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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 
szeptember 20-án, 800 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Turi Balázs   polgármester 
Ackermann Zoltán  alpolgármester 
Berze Attila   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 6 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Osgyán Gábor 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 

267/2018. (IX.20.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Osgyán 
Gábor képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett javaslatot. 
 
1./ Javaslat vis maior pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
2./ Javaslat az TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00009 azonosítószámú pályázat ajánlattételi 
felhívásának megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
3./ Javaslat önkormányzati kormányzati funkciók kiegészítésére 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 

 
4./ Javaslat a bakonycsernyei 910/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
5./ Javaslat a bakonycsernyei 1765/16 hrsz-ú ingatlan tulajdonjog bejegyzéséhez 
hozzájárulásra 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
6./ Javaslat a polgármester teljesítményértékelésére 
Előterjesztő: Ackermann Zoltán alpolgármester 

 
7./ Javaslat a Bakonycsernye, Rákóczi u. 84. szám alatti ingatlan adásvételi 
szerződésének elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
8./ Javaslat Magyar Államkincstár által vezetett önkormányzati számla nyitására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
9./ Javaslat a polgármester szabadságának engedélyezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
10./ Javaslat Fenyő utcai buszparkolóban kerékpártároló kialakítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
11./ Javaslat Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz történő 
csatlakozásra 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
12./ Javaslat Pécsi János és Pécsi Ágnes kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
13./ Javaslat Somogyi Károly szerződésének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
14./ Javaslat általános iskolai körzethatárok véleményezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
15./ Javaslat a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
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16./ Egyéb ügyek 
 
 
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 
268/2018. (IX.20.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat vis maior pályázat benyújtására 
2./ Javaslat az TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00009 azonosítószámú pályázat 
ajánlattételi felhívásának megtárgyalására 
3./ Javaslat önkormányzati kormányzati funkciók kiegészítésére 
4./ Javaslat a bakonycsernyei 910/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésére 
5./ Javaslat a bakonycsernyei 1765/16 hrsz-ú ingatlan tulajdonjog 
bejegyzéséhez hozzájárulásra 
6./ Javaslat a polgármester teljesítményértékelésére 
7./ Javaslat a Bakonycsernye, Rákóczi u. 84. szám alatti ingatlan adásvételi 
szerződésének elfogadására 
8./ Javaslat Magyar Államkincstár által vezetett önkormányzati számla 
nyitására 
9./ Javaslat a polgármester szabadságának engedélyezésére 
10./ Javaslat Fenyő utcai buszparkolóban kerékpártároló kialakítására 
11./ Javaslat Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz történő 
csatlakozásra 
12./ Javaslat Pécsi János és Pécsi Ágnes kérelmének megtárgyalására 
13./ Javaslat Somogyi Károly szerződésének megtárgyalására 
14./ Javaslat általános iskolai körzethatárok véleményezésére 
15./ Javaslat a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet 
módosítására  
16./ Egyéb ügyek 

 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat vis maior pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A szeptember 3-ai nagy esőzés miatt a településen 
szeptember 3-6-ig III. fokú helyi vízkárvédelmi készültség került elrendelésre. ennek 
következtében az önkormányzat vis maior bejelentést tett, melyhez a mellékleteket 
40 napon belül kell benyújtani. Beérkeztek a számlák, melyekről részletes 
tájékoztatást nyújtott. A számlák között szerepel a Kuruc utcai útrongálódás is, 
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mellyel kapcsolatban a jövő héten lesz helyszíni szemle. Az igény 5 millió Ft, 
melyhez minimum 10 % önrész szükséges. Ezek alapján javasolta, hogy kerüljön 
benyújtásra a vis maior támogatás címen pályázat. Kérte a véleményeket.  
Tájékoztatásul elmondta, hogy az Ifjúság utcai beruházással kapcsolatban a múlt 
héten volt ellenőrzés, rendben találták a megvalósítást, az összeg megérkezett a 
számlára.  
 
Osgyán Gábor képviselő: A használt homokzsákok, amelyek megmaradtak, annak 
az elhordásáért lehet-e kérni? 
 
Turi Balázs polgármester: A használt homokzsákok veszélyes hulladéknak 
minősülnek. Kért ajánlatot a Depóniától, de ők sem veszi át ezeket. Arra gondolt, 
hogy égetéssel lehetne megsemmisíteni, így nem lenne költsége.  
 
