
 
1 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 
december 13-án, 930 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Turi Balázs   polgármester 
Ackermann Zoltán  alpolgármester 
Berze Attila   képviselő 
Kaviczki Péter  képviselő 
Osgyán Gábor 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 Kaviczki Péter 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 

346/2018. (XII.13.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Kaviczki 
Péter képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 

 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőek szerint tett javaslatot. 
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1./ Javaslat az TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00009 azonosítószámú pályázat 
közbeszerzésének lezárásához szükséges döntések meghozatalára  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
2./ Javaslat a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00010 azonosítószámú és az EBR 405 847 
azonosítószámú pályázatokhoz szükséges döntések meghozatalára  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
3./ Javaslat pályázat benyújtására a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által „TESTVÉR-
TELEPÜLÉSI PROGRAMOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK” címen meghirdetett 
felhívásra  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
4./ Tájékoztató aktuális pályázatokról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
5./ Javaslat a 2019. évi munkaterv meghatározására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
6./ Tájékoztatás az önkormányzati képviselő választópolgárokkal való 
kapcsolattartási kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységéről szóló 
tájékoztatási kötelezettség teljesítéséről  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
7./ Polgármesteri beszámoló a társulásokban végzett tevékenységről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
8./ Jegyzői beszámoló az adóztatási tevékenységről  
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 

 
9./ Jegyzői tájékoztató a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatban 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 

 
10./ Tájékoztató az önkormányzat költségvetési, költségvetés teljesítési és szakmai 
tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adtok közzétételéről  
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 

 
11./ Javaslat önkormányzati vagyonbiztosítás felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
12./ Javaslat óvodavezető megbízására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
13./ Bizottsági elnöki beszámoló a KOMA adatbázisban történő szereplés 
vizsgálatáról  
Előterjesztő: Szarka István elnök  

 
14./ Egyéb ügyek 
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A tárgyalandó napirendre egyéb módosító javaslat nem érkezett. A polgármester 
szavazásra bocsátotta annak elfogadását az elhangzottak szerint.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
347/2018. (XII.13.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat az TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00009 azonosítószámú pályázat 
közbeszerzésének lezárásához szükséges döntések meghozatalára  
2./ Javaslat a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00010 azonosítószámú és az EBR 
405 847 azonosítószámú pályázatokhoz szükséges döntések meghozatalára  
3./ Javaslat pályázat benyújtására a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által 
„TESTVÉR-TELEPÜLÉSI PROGRAMOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK” címen 
meghirdetett felhívásra  
4./ Tájékoztató aktuális pályázatokról 
5./ Javaslat a 2019. évi munkaterv meghatározására 
6./ Tájékoztatás az önkormányzati képviselő választópolgárokkal való 
kapcsolattartási kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységéről szóló 
tájékoztatási kötelezettség teljesítéséről  
7./ Polgármesteri beszámoló a társulásokban végzett tevékenységről 
8./ Jegyzői beszámoló az adóztatási tevékenységről  
9./ Jegyzői tájékoztató a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatban 
10./ Tájékoztató az önkormányzat költségvetési, költségvetés teljesítési és 
szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adtok 
közzétételéről  
11./ Javaslat önkormányzati vagyonbiztosítás felülvizsgálatára 
12./ Javaslat óvodavezető megbízására 
13./ Bizottsági elnöki beszámoló a KOMA adatbázisban történő szereplés 
vizsgálatáról  
14./ Egyéb ügyek 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat az TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00009 azonosítószámú pályázat 
közbeszerzésének lezárásához szükséges döntések meghozatalára  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A Béketelepi Kultúrház energetikai fejlesztésére kiírt 
közbeszerzési eljárásra két árajánlat érkezett be, mindkettő érvényes. A 
bírálóbizottság összegző véleménye alapján az összességében legkedvezőbb 
ajánlattevő, a V+V Kft., így kérte annak kijelölését a munka elvégzésére. Felhívta a 
figyelmet, hogy az ajánlatban szereplő összeg nettó 33.027.304 Ft, ami nettó 
10.526.927 Ft-tal több, mint a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege, így az  
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önkormányzatnak biztosítani a plusz fedezetet a 2019. évi költségvetéséből. Kérte a 
képviselők véleményét.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Többször átbeszélésre kerültek már a pályázatok, a cél az 
hogy megvalósuljanak. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a V+V 
Építőipari és Műszaki Szolgáltató Kft. név szerinti szavazással történő kijelölését 
valamint a hiányzó fedezet biztosítását.   
 

