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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 
január 30-án, 800 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Turi Balázs   polgármester 
Ackermann Zoltán  alpolgármester 
Berze Attila   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 4 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Ackermann Zoltán képviselőt javasolta. A képviselő-
testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslattal egyetértett, és az 
alábbiak szerint határozott.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2019. (I.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Ackermann 
Zoltán képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 

Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőek szerint tett javaslatot. 
1./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetési tervezetének beterjesztésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
2./ Javaslat a nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
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3./ Javaslat polgármester célfeladatainak meghatározására 
Előterjesztő: Ackermann Zoltán alpolgármester 
 
4./ Javaslat köztisztviselői teljesítményértékelés célkitűzéseinek meghatározására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
5./ Javaslat Fecskeházi bérlő kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
6./ Javaslat iskolai felvételi körzethatárok véleményezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
7./ Javaslat a „Modern falvak program” keretén belül prioritások meghatározására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
8./ Javaslat Ady utcai telkekkel kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
9./ Javaslat polgármester szabadságának engedélyezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
10./ Javaslat gyepmesteri tevékenység vállalkozási szerződés módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
11./ Javaslat Fejérvíz Zrt. bérüzemeltetésű tárgyi eszközök selejtezésének 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
12./ Javaslat Jásd - Tés településfejlesztési koncepciójának felülvizsgálatában való 
részvételre 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
13./ Javaslat Horgász Egyesület kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
14./ Javaslat Sportpark létrehozásával kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
15./ 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: 4 fő 

A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2019. (I.30.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
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1./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetési tervezetének beterjesztésére 
2./ Javaslat a nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodás felülvizsgálatára 
3./ Javaslat polgármester célfeladatainak meghatározására 
4./ Javaslat köztisztviselői teljesítményértékelés célkitűzéseinek 
meghatározására 
5./ Javaslat Fecskeházi bérlő kijelölésére 
6./ Javaslat iskolai felvételi körzethatárok véleményezésére 
7./ Javaslat a „Modern falvak program” keretén belül prioritások 
meghatározására 
8./ Javaslat Ady utcai telkekkel kapcsolatos döntés meghozatalára 
9./ Javaslat polgármester szabadságának engedélyezésére 
10./ Javaslat gyepmesteri tevékenység vállalkozási szerződés módosítására 
11./ Javaslat Fejérvíz Zrt. bérüzemeltetésű tárgyi eszközök selejtezésének 
jóváhagyására 
12./ Javaslat Jásd - Tés településfejlesztési koncepciójának felülvizsgálatában 
való részvételre 
13./ Javaslat Horgász Egyesület kérelmének megtárgyalására 
14./ Javaslat Sportpark létrehozásával kapcsolatos döntés meghozatalára 
15./ Egyéb ügyek 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
Kaviczki Péter képviselő és Osgyán Gábor képviselő megérkezett az ülésterembe, 
így a képviselők száma 6 főre emelkedett.  
 