Több Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátottaa 
vis maior pályázat benyújtását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

269/2018. (IX.20.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
a vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 
A káresemény megnevezése: az előre nem látható természeti vagy más eredetű 
erők által okozott veszély miatt szükségessé váló védekezés 
helye: Bakonycsernye közigazgatási területe 

A káresemény forrásösszetétele: 
Megnevezés 2018. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

     506.978,- Ft          10 % 

Biztosító kártérítése 0 Ft  
Egyéb forrás  0 Ft  
Vis maior támogatási igény   4 562 799,- Ft           90 % 
Források összesen   5 069 777,- Ft         100 % 
A védekezés összköltsége 5 069 777,- Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem 
tudja / részben tudja(megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani.  
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a 
tulajdonát képezi.  
 A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását 

szolgálja(ák). 
- helyi közutak fenntartása 
- csapadékvíz elvezetés 
- iskolai oktatás 

 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással 
rendelkezik / nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó) 

 Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő 
rész aláhúzandó. 

 Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 
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 Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja 
látni / nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó). 

 A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2018. évi költségvetéséről szóló 
3/2018. (II.23.) számú Költségvetési Rendeletében biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2./ Javaslat a TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00009 azonosítószámú pályázat 
ajánlattételi felhívásának megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A Béketelepi Kultúrház energetikai fejlesztése tárgyában 
az előző ülésen a testület meghatározta a gazdasági szereplőket. Elkészült az 
ajánlattételi felhívás, melynek elfogadására van szükség a cégekhez történő 
megküldés érdekében. Ebben szerepel a nyílászárók cseréje és a külső szigetelés. 
Javasolta a felhívás elfogadását.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Lehet, hogy érdemes lenne átvizsgálni részletesen az 
anyagot.  
 
Turi Balázs polgármester: Ez egy tervezői ajánlat, műszaki tartalom, a részletes 
árajánlatok pedig ezután fognak beérkezni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta aTOP-
3.2.1-16-FE1-2017-00009 azonosítószámú pályázat ajánlattételi felhívásának 
elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

270/2018.(IX.20.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-
16-FE1-2017-00009 – Béketelepi Kultúrház energetikai fejlesztése 
Bakonycsernye településen – azonosítószámú pályázat ajánlattételi felhívását 
elfogadja.  
Felkéri a polgármestert a gazdasági szereplők részére történő megküldésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az elmúlt ülésen a 
Béketelepi Kultúrház felújítására vonatkozó mindkét pályázat esetében kijelölésre 
került a műszaki ellenőr. Ezekre vonatkozóan elkészült a megbízási szerződés, 
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melynek elfogadására van szükség. Javasolta az előterjesztésben szereplőek szerint 
az elfogadást.   
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00009 
azonosítószámú pályázat műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó megbízási 
szerződés elfogadását.   
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

271/2018.(IX.20.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-
16-FE1-2017-00009 – Béketelepi Kultúrház energetikai fejlesztése 
Bakonycsernye településen – azonosítószámú pályázat keretében 
megvalósuló műszaki ellenőri feladatok elvégzésére vonatkozó megbízási 
szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
A polgármester szavazásra bocsátotta az EFOP-4.1.7-16-2017-00153 
azonosítószámú pályázat műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó megbízási 
szerződés elfogadását.   
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

272/2018.(IX.20.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-
4.1.7-16-2017-00153 – Tanulást segítő infrastrukturális fejlesztés 
Bakonycsernyén – azonosítószámú pályázat keretében megvalósuló műszaki 
ellenőri feladatok elvégzésére vonatkozó megbízási szerződést a határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
3./ Javaslat önkormányzati kormányzati funkciók kiegészítésére 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A bölcsőde kialakítása maga után vonja az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzat függelékének módosítását, mivel szeptember 1-
től külön kell könyvelni az óvodát és a bölcsődét és a bölcsődei étkeztetés nem 
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szerepelt az alaptevékenységek között. Erre vonatkozóan készült az előterjesztés, 
melyet megkaptak a képviselők.   
Elmondta továbbá, hogy a képviselő-testület 8 főre határozta meg a bölcsőde 
működését, a működési engedély is így került benyújtásra, viszont az alapító 
okiratban 7 fő szerepel. Ezért kérte a testületet, hogy a 226/2018.(VII.26.) számú 
határozatban szereplő 8 fő helyett 7 fő kerüljön módosításra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
szervezeti és működési szabályzat függelékének módosítását, valamint a 
226/2018.(VII.26.) számú határozat módosítását az elhangzottak alapján. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