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

Turi Balázs polgármester: igen szavazat 
Ackermann Zoltán alpolgármester: igen szavazat 

Berze Attila képviselő: igen szavazat 
Kaviczki Péter képviselő: igen szavazat 
Osgyán Gábor képviselő: igen szavazat 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

348/2018. (XII.13.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-
16-FE1-2017-00009 kódszámú – Béketelepi Kultúrház energetikai fejlesztése 
Bakonycsernye településen – pályázat megvalósítása ajánlattételi eljárását 
eredményesnek minősítette. A a V+V Építőipari és Műszaki Szolgáltató Kft-t 
(8000 Székesfehérvár, Privigyei utca 4.) benyújtott ajánlat érvényesnek és az 
összességében legkedvezőbbnek minősíti, mivel az megfelel az ajánlattételi 
felhívás és dokumentációban megfogalmazott feltételeknek, ajánlattevő a 
szerződés teljesítéséra alkalmas, vele szemben kizáró ok nem áll fenn 
A vállalkozó díj összegét nettó 33.027.304 Ft-ban határozza meg, melyhez a 
szükséges fedezetet az alábbiak szerint biztosítja: 
nettó 22.500.377 Ft Pályázat útján  
nettó 10.526.927 Ft 2019. évi költségvetéséből 
Teljesítési határidő: 2019. május 30. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.     
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2./ Javaslat a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00010 azonosítószámú és az EBR 405 847 
azonosítószámú pályázatokhoz szükséges döntések meghozatalára  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A két pályázat egy közbeszerzési eljárás keretében kerül 
lefolytatásra. Két döntésre van szükség. Az egyik a Rózsa utcai pályázatnál 
szükséges a műszaki ellenőr kijelölésére, melyre az alábbi három ajánlat érkezett be: 

- Penta-Kör Kft. 012 Győr, Vadvirág u. 24. bruttó 317.500 Ft 
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- KDT KÖZMŰBER Kft. 8000 Székesfehérvár, Szőlő u. 72. bruttó 279.400 Ft 
- SZABOLCS Mérnökiroda Kft. 2421 Nagyvenyim, Deák F. u. 67. bruttó 266.700 

Ft 
Javasolta a legolcsóbb ajánlattevő, a SZABOLCS Mérnökiroda Kft. kijelölését a 
műszaki ellenőri feladatokra. Erre vonatkozóan elkészült a megbízási szerződés, 
mely megküldésre került a képviselőknek. Javasolta annak elfogadását is.  
A másik döntés a két pályázatra vonatkozó ajánlattételi felhívás elfogadása, melyet 
szintén megkaptak a képviselők. Javasolta az elkészített ajánlattételi felhívás 
elfogadását.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
EBR 405 847 kódszámú pályázat műszaki ellenőr kijelölését. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

349/2018. (XII.13.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az EBR 
405 847 kódszámú – Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása 2018. – pályázat keretében megvalósuló beruházás műszaki 
ellenőri feladatok elvégzésével a SZABOLCS Mérnökiroda Kft-t (2421 
Nagyvenyim, Deák Ferenc u. 67. képviseli: Szabolcs László ügyvezető) bízza 
meg.  
A vállalkozói díjat bruttó 266.700 Ft összegben határozza meg.  
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Varsányi Ferencné megérkezett az ülésterembe, így a képviselők száma 6 főre 
emelkedett.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a „Közlekedésfejlesztés Bakonycsernyén” 
tárgyú ajánlattételi felhívásának elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

350/2018.(XII.13.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Közlekedésfejlesztés Bakonycsernyén” tárgyú ajánlattételi felhívását és 
ajánlattételi dokumentációt a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja.  
Felkéri a polgármestert a korábban meghatározott gazdasági szereplők 
részére történő megküldésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
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3./ Javaslat pályázat benyújtására a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által 
„TESTVÉR-TELEPÜLÉSI PROGRAMOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK” címen 
meghirdetett felhívásra  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az idei évben szintén lehetőség van testvér-települési 
programok és együttműködések támogatására pályázatot benyújtani, melyről 
részletesen tájékoztatta a képviselőket. A pályázathoz nem kell önerőt biztosítani, 
maximum 2 millió Ft-ra lehet pályázni. Véleménye szerint jövő évben ne a 
tánccsoportoknak legyen szervezve a találkozó, hanem a három település fiatal 
sportolói, esetleg a focicsapatok részére. A megrendezés Bakonycsernye feladata 
lesz. A szállás helyszíne jövő évben is a Balatonszepezdi tábor lenne.  
Javasolta a pályázat benyújtását, melyre javasolta megbízni az Albensis Kft-t. 
Árajánlatot bekérte, a megbízási díj 50.000,- Ft + Áfa, ami nyertes pályázat esetén 
elszámolható. Kérte a véleményeket. 
Dönteni kell a pályázat benyújtásáról és megbízni az Albensis Kft-t a pályázat 
elkészítésével. Kérte a véleményeket.  
 
Berze Attila képviselő: A jövő évi falunapok keretén belül kerülne megrendezésre? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, elsőként a falunapokra gondolt. 
 
További hozzászólás nem hangzott el. Turi Balázs polgármester szavazásra 
bocsátotta a „Testvér-települési programok és együttműködések (2019)” című 
pályázaton való részvételt.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

351/2018. (XII.13.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. 
évi CLXXXII. törvény, valamint a BGA törvény végrehajtásáról szóló 
367/2010.(XII.30.) Korm. rendelet alapján meghirdetett „Nemzetpolitikai célú 
támogatások” című felhívásra. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A polgármester bejelentette érintettségét a pályázatíró cég kijelölése kapcsán, mivel 
az Albensis Kft. vezetője közeli hozzátartozója, így kérte a döntéshozatalból történő 
kizárását. 
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

352/2018. (XII.13.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
a „Nemzetpolitikai célú támogatások” című pályázat előkészítésére kijelölendő 
pályázatíró cég döntéshozatalából kizárja Turi Balázs polgármestert. 
 