 
1./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetési tervezetének beterjesztésére  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Elkészült a költségvetés tervezete, melyet a korábbi 
évekhez hasonlóan szeretné, ha részletesen tárgyalna át a testület. Felkérte a 
jegyzőt a bevételek alakulásának részletes tájékoztatására.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az önkormányzat költségvetése változatlanul a saját 
bevételek, valamint az állami támogatások feladatfinanszírozás útján történik. Míg 
évekkel ezelőtt általános és kötött normatívát kaptunk, és kötött például az iskola, 
óvoda finanszírozása volt, míg most konkrét feladatra kapjuk, azaz a helyi szinten 
ellátandó közfeladatokra külön-külön kalkulált kiadási szükségletek alapján biztosít 
az államforrást, korrigálva ezt a helyi adóerő képességgel. Például a közvilágításnál 
a településen kiépített kisfeszültségű hálózat 1 km-re jutó kiadási szint 
figyelembevételével állapítják meg. A köztemető fenntartására az önkormányzati 
beszámolókból szolgáltatott adatok alapján, van ahol az ellátottak száma,s van, ahol 
a lakosságszám adja az alapot. 
Az adóerő képesség figyelembevétele pedig úgy történik, hogy az iparűzési adót 
veszik alapul. Az elvárt bevétel például 2011-ben az IPA 0,5%-a, amely levonásra 
került a megállapított támogatás mértékéből. Azokon a településeken, ahol nem volt 
IPA, ott az azonos kategóriájú és hasonló lakosságszámú település átlag IPÁ-ját 
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vették figyelembe. Majd ez a % emelkedett, 1,4%-ra,majd 2016-ban már 12 
kategóriára osztották adóerő képesség szerint a településeket. Jelenleg 7 kategória 
van hatályba. Összefoglalva tehát az állami támogatás alapja az elismert kiadás - az 
elvárt bevétel = kapott támogatással.  Azért részleteztem ezt ki ennyire, mert bizony 
az adóerő képességünk nagyban befolyásolja a költségvetési bevételeinket, hiszen a 
tavalyi év végén úgy tűnt, hogy ebből a 12kategóriából pont kategóriát ugrottunk, s 
így jelentős bevételtől estünk volna el. De szerencsére kiegészítésként kapott az 
önkormányzat támogatást. Az átcsoportosítás lehetősége szűkebb lett, hiszen a 
következő évek támogatását negatívan befolyásolhatja, ha nem az adott feladatra 
kerül lekönyvelésre az adott támogatás.  
Jelenlegi helyzet szerint maradnak a polgármesterek, maradnak a képviselők, mert 
önkormányzatokra szükség lesz, így marad a feladatfinanszírozás rendszere, csak 
finomra hangolják. Megmarad a fejlesztésekre a pályázati rendszer és a kifutó uniós 
forrásokat belföldi forrásokkal szeretnék helyettesíteni. Ez számunkra pozitív üzenet. 
Rátérve a 2019-es költségvetésünkre, látható, hogy az általános normatíva közel 
azonos a tavalyihoz, 145 millió Ft, azaz 150 eFt-al kevesebb a tavalyinál. A 
köznevelési feladatok 47 millió, ami azonos a tavalyival, itt is csupán180 eFt-al 
kevesebb.  
A szociális és gyermekjóléti feladatokra 47,7 millió Ft lett, amely 200 e Ft-al 
kevesebb, mint a tavalyi, de meg kell említeni, hogy itt igazából 8 millió Ft-ot 
elvontak, s a plusz 6,5 millió Ft a bölcsödére vonatkozik, csak mivel az nem 
köznevelési intézmény, hanem szociálisnak minősül, így annak a normatívája itt 
jelentkezik.  
A kulturális feladatokra, valamint a pótlékokra ugyanannyi összeget kaptunk. Az 
átengedett központi adókra valamint a helyi adókra ugyan annyit terveztünk, mint 
tavaly, azaz 8 milliót, 10,5 milliót és 27 millió forintot.  
Működési bevételeink szintén azonosak a tavalyival, ide tartoznak a 
házasságkötésért fizetendő díjak, a temető fenntartás, a továbbszámlázott tételek. 
Ez összesen 20,5 millió Ft. Az OEP finanszírozás is változatlan. A működési célú 
támogatások átvétele magasabb, mint tavaly. Itt a közfoglalkoztatás és a diákmunka.  
Felhalmozási pályázati támogatások nem összehasonlítható adatok, hiszen azok a 
folyó pályázatok függvényei, amelyekről inkább a kiadásnál beszéljünk 
részletesebben. A várható pénzmaradvány is a pályázatok következményeként 
ennyi. 
Összességében elmondható, hogy a szociális és gyermekjóléti állami támogatás 8 
mFt-os mínuszán kívül a többi bevétel 1-200 ezer forintos mínusszal hasonló a 
tavalyi évhez. 
A hivatal költségvetése szintén majdnem csak forintra annyi, mint tavaly, tavaly előtt, 
vagy az előtt, hiszen 2013 óta, amióta közös hivatal vagyunk, a hivatal 
finanszírozása változatlan, a minimális csökkentést a lakosságszám csökkenése 
adja, amely idén nem Bakonycsernyén, hanem Nagyvelegen és Balinkán történt, 
viszont összevontan kezeli a lakosságszámot.  
Így elértünk idén oda, hogy sajnos nem fedezi teljes mértékben a kiadásokat a 
bevétel. Erre próbáltunk megoldást találni az elmúlt ülésre beterjesztett bérkiegészítő 
pályázat benyújtása, amely pozitív elbírálása „eltüntetné” a hivatal mínuszát. Amíg az 
elbírálásra nem kerül, sajnos önkormányzati támogatást kellett beállítanunk, amely 
lakosságszám arányosan megoszlik a másik két önkormányzat felé is. 
A társulás költségvetését szintén nem fedezi a normatíva, igy itt is lakosságszám 
arányos önkormányzati finanszírozás került betervezésre. 
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Az óvoda költségvetése két részből áll. Egyrészt, mint köznevelési intézmény az 
óvoda, és az Balinkával közösen fenntartva, másrészt a bölcsőde, mint szociális 
ellátási forma, amelynek fenntartása csak Bakonycsernyét terheli.  
Össz település szinten megállapítható, hogy a feladat alapú állami támogatások a 
célzott feladatokra lettek beállítva a kiadási oldalon, s a fejlesztések önrészét pedig a 
saját bevételek fedezik. 
A kiadások részletes ismertetésére átadta a szót a polgármester részére. 