273/2018.(IX.20.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat alaptevékenységének funkcióit az alábbiak szerint határozza 
meg: 
011130   Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége 
011220   Adó-, vám- és jövedéki igazgatás  
013320   Köztemető-fenntartás és -működtetés 
013350   Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 
013370   Informatikai fejlesztések, szolgáltatások 
041232   Startmunka program - Téli közfoglalkoztatás 
041233   Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás   
045120   Út, autópálya építése 
045140   Városi és elővárosi közúti személyszállítás 
045160   Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
045161   Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 
047410   Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
064010   Közvilágítás 
066010   Zöldterület-kezelés 
066020   Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
072111   Háziorvosi alapellátás 
072112   Háziorvosi ügyeleti ellátás 
074031   Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
082044   Könyvtári szolgáltatások 
082092   Közművelődés –hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozása 
091140   Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
091220Köznevelési intézmény 1–4.évfolyamán tanulók nevelésével, 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok  
092120 Köznevelési intézmény 5–8.évfolyamán tanulók nevelésével, 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 
096015   Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
104031   Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 
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104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 
intézményében 
104037   Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 
104042   Család és gyermekjóléti szolgáltatások 
106020   Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
107051   Szociális étkeztetés 
107052   Házi segítségnyújtás. 
 
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy ezen határozat tartalmát az Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. függelékeként helyezze el, azzal 
egyidejűleg azon 1. függelék hatályát veszti. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
274/2018.(IX.20.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 
Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde (8056 Bakonycsernye, Rákóczi 
utca 141.) fenntartója kijelenti, hogy ezen intézménye keretén belül 7 
férőhelyes mini bölcsődét kíván működtetni, melyre vonatkozó Szervezeti és 
Működési Szabályzatot, annak Házirend elnevezésű mellékletét, valamint a 
működtetésre vonatkozó Szakmai Programot ezen határozat melléklete 
szerinti tartalommal fogadja el.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bölcsőde működéséhez szükséges 
működési engedély kérelmet a jogszabályban meghatározott mellékletek 
becsatolásával nyújtsa be a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
szervhez.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
4./ Javaslat a bakonycsernyei 910/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésére 
Előterjesztő Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az önkormányzat tulajdonát képezi az Akác utca mögött 
húzódó 910 hrsz-ú beépítetlen földterület. Mivel a közterületről nem lehet 
megközelíteni, ezért kérte a képviselőket, hogy fontolják meg az ingatlan 
értékesítését esetleg ott lakók részére.  
Kaviczki Péter képviselő elmondása szerint mezőgazdasági területnek eladni drága, 
belterületi ingatlannak viszont olcsó. Véleménye szerint 100-150 Ft/m2 áron lehetne 
meghirdetni, kert művelési ágú terület áron.  
 
Turi Balázs polgármester: El tudja fogadni a képviselő véleményét, javasolta a 150 
Ft/m2 eladási árat. 
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Berze Attila képviselő: A pénzügyi bizottság is tárgyalta, javaslata a képviselő-
testületnek, hogy 150 Ft/m2 áron kerüljön értékesítésre.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Úgy gondolja, hogy minden Akác utcai 
ingatlantulajdonos megvásárolhatná az ingatlana mögötti területet.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A kiméretés nagyon drága lenne, lehet, hogy a területért 
kapott összegbe bele is kerülne.  
 
