
 
1 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 
január 10-én, 1600 órai kezdettel megtartott rendkívüli 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 

1/2019. (I.10.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Osgyán 
Gábor képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 

 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett javaslatot. 
 
1./ Javaslat a téli hó és síkosság mentesítésre kötött szerződés felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
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2./ Javaslat a 376/2018. (XII.13.) határozat módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
3./ Javaslat a „Közlekedésfejlesztés Bakonycsernyén” ajánlattételi felhívás 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
4./ Javaslat a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri 
támogatásának végrehajtására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
5./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
6./ Egyéb ügyek 
 
A tárgyalandó napirendre egyéb módosító javaslat nem érkezett. A polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendi pontok elfogadását az elhangzottak szerint.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2019. (I.10.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat a téli hó és síkosság mentesítés felülvizsgálatára 
2./ Javaslat a 376/2018. (XII.13.) határozat módosítására 
3./ Javaslat a „Közlekedésfejlesztés Bakonycsernyén” ajánlattételi felhívás 
módosítására 
4./ Javaslat a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások 
egyszeri támogatásának végrehajtására 
5./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására 
6./ Egyéb ügyek 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat a téli hó és síkosság mentesítésre kötött szerződés 
felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy 2017. októberében 5 év 
időtartamra került megkötésre a téli hó és síkosság mentesítésre vonatkozó 
szerződés Kovács Attila helyi vállalkozóval.  
A vállalkozó kérése akkor az volt, hogy az óradíj és a készenléti díj legyen 
megemelve, továbbá, hogy a készenléti díj maradjon, hótolási hónap esetén is. 
Ennek értelmében a vállalkozó úgy tudta, hogy hótolás esetén is jár a készenléti díj, 
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melyet szeretett volna most is érvényesíteni, viszont a szerződés szerint nem 
számlázhatja a készenléti díjat akkor, ha hótolást végzett. Véleménye szerint a 
szerződés módosítására lenne szükség úgy, hogy valóban a korábban megbeszéltek 
szerint kerüljön rögzítésre a szerződésbe a készenléti díj kifizetése.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: A készenléti díja 100 eFt/hó 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, a készenléti díj 100 e Ft+ Áfa, havonta.  
 
Szarka István képviselő: Úgy emlékszik, elfogadásra került a 100 e Ft készenléti díj 
akkor is, ha van hótolás.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Szóba került, de nem az lett megszavazva. 
 
Berze Attila képviselő: Valóban, emlékszik rá, hogy szó volt a 100 eFt készenléti díj 
fizetéséről, de nem az lett a döntés. A 100 eFt-nak bele kell, hogy férjen a 
költségvetésbe. 
 
Turi Balázs polgármester: Javaslata, hogy maradjon a készenléti díj fizetés abban a 
hónapban is, amikor hótolást végez. Meg van elégedve a vállalkozóval, minden 
hótolás előtt többször egyeztetnek a tolás szükségességéről.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Kovács 
Attila vállalkozóval megkötött szerződés módosítását 2018 évre visszamenőleg. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2019. (I.10.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a település 
önkormányzati kezelésű belterületi utak téli hó eltakarítási és síkosság 
mentesítési munkálatainak ellátására Kovács Attila (8056 Bakonycsernye, 
Arany J. u. 34.) vállalkozóval 2017. november 1. napjától 2022. március 31. 
napjáig, 5 éves időtartamra megkötött szerződését a határozat mellékletét 
képező tartalommal módosítja.    
Felhívja a polgármestert a szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
2./ Javaslat a 376/2018. (XII.13.) határozat módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Decemberi ülésen döntés született arról, hogy Pécsi János 
és Pécsi Ágnes által megvásárolt ingatlant visszavásárolja a testület. A határozat 
módosítására lenne szükség, annak megfelelően, hogy a korábban megkötött 
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adásvételi szerződést hibás teljesítés miatt fel kell bontani és az eredeti állapot 
visszaállítani.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta ennek megfelelően a határozat módosítását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
376/2018.(XII.13.) határozat módosítását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2019. (I.10.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy az Önkormányzat és Pécsi János 8056 Bakonycsernye, 
Ifjúság u.23. valamint Pécsi Ágnes 8060 Mór, Vértes u. 35. I/9. szám alatti 
lakosok között 2016. július 11. napján kelt, a bakonycsernyei 1765/15 hrsz-ú 
ingatlan megvásárlására vonatkozó adásvételi szerződést hibás teljesítés 
miatt felbontja és intézkedik az eredeti állapot visszaállításáról. 
Felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos jognyilatkozatok 
megtételére és aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal   