 
Turi Balázs polgármester: Mielőtt a kiadások részletezését kezdenék, várja a 
bevételekkel kapcsolatos kérdéseket a képviselők részéről.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Elhangzott a támogatásnál a sávos rendszer, így nem 
lehetne esetleg az iparűzési adó csökkentésén elgondolkodni? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Jövőre nézve nem tudni, hogy mi lenne majd a jó. 
 
Turi Balázs polgármester: Már tavaly novemberben láttuk, hogy az adőerő 
képességünk alapján egy sávot ugrott az önkormányzat, ami gyakorlatilag azt 
jelentette, hogy a 2018-as bevételekhez képes az állami támogatás mértéke 28 millió 
Ft-tal csökkent. Ez aztán a januári hónapban pozitívan változott és csak 8 millió Ft-os 
elvonás történt, ami a szociális feladatokra kapott normatívánál jelentkezett.  
A meglátása, hogy nem kellene változtatni az adón. Mivel folynak a beruházások 
minden pénzre szükség lesz, így most nem javasolja a változtatást.  Ha csökkentésre 
kerül, nyilván pozitív változás lenne a vállalkozások életében, de esetleges későbbi 
emelés kellemetlen lenne. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Nem gondol arra, hogy visszavenni, hanem inkább a 
termelő beruházásoknak kedvezményt adni. Csökkenteni nem kellene. A 2017. évi 
költségvetéshez hasonló az idei finanszírozás, csak a szociális ágazatnál látható 
csökkenés.  
 
Csik Ildikó gazdasági vezető: A kompenzáció összege a januári számfejtés után válik 
ismertté, valamint a maradvány összege a február 5-i időközi költségvetési 
jelentéssel lesz pontosabb, melyek a végleges költségvetési anyagban már 
bedolgozásra kerülnek.   
 
Turi Balázs polgármester: Részletesen tájékoztatta a kiadási tervezeteket.  
Önkormányzati igazgatás: Ami pluszként szerepel az a rack szekrény beszerelési 
díja, a könyvvizsgáló, ami nem kötelező, de minden évben elvégezteti az 
önkormányzat, a szakmai anyagok beszerzésénél a képviselő-testület részére 
beszerzendő dolgok. A megbízási díj, pedig a videós díja. 
Temetőfenntartás: A temetőgondnok díja, amelyet szeretné, ha későbbiekben 
átgondolna a testület. Fontos itt megemlíteni, hogy a költségvetésben szereplő két 
konténer díja a tavaly ide szállított konténerek árát tartalmazza, azért mert a Depónia 
akkor nem számlázta ki.  
 