Felelős: alpolgármester 
Határidő: azonnal 

 
Turi Balázs polgármester: Az ülés további vezetését átadta Ackermann Zoltán 
alpolgármester részére. 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester szavazásra bocsátotta a testvér-települési tárgyú 
pályázat előkészítésének megbízásával a legkedvezőbb ajánlattevő megbízását. 
 

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

Turi Balázs polgármester nem szavazott. 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
353/2018. (XII.13.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Nemzetközi 
célú támogatások” című pályázat előkészítésére megbízza az ALBENSIS 
Nonprofit Kft-t (8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 7-9. II. em.) nettó 
50.000,- Ft + Áfa, bruttó 63.500,- Ft, azaz Hatvanháromezerötszáz forint 
megbízási díj ellenében. 
Felhatalmazza a polgármester a megbízási szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Turi Balázs polgármester az ülés további vezetését visszavette Ackermann Zoltán 
alpolgármestertől. 
 
 
4./ Tájékoztató aktuális pályázatokról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Osgyán Gábor képviselőt, hogy a Sportpályán 
megvalósuló sportpark építésének jelenlegi helyzetéről tájékoztassa a testületet. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Az alapozási munkák befejeződtek, szegélyekkel körbe 
rakták, feltöltötték sóderrel a szegély alatt 5 cm-ig. A külszíni torna eszközök 
alapozását és az eligazító tábla alapozása is elkészült. A térkőszegély külső oldala 
rézsutosan feltöltésre került földdel. Az eszköz használatát bemutató tábla kerül 
elhelyezésre, melynek az alapjai készen vannak. 
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Kaviczki Péter képviselő: Megfelelően elkészült a helyszín? 
 
Osgyán Gábor képviselő: Véleménye szerint igen, várjuk a következő 
munkafolyamatot, de a télbeállt miatt megálltak a munkák. A gumitégla lerakása, a 
tető és az eszközök elhelyezése van még hátra.  
 
Turi Balázs polgármester: Megköszönte Osgyán Gábornak a segítséget és a 
tájékoztatást. Az önkormányzatnak térköves járda elkészítésére van kötelezettsége. 
Helyi vállalkozótól kért be árajánlatot, mely 360 eFt lenne a 20 m2 terület. Javasolta 
Fidrich István vállalkozó kijelölését a munkára, mely elkészítésének határidejére 
javasolta 2019. február 15. További kötelezettség még, hogy a villanyvilágítást is ki 
kell az önkormányzatnak építeni. Erre később adunk megbízást.  
 
További hozzászólás nem hangzott el. Turi Balázs polgármester szavazásra 
bocsátotta Fidrich István vállalkozó megbízását a Sportpark létrehozásához 
szükséges térköves járda elkészítésével.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

354/2018. (XII.13.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a sportpályán 
megvalósuló Sportpark létrehozásához szükséges térköves járda 
elkészítésével Fidrich István vállalkozót (8000 Bakonycsernye, Petőfi u. 49.) 
bízza meg.  
A megbízási díj összege 360.000 Ft. 
Befejezési határidő 2019. február 15. 
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírásával.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5./ Javaslat a 2019. évi munkaterv meghatározására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Elkészült a jövő évi munkaterv, melyben október hónapnál 
szerepel a választásokat követően az alakuló ülés. Javasolta ennek megfelelően 
elfogadni az előterjesztést. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 2019. 
évi munkaterv elfogadását az elhangzott javaslat alapján.  
 

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

355/2018. (XII.13.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2018. évre vonatkozó munka és üléstervét megtárgyalva az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 

2019. évi munka és ülésterve 

 

 
I. 

A munkaprogramból adódó feladatok: 
 

1.) Költségvetések elkészítése, a település működtetésével kapcsolatos döntések 
meghozatala 
2.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése. 
3.) Beszámolók, értékelések: 
a) a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásának értékelése  
b) a Művelődési Ház és Községi Könyvtár működésének értékelése  
c) a Közös önkormányzati hivatal fenntartásával kapcsolatos beszámoló 
4.) A jogszabályi kötelezettség alapján feladat a határidős jelentések, beszámolók 
megtárgyalása, különös tekintettel a féléves, háromnegyed-éves beszámolóra, a 
zárszámadásra és pénzmaradvány elszámolásra, valamint a következő év 
költségvetési koncepciójára.  
5.)A község közbiztonsági helyzetéről a körzeti megbízott évente tájékoztatja a 
képviselő-testületet.  

