola részére 40 eFt, az óvoda részére pedig 20 eFt összegű 
támogatást nyújtott a pedagógus nap megrendezéséhez. Javasolta az idei évben is a 
támogatás meghatározását a tartalékkeret terhére.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
pedagógus napi rendezvény támogatását.    
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

184/2018. (V.31.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy az Általános Iskola részére 40.000,- Ft-ot, az óvoda részére 
20.000 Ft-ot biztosít a pedagógusnap megrendezésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
19./ Javaslat a 2018. évi Falunapi programokra vállalkozó kijelölésére 
Előerjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 



 
26 
 

Turi Balázs polgármester: A falunap megrendezésére vonatkozóan három árajánlat 
került bekérésre, melyből a legkedvezőbb Greznár Oszkár egyéni vállalkozó ajánlata, 
mely 2.600 eFt volt. A költségvetésben 3 millió Ft került betervezésre a falunap 
megrendezésére. Az önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan megbízza a 
vállalkozót, így a szervezés és bármiféle felelősség az övé. Javasolta a 
legkedvezőbb ajánlattevő megbízását.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Korábban is felmerült már esetleges karszalag, 
vagy kedvezmény lehetőségéről a falunapon. Sikerült-e egyezségre jutni ezzel 
kapcsolatban? 
 
Turi Balázs polgármester: Tárgyalt már ez ügyben tavaly is a vállalkozóval, nyilván 
szeretne a csernyei lakók részére kedvező megoldást találni. Az idei évben szintén 
fog a vállalkozóval ez ügyben.  
 
Szarka István képviselő: A vállalkozóval folytatott megbeszélés során szintén ki 
kellene térni a hangerőre, ugyanis erre vonatkozóan érkeznek leginkább a panaszok.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 2017. 
évi Falunapi programokra vállalkozó kijelölését.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

185/2018.(V.31.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy 2018. július 27-29. közötti időszakban a Sportpálya területén 
vidámparkkal egybekötött gyermek és felnőtt szórakoztató műsorok 
megszervezésére ad engedélyt Greznár Oszkár egyéni vállalkozó (2800 
Tatabánya, Borbély Sándor utca 19.) részére bruttó 2.600.000 Ft összegben.  
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megbízási 
szerződés megkötésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
20./Tájékoztatás Béketelepi Klub gázhasználatáról  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: A Béketelepi Klub nyugdíjasok által használt helyiségében 
a gáz termosztát január hónapban elromlott, ezáltal magasabb lett a gázfogyasztás, 
mely a februári számlán jelentkezett és a bérlőnek kiszámlázásra került. A bérleti 
szerződés szerint a gázfűtés 80 %-át a bérlő a 20 %-át az önkormányzat fizeti. 
Tárgyalt a bérlővel, aki nem zárkózik el a többletköltség kifizetésétől, de kérte, hogy 
ne a teljes összeget kelljen neki fizetni, hanem az önkormányzat is vállaljon át belőle. 
Javasolta, hogy a számla kifizetési aránya kerüljön megfordításra úgy, hogy az 
önkormányzat fizetné a 80%-ot a bérlő pedig a 20 %-ot.  
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Ackermann Zoltán alpolgármester: Az átlag fölött fizette a 60 eFt-ot? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, a havi díj jóval kevesebb szokott lenni. A bérlő nem 
kérte, hogy a teljes összeget fizesse ki az önkormányzat.  
 
Berze Attila képviselő: Véleménye, hogy a teljes összeg az önkormányzatot terhelné.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Béketelepi Klub többlet gázszámla kifizetését.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

186/2018. (V.31.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a Béketelepi Klub helyiségében keletkezett többlet gázszámla 
összegének 80 %-át megfizeti. A fennmaradó összeg 20 %-át a bérlő fizeti.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
21./ Javaslat a polgármester szabadságának engedélyezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy április 21-én és május 
28-án szabadságon volt. Továbbá szeretne június 4-én, június 7-8-án és július 9-18-
ig szabadságon lenni. Kérte a testületet a szabadság engedélyezéséhez.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
szabadságának engedélyezését.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

187/2018. (V.31.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 
polgármester részére 2018. április 21., május 28., június 4., június 7-8. és 
július 9-18-ig napjaira engedélyezi szabadság kivételét.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
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22./ Tájékoztatás az autóbusz parkoló kialakításról  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Az autóbusz parkoló kialakításáról már korábban döntött a 
testület, a munkálatok megkezdődtek az általános iskola mögötti területen. A 
munkagépekre valamint zúzott kőre árajánlatot kért be. Megkereste a Volánt, hogy 
lehetőségeikhez mérten nyújtsanak támogatást a parkoló kialakításához. Javasolta, 
hogy bérleti díjat határozzon meg az önkormányzat, melyhez rendelet megalkotására 
lenne szükség. A költségvetésbe betervezett összeghez kérte átcsoportosítani a 
kátyúzáson szereplő 500 eFt + Áfát, hiszen az útkarbantartáson szereplő összegből 
a kátyúzásokat ki lehet majd javítani, ezért arra nincs szükség.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Amennyiben rendeletet alkot az önkormányzat és bérleti 
díjat állapít meg, úgy ezután minden busznak ott kell parkolni? 
 