 
 
3./ Javaslat a „Közlekedésfejlesztés Bakonycsernyén” ajánlattételi felhívás 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a közlekedésfejlesztési 
pályázatnál a közbeszerzési szakértő jelezte, hogy a már elfogadott ajánlattételi 
felhívás módosítására lenne szükség a jogszabálynak való megfelelés érdekében, az 
előterjesztésben szereplőek szerint.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
„Közlekedésfejlesztés Bakonycsernyén” ajánlattételi felhívás módosítását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2019. (I.10.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Közlekedésfejlesztés Bakonycsernyén” tárgyú ajánlattételi felhívása 37-38-
39. pontját az alábbiak szerint módosítja a többi pont változatlanul hagyása 
mellett: 
„37. A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a 
később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének 
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időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan 
alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha 
a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte 
meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó 
nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 
alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok 
hatálya alatt. 
38. Az Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (1) 
bekezdésében foglaltakra, melynek értelmében a szerződést a közbeszerzési 
eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen 
ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.” 
39. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló 
adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.” 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4./ Javaslat a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások 
egyszeri támogatásának végrehajtására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az önkormányzat december elején megkapta a téli 
rezsicsökkentéssel kapcsolatos támogatást. Mivel az önkormányzat a támogatást a 
jogosultak részére pénzben nem fizetheti ki, így vállalkozókkal kell szerződést kötni, 
ahonnan a jogosultnak kell elszállítania a fát, szenet, gázpalackot. Törvényi 
szabályozás, hogy a szállítást nem vállalhatja fel az önkormányzat. Legtöbb igénylő 
a fára nyújtotta be, ez ügyben a Vadex-el tárgyalt, ahol elmondták, hogy minimum 1 
m3-t lehet vásárolni és annak az árából kerül leszámítására a 12.000 Ft-os 
támogatás. Felmerült továbbá, hogy helyi vállalkozóval is megoldható lenne a tűzifa 
biztosítása, így a lakosságnak nem kellene vidékről szállíttatni a fát. A gázpalack 
esetében a helyi Pet-ró Benzinkúttal, Pető Gábor vállalkozóval tárgyalt. Ebben az 
esetben a 12.000 Ft-ból két gázpalack teljes mértékben kikerül, illetve a fennmaradó 
összeg a harmadik palack árából kerül leszámításra. A gáz esetében is felmerült, 
hogy a településen heti egy alkalommal árusító Flaga Gázzal lehetne szerződést 
kötni, viszont a tárgyalás még nem történt meg velük. A szén és brikett esetében, 
pedig a dudari Ihász Tüzéppel vette fel a kapcsolatot. A szenet, ha az önkormányzat 
vásárolja, akkor „szénenergia” adót kell fizetni, így személyenként kevesebb lenne a 
támogatás, vagy pedig az önkormányzat felvállalhatja az adó összegét.    
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Az érintettek utalványt fognak kapni, amivel 
mehetnek a vállalkozóhoz?  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A szerződések elkészítése folyamatban van, melyben 
szerepel, hogy igazolást kell majd bemutatnia, mely tartalmazza, hogy ő jogosult a 
támogatásra és december 15-ig veheti át.  
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Osgyán Gábor képviselő: A brikettre és a szénre is van adó? Javasolta, hogy vállalja 
be az önkormányzat az adó mértékét.   
 
