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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 
október30-án, 730 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Turi Balázs   polgármester 
Ackermann Zoltán  alpolgármester 
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 6 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 

292/2018. (X.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Szarka 
István képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérőentett javaslatot. 
 
1./ Javaslat törvényességi felhívás megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
2./ Tájékoztató aktuális pályázatokról  
Előterjesztő Turi Balázs polgármester 

 
3./ Javaslat a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00010 azonosítószámú pályázattal 
kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő Turi Balázs polgármester 

 
4./ Javaslat óvodai körzetek meghatározására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 

 
5./ Javaslat 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
6./ Javaslat díszkivilágítás bővítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
7./ Javaslat földterület tulajdonjog átruházásra vonatkozó megállapodás 
elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
8./ Javaslat Fecskeházi bérlő kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
9./ Javaslat Balatonszepezdi tábor hasznosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
10./ Javaslat a Pünkösdi gyülekezet kezdeményezésének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
11./ Javaslat a Bakonycsernyei Óvoda Mini Bölcsőde szakmai programjának 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
12./ 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 
293/2018. (X.30.) Határozata 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat törvényességi felhívás megtárgyalására 
2./ Tájékoztató aktuális pályázatokról  
3./ Javaslat a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00010 azonosítószámú pályázattal 
kapcsolatos döntések meghozatalára 
4./ Javaslat óvodai körzetek meghatározására 
5./ Javaslat 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására 
6./ Javaslat díszkivilágítás bővítésére 
7./ Javaslat földterület tulajdonjog átruházásra vonatkozó megállapodás 
elfogadására 
8./ Javaslat Fecskeházi bérlő kijelölésére 
9./ Javaslat Balatonszepezdi tábor hasznosítására 
10./ Javaslat a Pünkösdi gyülekezet kezdeményezésének megtárgyalására 
11./ Javaslat a Bakonycsernyei Óvoda Mini Bölcsőde szakmai programjának 
módosítására 
12./ Egyéb ügyek 

 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
Szarka István képviselő szót kért a napirendi pontok tárgyalása előtt, mely során 
nagy hálával köszönte meg a képviselő-testületnek a részére és felesége részére 
odaítélt díszpolgári cím adományozását, mely nagy meglepetés volt számukra.  
 
Turi Balázs polgármester: Úgy gondolja, hogy nagyon jó döntés volt a képviselő-
testület részéről Szarka István és Szarka Éva részére a Díszpolgári Cím 
adományozása. Megköszönte, a község érdekében végzett rengetek munkát, és 
hogy a településen élő emberek között élik mindennapjaikat. 
 
 
1./ Javaslat törvényességi felhívás megtárgyalására 
Előterjesztő Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A Kormányhivatal felülvizsgálta a képviselő-testület által 
2016-banmegalkotott zajvédelmi rendeletet, mellyel szemben törvényességi 
felhívással élt. Ennek következtében a rendelet hatályon kívül helyezésére és új 
rendelet megalkotására van szükség. A rendelet tartalmában minden ugyanúgy 
szerepel, ahogy korábban, csak a rendelet felhatalmazó rendelkezése változik a 
hatásköri változások miatt.  
 
Berze Attila elnök: A bizottság is tárgyalta és a törvényességi felhívás valamint az új 
rendelet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta a törvényességi felhívás elfogadását és az 
előterjesztés szerinti új rendelet megalkotását.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
törvényességi ellenőrzés elfogadását és a zajvédelem szabályairól szóló rendelet 
elfogadását.   
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

294/2018.(X.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér 
Megyei Kormányhivatal FE/02/887-1/2018. számú törvényességi felhívását 
megtárgyalta, s az abban foglaltakat maradéktalanul elfogadja.  
Felhívja a polgármestert a 10/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet hatályon 
kívül helyezését tartalmazó előterjesztésére, valamint a törvényességi 
felhívásban meghatározottak szerinti új „zajvédelem helyi szabályairól” szóló 
rendelet tervezet képviselő-testület elé történő beterjesztésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  

18/2018. (X.31.) önkormányzati rendelete  
a zajvédelem helyi szabályairól 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi,  

 
 