II. 
A képviselő-testületi ülések állandó témái: 

 
1.) Napirend tárgyalása előtt témák: 
a) Tájékoztató az elmúlt ülést követő fontosabb eseményekről, lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
Előadó: polgármester  
b) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről  
Előadó: polgármester  
c) Tájékoztató a képviselő-testület és Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság 
feladat-és hatáskörét érinti új jogszabályokról  
Előadó: jegyző  

 
2.) A bejelentések között, illetőleg a napirend után tárgyalandó témák:  

- Felvilágosítás kérés (interpelláció) előzőleg írásban benyújtott 
előterjesztés alapján  

- Különböző tájékoztatók és egyéb témák  
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3.) A képviselő-testületi ülések megtartására – esetleges rendkívüli eseményeket 
kivéve – a hónap utolsó csütörtök. Kezdő időpontja: reggel 9 óra.  
A nyilvános testületi üléseket - szükség szerint - zárt ülések követik. A zárt ülések 
keretében tárgyalja a képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló törvény 46. § (2) bekezdésében feltüntetett eseteket.  

4.) A képviselő-testület évente július 1-jétől augusztus 15-ig munkaterv szerinti ülést 
nem tart. Rendkívüli események, döntési kényszerek esetén rendkívüli ülés 
összehívására kerül sor. 

III. 

Bakonycsernye, Balinka és Nagyveleg Önkormányzatainak  
együttes ülései 

 
A Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal és aGajamenti Önkormányzati 
Társulás közös fenntartásából adódó döntéseket a tagi önkormányzatok együttes 
ülésen fogadhatják el. A polgármesterek az együttes ülés időpontját közösen tűzik ki. 
Amennyiben a képviselő-testületek nem összevont ülés keretében döntenek az 
érintett napirendi pontokról, úgy a jegyző köteles mind testület részére azonos 
tartalmú előterjesztést készíteni. 

 
IV. 

A munkaterv nyilvánossága 

A jegyző gondoskodik arról, hogy a munkaterv nyilvánossága biztosított legyen, a 
terv elfogadását követően a www.bakonycsernye.hu önkormányzatunk honlapján, 
valamint a Községi Könyvtárban közzéteszi.  

V. 

A Képviselő-testület ülésterve 

A fenti munkaterv alapján Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének 2019. évi ülésterve a következő: 

A testületi ülések napirendi tervezetére, a napirendi pontok sorrendjére a 
polgármester tesz javaslatot. A testületi ülés napirendi ügyeinek előkészítésért felelős 
a jegyző, közreműködik a napirendi pont tárgya szerinti előadó.  

JANUÁR 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Köztisztviselők teljesítményértékelésének alapjául szolgáló célkitűzések 
meghatározása 
Előterjesztő: jegyző 
2./ Nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata 
3./ Polgármesteri illetmény és költségtérítés meghatározása 
Előterjesztő: alpolgármester 
4./ „Bakonycsernyei Rikkancs” helyi újság nyomdai munkáinak elvégzése 
Előterjesztő: polgármester 
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5./ Aktuális ügyek 
 

FEBRUÁR 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Tájékoztató a Községi Könyvtár 2018. évi működéséről 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Tájékoztató a Művelődési Ház 2018. évi működéséről 
Előterjesztő: polgármester 
3./ Tájékoztató az Általános Iskola 2018. évi működéséről 
Előterjesztő: polgármester 
4./ Tájékoztató a Bóbita Óvoda Mini Bölcsőde 2018. évi működéséről 
Előterjesztő: polgármester 
5./ Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének 
teljesítéséről, a KOMA adatbázisban történő szereplésről 
Előterjesztő: bizottság elnöke 
6./ Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének meghatározására 
Előterjesztő: polgármester 
7./ Javaslat az önkormányzat saját bevételek, valamint adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározására a költségvetési évet 
követő 3 évre várható összegéről 
Előterjesztő: polgármester 
8./ Javaslat az MTKT társulás működéséhez történő hozzájárulás meghatározásáról 
Előterjesztő: polgármester 
9./ Beszámoló a civil szervezetek részére nyújtott támogatások felhasználásáról 
Előterjesztő: polgármester 
10./ A polgármester 2019. évi szabadságütemezésének jóváhagyása 
Előterjesztő: jegyző 
11./ Aktuális ügyek 

 
MÁRCIUS 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Az önkormányzat2019. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása 
Előterjesztő: polgármester 
 
ÁPRILIS 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása 
Előterjesztő: polgármester 
3./ Tájékoztató az önkormányzat vagyonkimutatásáról a vagyonállapotról Mötv. 110. 
§ (2) bekezdése alapján 
Előterjesztő: polgármester 
3./Tájékoztató a 2018. évi belső ellenőrzés megállapításairól 
Előterjesztő: polgármester 
4./ Aktuális ügyek 

 
MÁJUS 
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Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Beszámoló az önkormányzat 2018. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti 
feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Aktuális ügyek 
 
JÚNIUS 
1./ Aktuális ügyek 

 
Képviselő-testületi ülés időpontja: 2019. július-augusztus: szükség szerint 
aktuális ügyek 
 
SZEPTEMBER 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának ½ féléves teljesítéséről szóló 
tájékoztató ismertetése 
Előterjesztő: polgármester 
3./ Döntés a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázati rendszerhez történő csatlakozásról 
Előterjesztő: polgármester 
4./ Aktuális ügyek 