Szarka István képviselő: Ha esetleg nem tudjuk értékesíteni, akkor az ingatlan 
mögötti utat lehetne megvenni az önkormányzatnak és máris megközelíthető lenne a 
terület.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
bakonycsernyei 910/1 hrsz-ú ingatlan értékesítését 150 Ft/m2 eladási áron.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

275/2018.(IX.20.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete eladásra 
meghirdeti a tulajdonát képező bakonycsernyei 910/1 hrsz-ú, 4486 m2 
nagyságú, közúti csatlakozással nem rendelkező, kivett beépítetlen 
belterületi ingatlanát.  
Az eladási árat 150 Ft/m2-ben határozza meg.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
5./ Javaslat a bakonycsernyei 1765/16 hrsz-ú ingatlan tulajdonjog 
bejegyzéséhez hozzájárulásra 
Előterjesztő Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az előterjesztés szerint tájékoztatta a képviselőket a 
1765/16 hrsz-ú ingatlan bejegyzésével kapcsolatban. Javasolta, a tulajdonjog 
bejegyzést valamint azt, hogy 2021. december 31-ig hosszabbítsa meg a testület a 
beépítési kötelezettséget. Kérte a véleményeket.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
1765/16 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó tulajdon bejegyzést, valamint beépítési 
kötelezettséget.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
276/2018.(IX.20.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 
bakonycsernyei 1765/16 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának Pataky Attila, 2093 
Budajenő, Fácán utca 14. szám alatti lakos javára bejegyezni. Egyben 
kijelenti, hogy az ingatlan beépítési kötelezettségét 2021. december 31-ig 
határozza meg.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
6./ Javaslat a polgármester teljesítményértékelésére 
Előterjesztő Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Ackermann Zoltán alpolgármestert a 
tájékoztatásra. Bejelentette érintettségét a napirendi ponttal kapcsolatban, s egyben 
kérte a képviselő-testületet, hogy a napirendi pont döntéshozatalából zárja ki.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

277/2018.(IX.20.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 
polgármestert a polgármester teljesítményértékelésére vonatkozó 
döntéshozatalból kizárja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Turi Balázs polgármester a napirendi pont erejéig átadta az ülésvezetést Ackermann 
Zoltán alpolgármester részére.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Az előterjesztés szerint elmondta,hogy a 
képviselő-testület év elején a polgármester részére 2018. évre meghatározta a 
célfeladatokat, melyeket az év folyamán értékelhet. Javasolta a ¾ éves munka 
értékelését az előterjesztésben szereplőek szerint.    
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az alpolgármester szavazásra bocsátotta a 
polgármester teljesítményértékelését.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
278/2018.(IX.20.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 
polgármester 3/4 éves munkáját értékelve megállapította, hogy a testület által 
meghatározott célkitűzéseknek megfelelően végezte polgármesteri 
tevékenységét, így részére éves szinten megállapított céljuttatás 3/4 évre 
arányosított összegének, azaz bruttó 630.000 Ft kifizetését rendeli el.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. szeptember 30.  

 
 
7./ Javaslat a Bakonycsernye, Rákóczi u. 84. szám alatti ingatlan adásvételi 
szerződésének elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Korábban döntött a testület a Rákóczi u. 84. szám alatti 
ingatlan megvásárlásáról. Elkészült az adásvételi szerződés, melynek elfogadására 
lenne szükség. Viszont nem szerepel a szerződésben, hogy a ház kiürítve kerüljön 
átadásra, melyet szeretne, hogy így legyen. A hagyatéki eljárás lezárult.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernye, Rákóczi u. 84. szám alatti ingatlan adásvételi szerződésének 
elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

279/2018.(IX.20.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonycsernye, Rákóczi u. 84. szám alatti, 1236 hrsz-ú ingatlan 
megvásárlására vonatkozó adásvételi szerződést a határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
8./ Javaslat Magyar Államkincstár által vezetett önkormányzati számla 
nyitására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A Magyar Államkincstár tájékoztatta az önkormányzatot, 
hogy az uniós források támogatására vonatkozóan külön számlákat kell nyitni a 
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kincstárnál, ahol kezelik az utalásokat, pénzforgalmat. Kérte a számlák nyitásának 
engedélyezését.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Magyar Államkincstár által vezetett önkormányzati számla nyitását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

280/2018.(IX.20.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az európai 
uniós forrásból származó támogatások kezelésére számlákat nyit a 
Magyar Államkincstárnál. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. szeptember 30. 

