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Bakonycsernye Község Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 
november 19-én 17 órakor kezdődő közmeghallgatásán.  
 
Jelen vannak:  
Turi Balázs   polgármester 
Ackermann Zoltán alpolgármester 
Berze Attila  képviselő 
Kaviczki Péter  képviselő  
Osgyán Gábor  képviselő 
Varsányi Ferencné  képviselő 
 
Tanácskozási joggal: Fidrich Tamásné jegyző  
 
27 fő helyi lakos a mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Turi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
közmeghallgatás határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselő-testületi 
tagból 6 fő megjelent.  
A közmeghallgatás jegyzőkönyvének hitesítésével Ackermann Zoltán alpolgármestert 
javasolja megbízni.  
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek és határozathozatal nélkül megbízták 
Ackermann Zoltán alpolgármestert a jegyzőkönyv hitelesítésével.  
 
Turi Balázs polgármester: Elsődlegesen néhány statisztikai adatról a képviselő-
testület munkáját illetően nyújtott tájékoztatást:  
Az idei év első tíz hónapjában a képviselő-testület 18 nyílt és 6 zárt ülést tartott. 
Összesen 307 határozatot és 18 rendeletet alkotott. A Pénzügyi és 
Településüzemeltetési Bizottság üléseinek száma 11 volt, meghozott határozatok 
száma 44. A Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló 
Bizottság 5 alkalommal ülésezett és 19 határozatot hozott.   
A képviselő-testület a korábbi évekhez hasonlóan igyekszik minden évben stabil 
költségvetést kialakítani, mely a tudatos, kiszámítható döntéseknek köszönhető. 
Az önkormányzat az idei évben is megőrizte az anyasági támogatás nyújtását, 
születendő gyermekenként 2018. március 31-ig 40.000 Ft, április 1-től pedig 50.000 
Ft összeggel, továbbá minden kérelmező részére Bakonycsernye címerével ellátott 
törölközőt is nyújt. Szintén örömként szolgál, hogy a tavalyi évhez hasonlóan az idén 
is csatlakozott az önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
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Ösztöndíjpályázathoz, mely a felsőoktatásban tanulókat támogatja, melyre 4 fő 
nyújtotta be pályázatát.  
A szociális ellátásoknál a települési támogatások keretén belül mindenképp 
megemlítendő az új támogatási forma, a beiskolázási támogatás, mely a település 
székhelyén lévő intézményben tanulók részére nyújt 10.000 Ft összegű támogatást, 
amelyben 57 család 72 gyermeke részesült.  
Szintén öröm, hogy az idei évben is biztosítani tudja az önkormányzat az időskorú, 
70 év feletti személyek támogatatását, mely a korábbiakhoz hasonlóan karácsonyi 
ünnepség keretében kerül átadásra.  
A tehetséges tanulók támogatása továbbra is fontos számunkra, így bizonyítvány 
alapján az idei évtől már a 4.7 tanulmányi átlagot elért eredménytől lehet 
támogatásban részesülni. A tavalyi évben 1 fő, az idei évben 7 fő részesült a 
támogatásban.  
Pályázati lehetőségből az idén is tudtunk biztosítani a Magyarcsernyén 
megrendezésre kerülő néptánc táborba 17 fős csapat részvételét, valamint mi is 
tudtunk fogadni Balatonszepezden az Erdélyből és Vajdaságból érkező 
gyermekeket. 
Az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása mellett – óvodai nevelés, háziorvosi 
és védőnői szolgálat, közvilágítás, temető fenntartás, közművelődés, 
gyermekétkeztetés, közfoglalkoztatás, család és gyermekjólét, utak, hidak, árkok 
rendben tartása – önként vállalt feladatot is teljesít azzal, hogy támogatja a civil 
szervezeteket a Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesületet, a Polgárőr Egyesületet 
és Nyugdíjas klubokat. 
A helyi körzeti megbízottnak üzemanyag hozzájárulást az idei évben is fizetünk 
továbbá a Rendőrkaptányság segítségével elkészült az új körzeti megbízotti iroda.  
Rendezvényeinket az idén is sikerült megtartani, melyek időpontjairól a már év elején 
kiadott programfüzetből értesülhetnek a lakosok.  
A Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal továbbra is a három település 
összesen 4700 állampolgár ügyeit intézi, hiszen 2013. január elseje óta Nagyveleg 
és Balinka települések is ide tartoznak.  
Méltán büszkék lehetünk a településen történt fejlesztésekre. Májusban befejezésre 
került a családsegítő szolgálat infrastrukturális fejlesztése, valamint az Ifjúság utca 
helyreállítása.  
A nyár folyamán elkészült a legnagyobb beruházás, az Akác utca térsége belterületi 
vízrendezése.  
Az elmúlt héten került átadásra a Bóbita Óvoda felújított épülete, energetikai 
fejlesztéssel valamint mini bölcsőde kialakítással.  
A Béketelepi Klub épületének külső és belső felújítására vonatkozóan két pályázat 
került benyújtásra, az energetikai fejlesztésre és a tanulást segítő infrastrukturális 
fejlesztésre vonatkozóan, melynek munkálatai hamarosan megkezdődnek.  
A Sportpályán létesítendő Sportpark megépítéséhez a munkaterület átadása 
megtörtént, melyhez az önkormányzat készíti a világítást, padok felszerelését és az 
eszközökhöz vezető térköves járdát. Remélhetőleg hamarosan elkészül. A sporthoz 
kapcsolódva kiépítésre került az Ady utcában streetball palánk.  
Szintén pályázat keretén belül a művelődési ház és könyvtárban kialakításra került a 
Digitális Jólét Pont, mely mindenki számára elérhető internet hozzáférést biztosít, 
informatikai eszközök kerültek elhelyezésre.   
Végül nagy öröm, hogy a Rózsa utca 75-98. számú ingatlanok közötti szakaszon 
járda felújításra pozitív támogatói döntés érkezett, így hamarosan újabb felújított 
járdaszakasszal bővül a település.  
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Igaz, nem az önkormányzat, hanem a Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület a 
TAO támogatási rendszerből 12.667.559 eFt forrást szerzett – önerő biztosítása 
mellett – kisméretű műfüves pálya létesítésére, mely szintén a nyár folyamán 
átadásra került. Ehhez a sikeres vállalkozások nyereségadójának összeszedésére 
volt szükség. 
Az Akác utca felújítását követően nem szabad elfelejteni a második legnagyobb 
beruházást, a település közlekedésfejlesztését, mely a jövő évben fog megvalósulni 
a település több részét érintve. Sajnos az önkormányzat lehetőségei végesek, de 
sokat dolgozunk azon, hogy a következő években is minél több pályázatot 
kihasználjunk, melyekhez komoly összegű önrészt is kell hozzátenni. 
Ennek ellenére a képviselő-testület eldöntötte, hogy a jövő évre vonatkozóan 
semmilyen adóformát nem kíván megemelni. Az adókat nemcsak a fejlesztésekre, 
hanem karbantartási munkálatokra is fordítja az önkormányzat.  
Ezeken felül büszkék vagyunk az immáron harmadik fasor ültetésére, valamint annak 
ellenére, hogy az iskola nem az önkormányzat fenntartásában van, az iskolásokért 
alapítvány által megvalósított beruházásra az iskolában.  
Úgy gondolja, hogy minden intézmény fejlődik, mely nagy öröm, melyet szeretne a 
2019-es évben is tapasztalni, továbbá megköszönte a társadalmi munkákban való 
aktív részvételt.  
Végül megköszönte az önkormányzat hivatala, intézményei dolgozóinak egész éves 
munkáját.  
 