 
OKTÓBER 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ ALAKULÓ ÜLÉS (JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT KÖTELEZŐ 
NAPIRENDI PONTOKKAL) 
2./ 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
Előterjesztő: polgármester 
3./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
4./ Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról szóló ¾ éves tájékoztató ismertetése 
Előterjesztő: polgármester 
5./ Aktuális ügyek 

 
NOVEMBER 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1/ Az önkormányzat helyi adórendeleteinek felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Jegyzői beszámoló az adóztatási tevékenységről 
Előterjesztő: jegyző 
3./ Önkormányzati lakások lakbérrendeletének felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
4./ Temetői díjak felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
5./ Lakosság tájékoztatója a környezet állapotáról 
Előterjesztő: polgármester 
6./ Polgármesteri beszámoló a társulásokban végzett tevékenységről  
Előterjesztő: polgármester 
7./Aktuális ügyek 
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DECEMBER 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ A 2020. évre vonatkozó munkaterv meghatározására 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Tájékoztató az önkormányzati képviselő választópolgárokkal való kapcsolattartási 
kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységéről szóló tájékoztatási 
kötelezettsége teljesítéséről 
Előterjesztő: polgármester 

 
A Képviselő-testület az éves KÖZMEGHALLGATÁS időpontját október 
hónapban határozza meg, napja pedig a költségvetési tervezet összeállításának 
függvényében kerül meghatározásra.  

 
VI. 

Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság ülésterve 
 

A Bizottság az SZMSZ-ben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva, igazodva a 
képviselő-testület üléstervéhez tartja meg bizottsági üléseit. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
6./ Tájékoztatás az önkormányzati képviselő választópolgárokkal való 
kapcsolattartási kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységéről szóló 
tájékoztatási kötelezettség teljesítéséről  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A település képviselőinek minden évben tájékoztatást kell 
nyújtani a lakossággal való kapcsolattartásról, a képviselői tevékenységről. Ezt 
minden képviselő megtette. 

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Ackermann Zoltán alpolgármester képviselői beszámolóját. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
356/2018.(XII.13.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Ackermann 
Zoltán képviselőnek a választópolgárokkal való kapcsolattartási 
kötelezettségről, valamint képviselői tevékenységéről készített tájékoztatót 
elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos  
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A polgármester szavazásra bocsátotta Berze Attila képviselő képviselői 
beszámolóját. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
357/2018.(XII.13.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Berze Attila 
képviselőnek a választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségről, 
valamint képviselői tevékenységéről készített tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos  
 

A polgármester szavazásra bocsátotta Kaviczki Péter képviselő képviselői 
beszámolóját. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
358/2018.(XII.13.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Kaviczki Péter 
képviselőnek a választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségről, 
valamint képviselői tevékenységéről készített tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos  

 
A polgármester szavazásra bocsátotta Osgyán Gábor képviselő képviselői 
beszámolóját. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
359/2018.(XII.13.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Osgyán 
Gábor képviselőnek a választópolgárokkal való kapcsolattartási 
kötelezettségről, valamint képviselői tevékenységéről készített tájékoztatót 
elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos  

 
A polgármester szavazásra bocsátotta Szarka István képviselő képviselői 
beszámolóját. 
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
360/2018.(XII.13.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szarka István 
képviselőnek a választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségről, 
valamint képviselői tevékenységéről készített tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos  

 
A polgármester szavazásra bocsátotta Varsányi Ferencné képviselő képviselői 
beszámolóját. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
361/2018.(XII.13.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Varsányi 
Ferencné képviselőnek a választópolgárokkal való kapcsolattartási 
kötelezettségről, valamint képviselői tevékenységéről készített tájékoztatót 
elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos  

 
 
7./ Polgármesteri beszámoló a társulásokban végzett tevékenységről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A beszámoló elkészült, melyben szerepel mindhárom 
társulásról rövid összefoglaló, melyekben részt vesz. Amennyiben önkormányzatot 
érintő döntés van, úgy a testület elé terjeszti. A beszámolt kiegészítené azzal, hogy 
döntés született a társulás társulási hozzájárulási összegének módosításáról, amely 
150 Ft/lakos összegről 30 Ft-ra csökkenne.  Ennek megfelelően készült el az 
előterjesztés, melynek kérte elfogadását.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
társulásokban végzett tevékenységről szóló beszámoló elfogadását.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

362/2018.(XII.13.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
társulásokban végzett tevékenységről szóló polgármesteri beszámolót 
elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
8./ Jegyzői beszámoló az adóztatási tevékenységről  
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Minden évben az önkormányzat az adóhatósági munkáról 
beszámolót készít, melyet a képviselő-testület elfogad. Az idei évben is elkészült a 
részletes beszámoló, mely a képviselők részére megküldésre került. 
 
Turi Balázs polgármester: Mindig kéri a kolléganőket, hogy a tartozások minél több 
kerüljön behajtásra. Javasolta a beszámoló elfogadását.   
 
Varsányi Ferencné képviselő: Elég nagyszámú a befizetés. Jelentős változás, hogy 
nem kell bejelenteni az új adózókat, a NAV átjelenti. Az iparűzési adónál új 
jogszabály, hogy aki termelő beruházást végez, kedvezményt adhat részére az 
önkormányzat.  
 