 
 
9./ Javaslat a polgármester szabadságának engedélyezésére 
Előterjesztő Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy szeptember 24. és 
október 4. között szabadságon lenne, így kérte ennek engedélyezését.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
szabadság kivételének engedélyezését. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 

281/2018.(IX.20.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 
polgármester részére 2018. szeptember 24. és október 4. között 9 nap 
szabadság kivételét engedélyezi. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
10./ Javaslat Fenyő utcai buszparkolóban kerékpártároló kialakítására 
Előterjesztő Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az önkormányzat a Fenyő utcában buszparkolót alakított 
ki, ahova szükség lenne kerékpár tárolóra. Az ott parkoló buszsofőrök keresték meg, 
hogy a kerékpárt és motort fedett helyen tudják elhelyezni.  
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Árajánlatot kért be, mely a képviselők részére megküldésre került. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Nem nagyon lát kerékpárokat és motort, inkább autókat.  
 
Ackermann Zoltán képviselő: Véleménye szerint mivel több busz fog ott állni, egyre 
nagyobb szükség lesz a fedett tárolóra.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: A volánhoz nem lehetne fordulni támogatásért? 
 
Turi Balázs polgármester: Ahogy elkészül az önkormányzati rendelet, akkor bérleti 
díjat lehet majd kérni a volántól.  
 
Szarka István képviselő: Hány autóbusz fog ide beférni, mennyire lett tervezve a 
parkoló? Véleménye, hogy az iskolánál kialakított fedett kerékpártárolót is 
használhatják, hiszen nincs messze a parkolótól. 
 
Turi Balázs polgármester: Minél nagyobb területet szeretne kialakítani, hogy minél 
több busz elférjen.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Jelezné, hogy a sarkon lévő lámpatestet ki kell 
cserélni, mivel nagyon gyakran kiég az izzó és nehezen lehet kapni hozzá.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Fenyő utcai buszparkolóban kerékpár tároló kialakítását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 3 igen, 3 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

282/2018.(IX.20.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a Fenyő utcai buszparkoló területén fedett kerékpár tárolót 
nem kíván építeni. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal   

 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Elmondta, hogy megkeresték azzal, hogy abban 
az esetben, ha a buszsofőrök saját költségen építenének kerékpártárolót, akkor azt 
az önkormányzat engedélyezné-e. 
 
Turi Balázs polgármester: Véleménye szerint ennek nincs akadálya.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Fenyő utcai buszparkolóban kerékpár tároló 
kialakítását a buszsofőrök részére. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

283/2018.(IX.20.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a Fenyő utcai buszparkoló területén fedett kerékpár tároló 
építését engedélyezi a buszsofőrök részére saját költségen. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal   

 
 

11./ Javaslat Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz történő 
csatlakozásra 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az idei évben is lehetőség van a felsőoktatásban tanuló 
diákok támogatására, a csatlakozással kapcsolatos előterjesztést megkapták a 
képviselők. A korábbi években csatlakozott az önkormányzat, 5000 Ft/hó támogatást 
nyújtott. A feltételekről később is dönthet a testület, jelenleg a csatlakozási 
szándékról lenne fontos. Javasolta, hogy csatlakozzon az önkormányzat, hiszen a 
szociális keret terhére a költségvetésből lehet fedezni a támogatást. Javasolta 
továbbá, hogy a feltételek is kerüljenek már most meghatározni, így nem kell a 
következő ülésen már erről dönteni. A tavalyi évben 60.000 Ft egy főre jutó 
jövedelemhatár volt meghatározva, 5 fő részére volt nyújtható a támogatás 5.000 Ft 
összegben. Javasolta az idei évben is ugyanígy kerüljenek meghatározásra a 
feltételek. Kérte a véleményeket.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozást az 
előterjesztés szerint.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
284/2018. (IX.20.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezett és 
visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók illetőleg a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához.  
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi 
fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja és kötelezettséget 
vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során 
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak 
megfelelően jár el.  
 
Határidő: 2018. október 3.  
Felelős: polgármester  
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A polgármester szavazásra bocsátotta a BURSA Hungarica Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat feltételrendszerének meghatározását, 5 fő részére, 5.000 Ft 
összegű támogatással, valamint a jövedelemhatár 60.000 Ft-ban történő 
meghatározását.    