2./ Tájékoztató aktuális pályázatokról  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A képviselők részére megküldött írásos előterjesztés 
alapján tájékoztatást nyújtott a folyamatban lévő pályázatokról.  
A Leader pályázat megkezdése előtt még részletes pontosításokra lesz szükség. A 
hiánypótlások teljesítésre kerültek. Az Ifjúság utcai vis maior pályázatnál minden 
teljesült, pontosan történt az elszámolás, melyről az elfogadó határozat is 
megérkezett. Jelenleg még 2 benyújtott vis maior pályázat van elbírálás alatt. 
A Sportpark létesítésére vonatkozó megállapodás szeptemberben aláírásra került.  
Várhatóan január-februárban fog elkészülni, melyhez az akadálymentesítést előtte el 
kell végezni, valamint a világítást is biztosítani kell. Elkészült a vállalkozási szerződés 
tervezete, amely a Nemzeti Sportközpont, az Önkormányzat és az MB Épszer Kft. 
között, melynek tartalmát a képviselő-testület korábban megismert, csak a kivitelező 
személye nem volt ismert.  
 
Digitális Jólét Pont pályázat is beindult a művelődési házban, a művelődésszervező 
eljárt a mentorképzőbe, ő vezeti a szakköröket, az eszközök is megérkeztek. 
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Elmondása szerint van érdeklődés rá. Sajnos az internet még nem megfelelő, 
bővítést kell igényelni.  
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló pályázatoknál kiemelte a Rózsa utcára 
benyújtott pályázatot, ami első körben nem nyert, viszont múlt héten megérkezett a 
pozitív támogatói döntés. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
kiviteli szerződés aláírását, valamint az aktuális pályázatokról szóló tájékoztató 
elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

295/2018. (X.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármester által nyújtott tájékoztatást az aktuális pályázatokról elfogadja, 
továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nemzeti Sportközpont (1146 
Budapest, Hermina út 49.), Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata, 
valamint MB Épszer Kft. (1097 Budapest, Tűzoltó utca 82. 1. em.)között 
köttetett vállalkozói szerződést aláírja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
3./ Javaslat a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00010 azonosítószámú pályázattal 
kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A közlekedésfejlesztési pályázatnál Schmidt Norbert 
tervezővel, a pályázat műszaki tartalmára vonatkozóan kötött szerződést az 
önkormányzat. A tervező benyújtotta a szerződésmódosítási kérelmet, ez év 
november 30-ig kérte a hosszabbítást, mely a pályázatban vállalt mérföldköveknek is 
megfelel. A kiviteli tervekre az építési engedély is megérkezett az elmúlt hét 
pénteken. Az esetlegesen megnövekedeendő önrészekre vonatkozóan a 
későbbiekben még szükség testületi döntés lehet. 
A Magyar Energia Centrummal kötött szerződés módosítására is szükség van, mivel 
a szerződés megkötésekor vállalt feladatok lecsökkentek, kikerül a 
megvalósíthatósági tanulmány, mivel nem volt kötelező eleme a pályázatnak.   
Kérte, a testület hozzájárulását a szerződések módosításához. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Akkor erre a feladatra másik cégnek ki lett fizetve a díj. 
 
Turi Balázs polgármester: Nem. Amikor a szerződést megkötésre került, akkor még 
az az információ volt, hogy kell megvalósíthatósági tanulmány is a pályázat 
benyújtásához. Mint kiderült, az nem volt kötelező eleme a pályázatnak, így ezt a 
feladatot nem kérte az önkormányzat teljesíteni. 
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Fidrich Tamásné jegyző: Felhívta a képviselő-testület figyelmét, hogy a kifizetéseknél 
minden pontosan alá kell támasztani, hiszen az ellenőrzések erre is vonatkoznak.  
 