Turi Balázs polgármester: Elmúlt ülésen már elfogadta a jövő évi irányt a testület adó 
szempontjából. De jövő évben a felvetés átgondolandó lehet.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Jó ötletnek tartja a felvetést.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
adóztatási tevékenységről szóló beszámoló elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

363/2018.(XII.13.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat adóztatási tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
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9./ Jegyzői tájékoztató a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatban 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A Kormány döntése értelmében azok, akik a téli 
rezsicsökkentésben korábban nem részesültek, egyszeri természetbeni 
támogatásban fognak részesülni. Nekik október 15-ig kellett benyújtani a hivatalban 
az erre vonatkozó kérelmet, melyet továbbítani kellett a Belügyminisztériumba. A 
kérelemben nyilatkozni kellett, hogy tűzifa, szén, brikett vagy gázpalackot igényel. Az 
igénylések alapján Bakonycsernye megkapta a támogatás, amely megérkezett a 
számlára. Az önkormányzatnak szerződést kell kötni olyan gazdálkodó szervezettel, 
aki vállalja, hogy lekésőbb 2019. december 15-ig biztosítja az érintett háztartások 
tüzelőanyag átvételének lehetőségét. A támogatási összegből a jogosulthoz történő 
szállítás költsége nem fedezhető.  
 
Megkérte Berze Attila képviselőt, hogy érdeklődjön vállalkozóknál.  
 
Berze Attila képviselő: Mórról lenne egy lehetőség, aki kihozná, és itt lehetne 
kiosztani.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Ha utalvány kerül kiadásra, akkor mivel kell 
elszámolni? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Szerződést kell kötni, a banki átutalást is igazolni kell. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Aki gázpalackot kap, az hogyan lesz megoldva, ugyanis 
5.000Ft egy gázpalack, tehát 12.000 Ft-ért nem fog tudni vásárolni. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Ez a vállalkozóval történt megegyezés kérdése. Az is 
kérdés, még, hogy ki állapítja meg a támogatásra való jogosultságot, kié lesz a 
hatáskör. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Az önkormányzatnak a fájából nem lehetne adni? 
 
Turi Balázs polgármester: Nem, mivel nincs 35 m3 egyforma minőségű fa 
mennyiség. Szeretne egy vállalkozóval kötni szerződést, melyet az idei fűtési 
szezonban célszerű lenne kiosztani. Kérte a képviselők segítségét a fával foglalkozó 
vállalkozó megkeresésével.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
jegyző tájékoztatóját a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatban.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 
 
 



 
18 
 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

364/2018.(XII.13.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a téli 
rezsicsökkentéssel kapcsolatos jegyzői tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
10./ Tájékoztató az önkormányzat költségvetési, költségvetés teljesítési és 
szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatok 
közzétételéről  
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A hivatal épületében a hirdetőtáblán vannak kihelyezve, 
továbbá a honlapra kerülnek fel a rendeletek, melyek teljes mértékben tartalmazzák 
az önkormányzat gazdasági helyzetét, ezzel eleget teszünk a közzétételi 
kötelezettségnek.  

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat költségvetési, költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének 
bemutatására, értékelésére vonatkozó adatok közzétételéről szóló előterjesztést.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

365/2018.(XII.13.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat költségvetési, költségvetés teljesítési és szakmai 
tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatok közzétételéről 
szóló jegyzői tájékoztatót elfogadja.  

 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
 
11./ Javaslat önkormányzati vagyonbiztosítás felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az önkormányzat értékesítette a régi könyvtár épületét és 
megvásárolta a Rákóczi u. 84. szám alatti ingatlant. Emiatt felül kell vizsgálni a 
vagyonbiztosítást, az egyik épület kikerül, a másik belekerülne a biztosítások körébe. 
Az érték ugyanannyi maradna. Az erre vonatkozó előterjesztést megkapták a 
képviselők.   
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Osgyán Gábor képviselő: A sportpálya 5 millió Ft-tal szerepel, ezt az összeget 
kevésnek tartja.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Véleménye szerint majd a választásokat követően 
vizsgálja felül a díjakat a testület.   
 
Kaviczki Péter képviselő: Azoknál az épületeknél kell felülvizsgálni leginkább az 
összeget, amelyek fel lettek újítva.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta, hogy a nemrégiben felújított épületeket vizsgálja 
most felül a testület, az egész biztosítást pedig majd a választásokat követően az új 
testület. Ennek megfelelően az alábbiakat javasolta:  

- Polgármesteri Hivatalépülete 35 millió Ft 
- Evangélikus Óvoda épülete 15 millió Ft 
- Szociális alapszolgálat 15 millió Ft 
- Sportpálya 6 millió Ft 
- Rózsa utcai óvoda 15 millió Ft  

 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat vagyonbiztosításának elfogadását az elhangzott javaslat alapján. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

366/2018.(XII.13.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az AEGON 
Magyarország Zrt-vel kötött vagyonbiztosítását az alábbi változásokkal kívánja 
módosítani:  

o Rákóczi u. 122. szám alatti ingatlan törlése, helyette a Rákóczi u. 84. 
szám alatti ingatlan felvétele, 

o Polgármesteri Hivatal épülete 35 millió Ft 
o Evangélikus Óvoda épülete 15 millió Ft 
o Szociális alapszolgálat 15 millió Ft 
o Sportpálya ingatlan 5 millió Ft (összesen 6 millió Ft) 
o Rózsa utcai óvoda 15 millió Ft  

Felhatalmazza a polgármestert a vagyonbiztosítási szerződés megkötésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. december 31. 