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
285/2018. (IX.20.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 
maximum 5 fő részére havi 5.000 Ft összegű támogatást biztosít a pályázati 
kiírásban meghatározottak szerint.  
A pályázati kiírást az alábbiak szerint fogadja el: 
Támogatásban azok a felsőoktatásban résztvevő fiatalok részesíthetők, 
akiknél a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a 60.000 Ft-ot. 
A beérkező pályázatok elbírálásánál ezen feltételen túl figyelemmel kell lenni a 
rangsor felállításánál a pályázati kiírásban szereplő szempontokra.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: pályázati kiírás szerint 

 
 
12./ Javaslat Pécsi János és Pécsi Ágnes kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Szarka István elnök 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Pécsi János és Pécsi Ágnes kérelmet nyújtottak be, 
melyben leírták, hogy 2016-ban építési telket vásároltak az önkormányzattól. Az 
építkezés megkezdése előtt több szakemberrel felvették a kapcsolatot, többek között 
talajmechanikai vizsgálatot is végeztek, melyből kiderül, hogy a telek feltöltése 
szakszerűtlenül lett elvégezve. Kérelmében, melyet a képviselők is megkaptak, 
részletesen leírták a szakmai állásfoglalást. Mivel építkezni ezen a területen nem 
tudnak, ezért kérték az önkormányzatot a telek visszavásárlására és az eddig 
felmerült kiadások kompenzálására.  
 
Szarka István képviselő: Az ingatlan megvásárlása előtt lehetett volna vizsgálatot 
végezni a földterületre vonatkozóan. Ha bíróságra kerülne az ügy, lehet, hogy meg is 
nyerné, mivel az önkormányzat építési telekként került értékesítésre.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Nem tárgyaltak még jogi képviselővel ez ügyben, hiszen 
nem támadólag, hanem korrekt módon jelezett Pécsi János. A képviselő-testület 
viszont figyelembe kell vennie, hogy valóban építési telekként értékesítette az 
építkezni szándékozók részére. 
 
Turi Balázs polgármester: Abban az esetben, ha ezt elindítjuk, akkor jöhetnének a 
többi tulajdonosok is. Ha tudta volna, hogy milyen területről van szó, valószínű nem 
kerül így értékesítésre. Azon a területen teljes földcserét kell végrehajtani. Nem 
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gondolná, hogy bíróságra mennének, de el kellene gondolkodni azon, hogy 
visszavásárolja az önkormányzat a területet azon az áron, melyen eladta. Ebben az 
esetben a továbbiakban költség lesz rá. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Ha az önkormányzat elvégezteti a földcserét, akkor már 
nagyobb összegért lehet majd értékesíteni, továbbá a villany is azóta bevezetésre 
került, így nem érheti hátrány az önkormányzatot. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Az javasolná, hogy vegye vissza az önkormányzat az 
eladási áron. Arra gondolt, hogy meg lehetne hagyni esetleg parknak, játszótérnek, 
eben az esetben nem kell cserélni a földet. Esetleg, ha a későbbiekben ilyen még 
felmerül, akkor szakvéleménnyel kelljen igazolni a tulajdonosoknak a földcsere 
szükségességét.   
 
Turi Balázs polgármester: Valóban jó ötlet zöldövezetet ott megtartani, illetve 
kialakítani. Az elhangzottak alapján javasolta a telek eladási áron történő 
visszavásárlását. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Pécsi 
János és Pécsi Ágnes kérelmének elbírálását, a 1765/15 hrsz-ú ingatlan 
visszavásárlását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

286/2018.(IX.20.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy Pécsi Ágnes és Pécsi János Bakonycsernye, Béketelep 15/C. 
szám alatti lakosok tulajdonát képező 1765/15 hrsz-ú, 1568 m2 nagyságú, 
Fenyő utcai beépítetlen területet 400 Ft/m2 + Áfa áron megvásárolja.  
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
13./ Javaslat Somogyi Károly szerződésének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzat 2017. 
januárjában megbízta Somogyi Károly vállalkozót a 0386 hrsz-ú árok tisztításával. A 
szerződésben 2017. december 31-ig határozta meg a határidőt, de Somogyi Károly 
jelezte, hogy az időjárási viszonyok miatt a határidőt teljesíteni nem tudta. Javasolta, 
hogy a megkötött szerződést nyilvánítsa semmissé a testület és új szerződést 
kössön, melynek tervezetét a képviselők megkapták. Kaviczki Péter képviselő 
véleménye szerint hosszabb határidőt kellene meghatározni, 2019. március 15-ig. 
Kérte a véleményeket.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Somogyi Károllyal kötendő adásvételi szerződés elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