Szarka István képviselő: Az egyháznál is történt egy szervezetfejlesztés, ami hasonló 
árakat tartalmazott. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Schmidt Norbert tervezővel valamint a Magyar Energia Centrum Kft-vel kötött 
szerződés módosításnak elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

296/2018.(X.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-
15-FE1-2016-00010 azonosítószámú pályázattal kapcsolatban Schmidt 
Norbert (8060 Mór, Bartók Béla utca 32.) tervezővel, a pályázat műszaki 
tartalmának elkészítésére vonatkozóan kötött tervezői szerződést a határozat 
mellékletét képező módosítással elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
297/2018.(X.30.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete aTOP-3.1.1-
15-FE1-2016-00010 azonosítószámú pályázattal kapcsolatban a Magyar 
Energia Centrum Projektfejlesztő és Koordinációs Szolgáltató Kft-vel (1223 
Budapest, Nagytétényi u. 190. B. ép. 1. em.2.) kötött megbízási szerződést a 
határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
4./ Javaslat óvodai körzetek meghatározására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Hasonlóképpen az iskolai körzetekhez, az óvodai 
körzethatárokat is október 31-ig jelenteni kell a jegyzőnek, illetve módosító 
döntést a rendszerben rögzíteni, melyre vonatkozóan elkészült a 
határozattervezet, mely szerint a körzethatárok nem módosulnának.  
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Turi Balázs polgármester: Javasolta a határozattervezet elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
óvodai körzetek meghatározását az előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

298/2018.(X.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartása 
alatt álló Bakonycsernyei Bóbita Óvoda- Mini Bölcsőde (8056 
Bakonycsernye,  Rákóczi út 141.) óvodai körzethatárát az alábbiak 
szerint határozza meg: 
 - Bakonycsernye település teljes közigazgatási területe 
 - Balinka település teljes közigazgatási területe 
Az intézmény bölcsődei körzethatára kizárólag Bakonycsernye 
közigazgatási  területére terjed ki. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2018. október 31. 
 

Berze Attila képviselő megérkezett az ülésterembe, így a képviselők száma 7 főre 
emelkedett. 
 
 
5./ Javaslat 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására 
Előterjesztő Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A képviselő-testületnek minden évben meg kell határozni a 
következő évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet. Az árajánlat bekérésre került a 
Vincent Auditor Kft-től, mely megérkezett, valamint a terv az ellenőrzésre 
vonatkozóan, melyben javasolja a pénzügyi-számviteli szabályzatok ellenőrzését. 
Javasolta ennek elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 2019. 
évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

299/2018.(X.30.)  Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évre 
vonatkozó belső ellenőrzési tervét az alábbi tartalommal fogadja el: 
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6./ Javaslat díszkivilágítás bővítésére 
Előterjesztő Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az előterjesztésben szerepel 6 db új karácsonyi fény 
megvásárlása, melyeknek az egyes oszlopokra történne az elhelyezése. Mivel a 
közvilágítás fejlesztésére tervezett összegből van maradandó összeg, így ennek 
keretén belül lehetne megvásárolni az újabb fényeket. Elmondta, hogy Klein Gábor 
vállalkozó ingyenesen vállalta a karácsonyi díszek felszerelését a kosaras autóval, 
Svehlik Imre vállalkozó díja pedig szerepel az előterjesztésben. Kérte a testület 
véleményét, döntését erre vonatkozóan.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
díszkivilágítás bővítését az előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

300/2018.(X.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy 6 darab karácsonyi fény megrendelését és felszerelését 
vállalja a közvilágítás kormányzati funkción tervezett összegből a 2018.évi 
költségvetés terhére. 
Felhatalmazza a polgármestert a felszereléssel kapcsolatos megbízási 
szerződések aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7./ Javaslat földterület tulajdonjog átruházásra vonatkozó megállapodás 
elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az előterjesztés szerint tájékoztatta a képviselőket, hogy 
Hanzliné Fojtyik Anna jelezte az önkormányzat felé, hogy férje hagyatéki eljárása 
során derült ki, hogy a férjével közösen használt szőlő és általuk épített pince az 
önkormányzat nevén szerepel. A földhivatalnál visszamenőleg előkeresték az 
iratokat és kiderült,hogy a férje rokonai odaadták ezt a hrsz-ú ingatlant neki, aki több 
másik ingatlannal együtt lemondott róla. Viszont a területet ők művelték, ők építették 
a pincék. Kérte a tulajdonviszonyok rendezését, melyre vonatkozóan készült egy 
megállapodás tervezet a tulajdonjog átruházásról. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Turi Balázs polgármester:Javasolta a megállapodás tervezet elfogadását, azzal, 
hogy kerüljön bele,hogy a pincét már ők építették.  
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Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság egyhangú véleménye, hogy fogadja el a 
testület a megállapodás tervezetet és a tulajdonjog kerüljön át. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 2799 
hrsz-ú földterület tulajdonjog átruházásra vonatkozó megállapodás elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

