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JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 
szeptember 4-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 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: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

264/2018. (IX.4.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Szarka 
István képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 

 
 



Tárgyalandó napirendi pontra a meghívóban szereplőek szerint tett javaslatot. 
 
1./ Javaslat a településen történt esőzésekkel kapcsolatos tájékoztatásra 
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 
265/2018. (IX.4.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat a településen történt esőzésekkel kapcsolatos tájékoztatásra 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
1./ Javaslat a településen történt esőzésekkel kapcsolatos tájékoztatásra 
Előterjesztő Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet a tegnapi nap folyamán 
hirtelen lezúduló esőzések miatt a településen bekövetkezett árvízről, melynek 
következtében el kellett rendelni a III. fokú készültséget. Ebben az esetben a 
polgármester a parancsnok. Az árvíz a Gaja és a Súri patak feltelítődése miatt 
következett be. A régi Gaja meder és az új Gaja meder csatlakozásánál öntött ki és 
végigvonult a házak mentén, a Túra Sörözőnél pedig kiöntött a főútra, valamint a 
túloldalon lévő házakhoz is beömlött. Ezért a főútvonalra vonatkozóan teljes útzárat 
rendelt el a katasztrófavédelem. Nagyon sok ember jött segíteni, többen voltak, akik 
nem a környéken laktak, akiket nem érintett. Megköszönte mindenkinek a munkáját. 
A képviselő-testület vis maior pályázatot fog benyújtani, de leginkább állami és 
magán terület az ami, érintett volt.  
Fontos, hogy 1-2 napig lesz a III. fokú készültség, amíg ilyen esőzések vannak.  Az 
idei évi költségvetésben tervezésre került ároktisztításra a Petőfi utcára vonatkozóan, 
javasolta, hogy mivel az árok nem teljesen önkormányzati tulajdon, ezért a képviselő-
testület kezdeményezze a tulajdonba vételt, így a későbbiekben lehet rá majd 
pályázni.  
A tavaly kivágott fák az idénre kinőttek, azt le kell takarítani a közmunkások által. 
Tájékoztatta a testületet, hogy Vis maior bejelentés lesz téve a rendkívüli időjárás 
okozta költségekhez való hozzájárulás miatt, melynek pontos összege még nem 
látszik, hiszen a III. fokú készültség még jelenleg is fenn áll, a védekezési naplót még 
nem zárták le. A tényleges költségigényről a részletes pályázat a képviselő-testület 
elé kerül. 
 
Szarka István képviselő: Nem kérdés, hogy adja be az önkormányzat. A fűzfatuskók 
ki fognak hajtani? 



 
Kaviczki Péter képviselő: A levágott fákat el lehet ásni, nem fog kihajtani, egy idő 
után elkorhad. Azon a területen az Ady utcai csatorna levezető is elhelyezkedik, 
nehogy a vezetéket eltépjék. Valamint nem mindenhol került még betakarításra az 
ültetvény.  
 
Berze Attila képviselő: Véleménye szerint ugyanúgy ki fog önteni, nem ez volt a fő 
probléma. A Túra Söröző mögötti árkot ki kellett volna mélyíteni, melyről már 2010-
ben is szó volt.  
 
Turi Balázs polgármester: Igaza van Berze Attila képviselőnek abban, hogy a 
kiöntéshez nincs köze.  A Gaja patak rendezése nem az önkormányzat feladata.  
Ami fontos, hogy medertisztítás kell az elfolyás érdekében. Sajnos 2-3 évente 
visszatérő ez a probléma. Az Ifjúság utcában azóta nincs probléma, amióta a kotrás 
2011-ben el lett végezve. Hiába nem az önkormányzat területe, nekünk kell tenni a 
lakosság védelme érdekében. Szeretne a testület által elindítani egy beadványt a 
Közép-dunántúli Vízügyi Izgatósághoz, mint a Gaja patak és Súri vízfolyás 
üzemeltetőjéhez, melyet a lakossággal is alá lehetne íratni. A beadvány a patak és a 
vízfolyás medertisztítására és kotrására vonatkozna. Felolvasta a beadványt a 
képviselők részére. Az árok kialakítását a Petőfi utcai ingatlanok védelme érdekében 
rendelte el.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Véleménye szerint Béketelep is csatlakozhat az 
aláíráshoz, mivel ott is a játszótérnél majdnem kiöntött. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Más oldalról közelítené meg. Bakonycsernye nagy ártéren 
van, és amikor a rendezési tervet a szakhatóság véleményezi, akkor miért 
engedélyezi az építkezést ezekre a területekre. Nem szabadna. 
 
Turi Balázs polgármester: Amennyiben egyetért-e a testület a felolvasott 
beadvánnyal, valamint azzal, hogy a lakosság is aláírja, akkor megkezdik a lakosok 
felkeresését.   
 
Varsányi Ferencné képviselő: Igen, de nem csak az érintettek, hanem a településen 
bárki, aki szeretné írja alá.  
 
Szarka István képviselő: Mennyi lakosság érintett ebben, mivel az Ökumenikus 
Segélyszervezettel fel tudná venni a kapcsolatot. 
 
Turi Balázs polgármester: Jelenleg 63 ingatlanról tud. Pontosabb számot a héten tud 
mondani.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
beadvány és a tájékoztató elfogadását.   

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 
 
 



Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a településen 
bekövetkezett hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadékvíz okozta árvíz 
miatt a Gaja patak és Súri vízfolyás üzemeltetőjéhez, a Közép-dunántúli 
Vízügyi Igazgatósághoz a határozat mellékletét képező petíciót nyújt be. 
Felkéri a polgármestert a beadvány címzett részére történő megküldésére 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

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

Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester          jegyző 
 
 
 
      Szarka István  
      jkv. hitelesítő 

 