287/2018.(IX.20.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat és Somogyi Károly (8056 Bakonycsernye, Bercsényi u. 64.) 
között 2017. január 30. napján köttetett adásvételi szerződést semmissé 
nyilvánítja, egyben a határozat mellékletét képező – az Önkormányzat és 
Somogyi Károly között kötendő – adásvételi szerződés szövegét elfogadva 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
14./ Javaslat általános iskolai körzethatárok véleményezésére 
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 általános iskolai körzethatárok meghatározását minden 
évben jóvá kell hagyni a testületnek. A módosítást nem tartja indokoltnak, javasolja 
az eddigiekhez hasonlóan, változatlan formában elfogadni a körzethatárokat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
iskolai körzethatárok jóváhagyását.   

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
288/2018. (IX.20.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelési, 
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VII.31.) EMI rendelet 24.§ (1) bekezdésében 
kapott véleményezési jogával élve az alábbi álláspontot alakítja ki: 
A képviselő-testület nem javasolja az iskolai felvételi és működési 
körzethatárának módosítását. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2018. október 31. 
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15./ Javaslat a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Gazdasági vezető jelezte, hogy a szociális keretből 
lehetőség lenne még támogatás nyújtására. Ebből adódóan arra gondolt, hogy 
minden általános iskolás gyermek részére, aki a bakonycsernyei általános iskolában 
tanul és a településen állandó lakcímmel rendelkezik, 10.000 Ft összegű 
iskolakezdési támogatást lehetne nyújtani.  A részletek kidolgozásra kerültek, erről 
elkészült az előterjesztés, melyet megkaptak a képviselők.  Kérte a véleményeket.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Azzal nem teljesen ért egyet, hogy aki vidékre 
hordja a gyermekét nem kap támogatást.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Az óvodáskorú gyermekekre nem gondoltak-e támogatást 
nyújtani? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az óvodások beíratása folyamatosan történik, amint beölti a 
3. életévét, ez a támogatás december 31-ig szól. 
 
Berze Attila képviselő: Egy óvodásnak nem kerül annyiba a költsége, mint az 
iskolásnak.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Valószínű az oktatás minősége miatt viszik el a 
gyerekeket, azok, akiknek van lehetőségük a gyerekeket elhordani máshova. 
 
Szarka István képviselő: Azt gondolja, hogy volt az iskolavezetésbe sok megoldatlan 
probléma, amikor többen elvitték a gyerekeket, de azóta az akkori problémák 
megoldódtak, jó irányban haladnak az iskolában, kezd kialakulni az iskola arculata.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
helyi gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosítását.   

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete   

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló  
6/2016.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosítására 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
 
16./ Egyéb ügyek 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy vasárnap lesz az 
elektronikai hulladékgyűjtés, melynek bevételét alapítványok részére adhatja az 
önkormányzat. Minden fuvarért 20 eFt-ot fizetnek.  
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Varsányi Ferencné képviselő: A hulladékkezelő ad-e átvételi elismervény arról, hogy 
átveszi, mivel ennek alapján lehet leselejtezni.  
 
Turi Balázs polgármester: Ez nem került szóba, véleménye szerint nem ad átvételi 
elismervényt. A fasor meghirdetésre került, folyamatosan jönnek az igények. Október 
13. szombatra lett meghirdetve az ültetés, viszont munkanap. Átkerüljön-e 
vasárnapra az időpont.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Véleménye, hogy szombaton legyen megtartva.  
 
A képviselő-testület egyhangú véleménye, hogy maradjon a szombati napon a 
falültetés.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Akác utcai partfal pincékhez minden tulajdonosnak lett 
kiküldve értesítés, hogy ne használják, de bejárás során tapasztalta, hogy van 
személy, aki ennek ellenére is használja. Valamilyen megoldás kellene arra, hogy ne 
tudják a pincét használni.  
 
Turi Balázs polgármester: Földet lehetne a bejárat elé tenni, így a továbbiakban már 
nem lehet majd használni.   
 
Fidrich Tamásné jegyző: Fenyő utcai telkeknél nem fizetnek kommunális adót, 
viszont a beépítetlen telekre is kell fizetni, így kiküldésre kerülnek a felszólítások.  
 
 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. Turi Balázs polgármester a testületi ülést 
bezárta. 
 
 
 

Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester       jegyző 
 
 
    Osgyán Gábor  
    jkv. hitelesítő 