301/2018.(X.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elismeri, hogy 
a tulajdonát képező bakonycsernyei 2799 hrsz-ú, 1132 m2 nagyságú, 2,37 AK 
értékű „kert és gazdasági épület” művelési ágú és 648 m2 alapterületű, 1,13 
AK értékű szőlő művelési ágú egységekből álló, összesen 1780 m2 
alapterületű 3,5 AK értékű ingatlant Hanzliné Fojtyik Anna, Bakonycsernye, 
Rákóczi F. u. 15. szám alatti lakos jóhiszemű birtokosként szakadatlanul a 
sajátjaként használta több mint 15 évig, így a határozat mellékletét képező  
„Megállapodás elbirtoklás jogcímén történő tulajdonjog átruházásról” szóló 
megállapodásban foglaltakat a képvisel-testület elfogadja, s felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
8./ Javaslat Fecskeházi bérlő kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Kérelem érkezett Kiss Richárd cseszneki és Beke Bianka 
győri lakosok részéről, hogy lakáshasználóként 5 évre szeretnék igénybe venni a 
fecskeházi lakást. A kérelemhez minden mellékletet csatoltak, tehát megfelelnek a 
pályázati kiírásnak. Javasolta a kijelölésüket lakáshasználóként.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Kiss 
Richárd és Beke Bianka lakáshasználóként történő kijelölését.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

302/2018.(X.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
tulajdonában álló Fiatalok Garzonházába (Fecskeház) Kiss Richárd Antal 
8419 Csesznek, Wathay F. utca 61. és Beke Bianka 9028 Győr, Bianka 
utca 021630/28. szám alatti lakosokat 2018. november 19-től 5 éves 
időtartamra lakáshasználónak kijelöli.    
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Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. november 19. 

 
 
Turi Balázs polgármester. A fecskeházi lakásra benyújtott pályázati kiírásban 
feltételként szerepel a lakás-előtakarékosság megkötése. A napokban változtak a 
lakás-előtakarékosság megkötésére vonatkozó szabályok, így felkérte a jegyzőt az 
azzal kapcsolatos tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselőket a lakás-előtakarékosság 
megkötésével kapcsolatos változásról, melyet továbbra is lehet kötni, csak az állami 
támogatás része szűnt meg rá. A korábban megkötött szerződéseket a változás nem 
érinti. Tehát a fecskeházi lakások igénylésére vonatkozópályázatok benyújtásánál a 
továbbiakban is be kell kérni, hogy lakás-előtakarékosságot kell kötnie az igénylőnek.  
 
 
9./ Javaslat Balatonszepezdi tábor hasznosítására 
Előterjesztő Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Balatonszepezdi tábor 
bérletére vonatkozó szerződés júniusban lejárt, ezért döntés kellene arra 
vonatkozóan, hogy az újabb pályázati kiírásig és annak elbírálásáig meghosszabbítja 
a testület a jelenlegi bérleti szerződést. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Berze Attila bizottsági elnök: A pénzügyi bizottság egyhangú véleménye, hogy a 
pályázat elbírálásáig a jelenlegi bérleti szerződés kerüljön meghosszabbításra.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Balatonszepezdi tábor bérleti szerződésének meghosszabbítását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 

303/2018.(X.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a tulajdonát képező Balatonszepezdi tábor bérbeadására 
vonatkozó bérleti szerződést meghosszabbítja a pályázati kiírás és elbírálás 
időszakára.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
10./ Javaslat a Pünkösdi gyülekezet kezdeményezésének megtárgyalására 
Előterjesztő Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Turi Balázs polgármester: A Pünkösdi Gyülekezet részéről megkeresés érkezett arra 
vonatkozóan, hogy Ukrajnában élő magyarok számára lehet felajánlást nyújtani, 
cipősdoboz akció révén. Javasolta, hogy az elvi támogatást adja meg az 
önkormányzat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Pünkösdi Gyülekezet kezdeményezésének elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