Turi Balázs polgármester: Ha megalkotja az önkormányzat a rendeletet és előírja, 
hogy ott a parkoló, akkor ott kell parkolni minden busznak.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Az önkormányzat leadja a parkoló helyét a volán 
fele, így azon a helyen kell parkolni, ahol meg van határozva. Mindenkinek érdeke 
lesz, hogy a kijelölt helyre parkoljon. Az önkormányzatnak viszont nem kötelessége 
az őrzés.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az autóbusz parkoló kialakításához 500 eFt átcsoportosítását a kátyúzás 
szakfeladatról, valamint a jegyző megbízását a parkolási rendelet elkészítését a 
következő testületi ülésre.   
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

188/2018. (V.31.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzat területén autóbusz parkoló kialakításához 
500 eFt átcsoportosítását engedélyezi a közutak, hidak üzemeltetése, 
fenntartása kormányzati funkció kátyúzás soráról. 
Felhívja a jegyzőt, hogy a parkolás rendjéről szóló rendelet előterjesztését 
készítse elő a következő testületi ülésre.  
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal  

 
23./ Javaslat körzeti megbízott iroda használatára vonatkozó megállapodás 
kialakításáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Kialakításra került az önkormányzat részéről a körzeti 
megbízott irodája, melyhez 400 eFt összegben hozzájárult a Rendőrkapitányság. 
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Mivel az épület az önkormányzat tulajdona, ezért készült egy ingatlan használati 
szerződés, melyet a képviselő-testületnek kell elfogadni.  
 
Berze Attila elnök: Nem gondolná, hogy nagyon magas összeget vesz igénybe a 
helyiség fenntartása, nem hinné, hogy magas lenne a rezsiköltsége. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Véleménye, hogy az önkormányzat ne kérjen 
támogatást a rendőrségtől, hiszen eddig sem kért.  
 
Szarka István képviselő: Véleménye, hogy állami forrásból fel lett újítva, viszont, ha 
az önkormányzat gazdálkodását ilyen formában tudjuk támogatni, akkor kérjünk.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Támogatja azt, hogy ne kérjen az önkormányzat 
támogatást a rendőrségtől. Jó a viszony a rendőrség és az önkormányzat között.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat és a Rendőrkapitányság között kötendő megállapodás elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

189/2018. (V.31.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát 
képező Bakonycsernye, Rákóczi u. 79. szám alatti épületében található 34 m2 
alapterületű irodahelyiséget használatba adja a Fejér Megyei Rendőr-
főkapitányság (8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 2-4. képviseli: Dr. 
Varga Péter r.dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei 
rendőrfőkapitány). 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
ingatlanhasználati szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
24./ Önkormányzati út kialakítása céljából termőföld vételi ajánlat 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt a napirendi pont szóbeli tájékoztatására.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A temető utáni, Kövics malom felé húzódó út nehezen 
járható, s van ott két terület, amit nem lehet mezőgazdaságilag megközelíteni, 
nagyon meredek, keskeny. Mellette lenne egy olyan lehetőség, hogy az 
önkormányzat megvenne magánterületet és azon ki lehetne alakítani egy 
mezőgazdasági utat.  
 
Turi Balázs polgármester: Támogatni tudja ezt az elképzelést. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
bakonycsernyei 0387/14 hrsz-ú területre 50.000 Ft értékben vételi ajánlat megtételét. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

190/2018. (V.31.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete vételi ajánlatot tesz 
a bakonycsernyei 0387/14 hrsz-ú 992 nagyságú 0,62 Ak értékű, Fidrich János, 
Bakonycsernye, Kossuth u. 12. szám alatti tulajdonos részére. 
A vételi ajánlatot 50.000 Ft-ban határozza meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. augusztus 31. 
 
 
 
Balogh Józsefné: Szeretné megkérdezni, hogy a Kossuth utcába Borsos Istvánnak 
miért lett engedélyezve, hogy kirakja a háza elé a köveket? Ne az út szélén 
parkosítson, mert így is keskeny az út, nyáron is probléma, télen pedig főleg. Ezt 
nem szabadna engedélyezni az önkormányzatnak.  
 
Turi Balázs polgármester: Járt több alkalommal arra, engedélyt nem kapott a 
területre a kövek kirakására. Az útig a közterületet minden lakónak rendben kell 
tartani. Helyszíni bejárás során személyesen megtekinti az érintett területet és 
egyeztet a Jegyzővel, hogy milyen megoldásra lenne lehetőség.  
 
 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. Turi Balázs polgármester a testületi ülést 
bezárta. 
 

 
 
 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester        jegyző 
 
 
      Szarka István  
      jkv. hitelesítő 
 
 
 
 