 
 
12./ Javaslat óvodavezető megbízására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A jelenlegi intézmény vezető januártól nyugdíjba vonul, így 
az óvodavezetői állást meg kell pályáztatni, viszont a pályázat elbírálásáig szükséges 
megbízni egy vezetőt. Az intézményen belül jelenleg Fojtyikné Gyuris Andrea végzi a 
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vezetői feladatok ellátásához szükséges iskolát, így javasolta, hogy őt bízza meg 
testület. Továbbá a helyettesítésért járó bért is meg kell határozni.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A képviselő-testületnek meg kell határozni a helyettesítésért 
járó bért is, melynek jogszabályi hátteréről részletesen tájékoztatta a testületet. 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester elhagyta az üléstermet, így a képviselők száma 5 
főre csökkent.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Javasolta pótlék összegét 109.620 Ft-ban meghatározni.  
 
Berze Attila képviselő: 91.350 Ft-ot javasolt.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester visszatért az ülésterembe, így a jelenlévő 
képviselők száma ismételten 6 fő. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta Osgyán Gábor képviselőnek a megbízott 
intézményvezető 109.620 Ft-os vezetői pótlék meghatározására tett javaslatát.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

367/2018.(XII.13.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az által 
 fenntartott Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde 
(Bakonycsernye,  Rákóczi út 141.) intézményvezetői feladatokkal 
megbízott intézményvezető helyettesévé Fojtyikné Gyuris Andrea (8056 
Bakonycsernye,  Kossuth L. u. 4.) óvodapedagógust nevezi ki 2019. 01. 
01-től. 
Ezen vezetői megbízása a fenntartó által meghirdetett óvoda vezetői állás 

 pályázat sikeres lezárásáig tart. 
Alapilletményét   264.915 Ft-ban, 
Intézményvezetői pótlékát 109.620 Ft-ban határozza meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. január 1. 

 
 
13./ Bizottsági elnöki beszámoló a KOMA adatbázisban történő szereplés 
vizsgálatáról  
Előterjesztő: Szarka István elnök  
 
Turi Balázs polgármester: Szarka István bizottsági elnök jelenléténekhiányában 
felkérte a jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a testületet, hogy a bizottság a mai nap 
folyamán ülésezett és megállapította, hogy továbbra is mindenki szerepel a KOMA 
adatbázisban, így eljárást egyik képviselővel szemben sem kell indítani. 
 



 
21 
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
KOMA adatbázisban történő szereplésről szóló beszámolót. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
368/2018. (XII.13.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság 
beszámolóját a Köztartozásmentes Adatbázisban történő szereplésről, 
jóváhagyja. Eljárást nem kell indítani a képviselő-testületnek. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
14./ Egyéb ügyek 
 
14/1. Polgármester szabadságának engedélyezése 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy december 4-én fél napot 
volt szabadságon valamit december 5-6-7-én és 15-én, valamint 27-én további 
szabadság engedélyezését kéri.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
polgármester szabadságának engedélyezését. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
369/2018. (XII.13.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 
polgármester részére 2018. december 4-én ½ nap szabadságot, december 5-
6-7. valamint december 15. és 27. napjára engedélyezi szabadság kivételét.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
14/2. Dr. Sós Katalin háziorvos megkeresése 
 
Turi Balázs polgármester: Dr. Sós Katalin háziorvos szóban megkereste, hogy 
szeretne a településen letelepedni, ezért szeretné a szolgálati lakást megvásárolni. A 
képviselő-testületnek egy irányt kellene meghatározni, melyben véleménye szerint, a 
két orvosi rendelőt össze kellene vonni egy egészségházba. Véleménye, hogy ne az 
értékesítési irányt képviselje a testület.  
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Osgyán Gábor képviselő: Egyenlőre ne legyen értékesítve a lakás.De mi van abban 
az esetben, ha így elmegy a településről?Azt tudná még elképzelni, hogy a Karcsi 
boltot megvásárolni és a helyére egy egészségházat építeni.  
 
Turi Balázs polgármester: Az az épület felülvizsgálatra került, lebontásra szorul, 
felújítani nem lehet.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Két rendelőt egyben nem tart jónak, ahhoz túl nagy a 
település. 
 