304/2018.(X.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elvi 
támogatását fejezi ki a Pünkösdi Gyülekezet által szervezett, az Ukrajnában, 
Beregszászon élő magyarok részére nyújtandó felajánlás iránt. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal   

 
 

11./ Javaslat a Bakonycsernyei Óvoda Mini Bölcsőde szakmai programjának 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A képviselő-testület által elfogadott szakmai programban 
szerepel,hogy orvos megbízására van szükség a vizsgálatokra vonatkozóan, viszont 
a törvény szerint mini bölcsődénél nem kell. Ezért lenne szükség a szakmai program 
módosítására.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernyei Óvoda Mini Bölcsőde szakmai programjának módosítását.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
305/2018. (X.30.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonycsernyei Óvoda mini Bölcsőde szakmai programjának módosítását a 
határozat melléklete szerint elfogadja.    
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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12./ Egyéb ügyek 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Rózsa utcai óvoda 
átadását november hónap közepére tervezi, melyen kérte a képviselők részvételét.  
Az idei évi közmeghallgatás időpontja, valószínűleg a november 19-én hétfőre 
várható.  
Elmondta, hogy az elmúlt ülésen döntött a testület az iskoláztatási támogatás 
nyújtásáról. Az iskolába 130 csernyei diák jár, melyből a mai napig 45 igénylő 
nyújtotta be a kérelmét. Sajnálatos, hogy a támogatást ilyen kevesen igénylik.  
Mivel az erre a támogatásra tervezett forrásból fog megmaradni összeg, ezért 
javasolta, hogy az idősek karácsonyi csomagját a jelenlegi 3000 Ft-ról 5000 Ft-ra 
emelje a testület. Kérte, hogy bízza meg a testület a jegyzőt a rendelet 
előterjesztésének előkészítésére.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Jó ötletnek tartja az idősek részére a támogatás 
növekedését, de ha jövőre nem lesz ilyen mértékű az állami támogatást, akkor 
csökkenteni kell majd az összeget. 
 
Turi Balázs polgármester: Amennyiben nem kerül felhasználásra a normatív 
támogatás, úgy azt vissza kell fizetni.  
 
Szarka István képviselő: A lakosság fele lehet kommunikálni, hogy ez egy egyszeri 
emelés. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Más településeken a temetési segély és a születési 
támogatás összege magasabb. 
 
Szarka István képviselő: Javasolta az ápolási díj odaítélésének feltételeit is 
felülvizsgálni, akár a támogatás összegének megemelésével, akár a jövedelem határ 
megváltoztatásával.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
szociális ellátásokról szóló rendelet módosításának elkészítését.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
306/2018. (X.30.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy az időskorúak támogatását a rendeletben szereplő 3000 Ft-
ról 4000 Ft-ra kívánja emelni, továbbá az ápolási díj meghatározásának 
feltételit felülvizsgálja, ezért megbízza a jegyzőt, hogy az erre vonatkozó 
rendelet előterjesztését a következő képviselő-testületi ülésre készítse elő.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: következő képviselő-testületi ülés 
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Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy legközelebbi 
zöldhulladék gyűjtés az egész település területén november 28-án tart a Depónia Kft.  
Sajnos úgy látja, hogy szemétlerakó lett a piactéren, melyre mielőbb szeretne 
megoldást találni 
A Rákóczi u. 84. szám alatti ingatlan átadás átvételére előreláthatólag november 
közepén kerül sor.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Többen érdeklődtek a kutak engedélyezési eljárási 
kapcsolatban. Részletes tájékoztatást nyújtott az engedélyek kiadására 
vonatkozóan. 
 
Turi Balázs polgármester javasolta, hogy az óvoda épületéből kiszerelt használt 
csaptelepek mosdókagylóval együtt értékesítve legyenek. Mivel változó állapotban 
vannak, így javasolja 3000-3500 Ft-ig terjedő összegben értékesíteni. 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester támogatta a polgármester javaslatát. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta az óvodai használt mosdók és csaptelepek 
értékesítését, melyet a képviselő-testület egyhangú szavazattal elfogadott. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

307/2018. (X.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
az óvoda felújítása során kikerült használt mosdókat és a hozzájuk tartozó 
csaptelepekkel együtt értékesíti 3000-3500 Ft-os darabáron, mivel változó 
minőségűek. 
 
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 