Turi Balázs polgármester: Nem, csak a szén esetében van az adó. Javasolta, hogy 
az előterjesztésben szereplő vállalkozókkal kösse meg az önkormányzat a 
szerződést.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az Ihász Tüzéppel történő szerződések elfogadását, valamint a szén esetében az 
adó mértékének vállalását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2019. (I.10.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a téli 
rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy 
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról 
szóló 1602/2018. (XI.278.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása céljából, 
továbbá a Belügyminiszter BMÖGF/69-79/2018. számon kiadott  támogatói 
okiratában meghatározottak figyelembe vételével a téli rezsicsökkentésben 
korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot 
felhasználó  háztartások egyszeri 12.000 Ft összegű természetbeni 
támogatás felhasználhatósága céljából szerződést köt az Ihász Építők Háza 
Kft-vel (8420 Zirc, Köztársaság u. 19.) brikett tüzelőanyag biztosítására 
12.000 Ft/igénylő értékben.  
A szerződést felek határozott időre, azaz 2019. december 15-ig kötik.  
Gazdálkodó szervezet vállalja, hogy az általa forgalmazott tüzelőanyagot a 
támogatást igénylő által kért időpontban, de legkésőbb 2019. december 15-ig 
biztosítja annak átvételét. 
A tüzelőanyag jogosulthoz történő szállítási költsége a jogosultat terheli, 
annak összege a  természetben nyújtott támogatás értékét nem 
csökkentheti. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti gazdálkodó 
szervezettel kötendő szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. január 31. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2019. (I.10.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a téli 
rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy 
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról 
szóló 1602/2018. (XI.278.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása céljából, 
továbbá a Belügyminiszter BMÖGF/69-79/2018. számon kiadott  támogatói 
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okiratában meghatározottak figyelembe vételével a téli rezsicsökkentésben 
korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot 
felhasználó  háztartások egyszeri 12.000 Ft összegű természetbeni 
támogatásfelhasználhatósága céljából szerződést köt az Ihász Építők Háza 
Kft-vel (8420 Zirc, Köztársaság u. 19.) szén tüzelőanyag biztosítására 12.000 
Ft/igénylő értékben.  
A szerződést felek határozott időre, azaz 2019. december 15-ig kötik.  
Gazdálkodó szervezet vállalja, hogy az általa forgalmazott tüzelőanyagot a 
támogatást igénylő által kért időpontban, de legkésőbb 2019. december 15-ig 
biztosítja annak átvételét. 
A tüzelőanyag jogosulthoz történő szállítási költsége a jogosultat terheli, 
annak összege a  természetben nyújtott támogatás értékét nem 
csökkentheti. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti gazdálkodó 
szervezettel kötendő szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. január 31. 

 
 
5./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Előző testületi ülésen módosításra került a szociális 
ellátásokról szóló rendelet, melyből kimaradt az ápolási díj megszüntetésnél egy 
pont, melyet az előterjesztés tartalmaz. Továbbá a rendelet 7. és 8. mellékletében a 
kérelmekben történt elírás, melyet korrigálni kell.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta az előterjesztés szerint a rendelet módosítás 
elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a helyi 
szociális ellátásokról szóló rendelet módosítását az előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2019.(I.11.) önkormányzati rendelete 
a helyi  szociális ellátásokról szóló  

5/2015.(III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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6./ Egyéb ügyek 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy novemberben 
megrendelésre került a téli időszakra szükséges útszóró só. A cég, azóta sem 
szállította le és nem is tudja vállalni a közeljövőben a leszállítást. Ezért a 
megrendelést visszamondta és másik cégnél rendelt, ahol 10 q alatt nem lehetett 
rendelni. Így a szállítással és a raklapok árával együtt 450.000 Ft lesz az útszóró só 
ára.  
 
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a sajtóból értesülve az idei évben megkezdődik a 
modern falvak program. Javasolta a képviselő-testületnek, hogy a következő ülésen 
tárgyalja meg az erre vonatkozó prioritásokat. 
  
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. Turi Balázs polgármester a testületi ülést 
bezárta. 
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    jkv. hitelesítő 
 
 
 
 
 
 
 
 