Turi Balázs polgármester kérte a lakosság hozzászólásait.  
 
Hatvani István: Nagy öröm, hogy az Akác utca felújítása elkészült, nagyon köszöni a 
lakosok nevében. Elmondta, hogy az utcában található egy forrás, ahol gyönyörű 
kutat lehetne kialakítani, melynek nagy része társadalmi munkával megoldható 
lenne. A néhány évvel ezelőtt virágokból kialakított címert is fel lehetne újítani 
tavasszal.  
 
Tirkli István: A Karcsi bolt és a dohánybolt előtti háromszöges területet 
leaszfaltozására lenne szükség a megfelelő parkolás miatt. Ha kell, támogatni tudja.  
 
Turi Balázs polgármester: A nevezett terület a közútkezelő tulajdonában van, 
megkereséssel fordul hozzá a lehetőségek végett.  
 
Sztrída János: A településen elég gyakran előfordul, hogy nincs közvilágítás.  
 
Turi Balázs polgármester: A település területén a közvilágításért az E-ON felelős, 
hozzájuk lehet bejelenteni a hibát, de amennyiben valaki a hivatalban jelzi, úgy 
továbbításra kerül az E-ON fele.  
 
Palik Ferenc: A szőlőhegy egyes részein nagy kimosások vannak, nehéz a 
közlekedés.  
 
Turi Balázs polgármester: A 2018. évi költségvetés tartalmazza a külterületi utak 
karbantartását, reméli, hogy a jövő évben is tud vele tervezni. A biztonságos 
közlekedést igyekeznek mindenhol biztosítani. Az idei évben megmaradt összeget a 
Rózsa utca padkázására fordítja a testület.  
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszönte a 
lakosok jelenlétét és a közmeghallgatást bezárta.  
 
 
              

  k.m.f.  
 
 
  Turi Balázs        Fidrich Tamásné 
           polgármester           jegyző   
 
 
 
       Ackermann Zoltán  
     jegyzőkönyv hitelesítő 
  