Berze Attila képviselő: Nem javasolja a szolgálati lakás értékesítését.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Rákóczi u. 49. szám alatti szolgálati lakás értékesítésének elutasítását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

370/2018. (XII.13.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a tulajdont képező Bakonycsernye, Rákóczi u. 49. szám alatti 
szolgálati lakást nem kívánja értékesíteni.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
14/3. Pécsi János földügyében határozat módosítása 
 
Turi Balázs polgármester: Szeptember 20-iülésendöntött a testület arról, hogy Pécsi 
János és Pécsi Ágnes Béketelep 15/C. szám alatti lakosok által megvásárolt Fenyő 
utcai beépítetlen területet visszavásárolja. A határozatban úgy szerepel, hogy az 
önkormányzat megvásárolja, viszont az ügyvéd jelezte, hogy visszavásárlás vagy 
pedig az eredeti állapot helyreállításának kell szerepelni. Ennek megfelelően 
javasolta a 286/2018.(IX.20.) határozat módosítását.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
286/2018.(IX.20.) 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 

371/2018. (XII.13.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy Pécsi Ágnes és Pécsi János Bakonycsernye, Béketelep 15/C. 
szám alatti lakosok tulajdonát képző 1765/15 hrsz-ú, 1568 m2 nagyságú, 
Fenyő utcai beépítetlen területet 400 Ft/m2 + Áfa áron visszavásárolja.  
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Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
14/4. MTKT hozzájárulás elfogadása 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Kistérségi Társulás 
november 29-i ülésén elfogadta, hogy a tagok pénzügyi alapba történő fizetési 
kötelezettsége 150,- Ft-ról 30,-Ft/lakosra csökken, valamint a Társulás által 
fenntartott óvoda pénzügyi gazdálkodási feladataihoz kapcsolódóan és az egyéb 
munkaszervezeti feladatok ellátásához kapcsolódóan megállapított hozzájárulási 
kötelezettség az óvodai feladatellátásban résztvevő települések esetén 400 Ft/lakos, 
óvodai feladatellátásban részt nem vevő települések esetén 100 Ft/lakos összeg. 
Ennek elfogadásáról a képviselő-testületnek dönteni kell. Javasolta az elhangzottak 
elfogadását.  

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
hozzájárulási kötelezettség elfogadását.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
372/2018. (XII.13.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Móri 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által meghozott döntést az 
alábbiak szerint fogadja el:  
1. a pénzügyi alapba történő fizetési kötelezettség 30 Ft/lakos, 
2. a Társulás által fenntartott óvoda pénzügyi gazdálkodási feladatihoz 

kapcsolódóan és az egyéb munkaszervezeti feladatok ellátásához 
kapcsolódóan megállapított hozzájárulási kötelezettség: 
2.1. óvodai feladatellátásban résztvevő települések esetén: 400 Ft/lakos, 
2.2. óvodai feladatellátásban részt nem vevő települések esetén: 100 

Ft/lakos. 
Felkérte a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Társulás 
munkaszervezetét.   

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. december 31. 

 
 
14/5. V&V Femzol Kft. kérelmének megtárgyalása 
 
Turi Balázs polgármester: Ismertette a V&V Kft kérelmét, mely szerint az Ady E. 
utcában, közterületen szeretnék parkoltatni a gépjárműveiket, amely viszont zavarja 
a közvetlenül ott élő lakót, aki már jelezte is ezt a hivatal felé. Vállalkozási 
tevékenységgel kapcsolatos dolgot nem folytathat közúton, kivéve, ha a testület 
engedélyt ad részére. Határozott időre, egy évre kéri az engedélyt.  
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Osgyán Gábor: Mennyire akadályozza az utcában a közlekedést.  
 
Kaviczki Péter: A közlekedést nem akadályozza, a lakókat esetleg zavarja. 
Véleménye szerint kikötéssel, hogy hogyan álljanak be az útra.  
 
Ackermann Zoltán: Korábban az volt a probléma, hogy a busz indulásig hosszasan 
járt a motor, de itt személyautóról van szó, melybe beül és elmegy onnan.  
 
Turi Balázs: Javasolta, hogy határozott időre legyen az engedély kiadva. 1 évre 
biztosítsa a testület, de azt követően meg kell oldania, nem járul utána hozzá.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az Ady E. 
utca előtti parkolást biztosítását a V&V Kft gépjárműi számára 1 év időtartamra. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

373/2018. (XII.13.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a Bakonycsernye, Ady E. utca 746 hrsz-ú ingatlan előtti 
közterületen engedélyezi a V&V Kft. (8056 Bakonycsernye, Ady E. utca 39.) 4 
db gépjárművének tárolását úgy, hogy a tárolás a közúton való közlekedést ne 
akadályozza, továbbá a 746 hrsz-ú ingatlan tulajdonosát ne zavarja. Az 
engedély kizárólag a gépjárművek tárolására szól, azok tisztítása, szerelése 
nem végezhető a területen. 
A gépjárművek tárolása a 746 hrsz-ú ingatlan telekhatárától 2 m elhagyásával 
történhet.  
Ezen engedély 2019. december 31-ig érvényes, amely nem kizárólagos 
használatot biztosít, azaz más magánszemélyek KRESZ által engedélyezett 
parkolását nem korlátozhatja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

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

 
 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester        jegyző 
 
 
    Kaviczki Péter 
    jkv. hitelesítő 