Osgyán Gábor képviselő: A két használt konténer díja 140 eFt? Soknak tartja. 
 
Turi Balázs polgármester: Körülnézett az árakat illetően, véleménye szerint ez nem 
drága. Tovább folytatva, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásnál, a 
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Fecskeháznál a szokásos összeg lett tervezve. Minden évben cserélésre kerül 3 
lakásban a zuhanykabin, idei évre is lett tervezve.  Balatonszepezd is a szokásos 
módon a korábbiak szerint lett tervezve, üzemeltetési anyagok beszerzésénél egyéb 
szerelési anyagokra került tervezésre. 
ASP: vissza kell fizetni az államnak 173 e Ft-ot.  
Közfoglalkoztatás: Közmunka irányítóknak a már korábban meghatározott bér lett 
betervezve. Kisértékűnél lett tervezve plusz költség 157 e Ft, ha nagyon muszáj 
lenne esetleg gépet venni.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A megbízási díj miért szerepel, hiszen ketten vannak.  
 
Turi Balázs polgármester: Ha szabadságra megy bármelyik, akkor helyettesítési díjat 
kell kifizetni. A következő a közlekedésfejlesztés pályázat, a korábban megbeszéltek 
szerint lett tervezve. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: A pénzösszeg itt van az önkormányzatnál? 
 
Turi Balázs polgármester: Azt egy külön az önkormányzat nevére fenntartott az 
államkincstárnál kezelik.  
Közutak, hidak üzemeltetése: Hasonlóképpen a tavalyihoz került tervezésre 
kátyúzásra, anyagokra, továbbá 1 forgalomtechnikai tükörre is.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Bizottsági ülésen is felvetette, hogy az idei évre is be 
lett tervezve a területvásárlás a Rózsa utcai kanyarban. 
 
Kaviczki Péter képviselő: A temető fele már korábban is volt területvásárlási szándék. 
Annak a költsége az idei évet terheli már? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, az idei évet, mivel tavaly nem valósult meg. A 
területvásárlást javasolta 200 eFt-ról 300 eFt-ra emelni, így a város és 
községgazdálkodásnál pedig csökkenteni 100 eFt-tal.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Pünkösdi gyülekezet előtt kialakult rézsűre is kellene 
megoldást találni. 
 
Turi Balázs polgármester: A Közútkezelő területén van, viszont valószínű nem fog 
vele foglalkozni. Ha saját erőből javíttatja az önkormányzat az kb 1 millió Ft lenne, 
esetleg ajánlatot lehetne bekérni a javításra.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Véleménye szerint először meg kellene keresni a 
közútkezelőt a problémával kapcsolatban. Az iskolával szemben pedig kellene 
lámpát elhelyezni. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: A szlovák önkormányzat jelezte már korábban, hogy a 
házuk felett be van szakadva a part és folyik oda a víz.  
 
Turi Balázs polgármester: Az a probléma kijavításra került.  
Utak, hidak: Rózsa utca járda felújításának pályázata. Az önerő tervezésre került. A 
munkálatok kb március elején megkezdődnek. 
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Osgyán Gábor képviselő: A járda a kanyartól fog indulni? 
 
Turi Balázs polgármester: Nem, a Rózsa utcai bolttól fog indulni a járda felújítása, 
hiszen a kanyartól a boltig nincs járda.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A járdafelújításnál a hidak is fel lesznek újítva? 
 
Turi Balázs polgármester: Nem, ez csak járdafelújítás. 
Árvízvédelemnél a szokásos összeg, gépdíj, homok lett tervezve.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Kaviczki Péter képviselőnek korábban volt egy felvetése, 
hogy amennyiben elkészül a Petőfi utcai tározólejárata, akkor ő a kitisztítást vállalja.  
 
Turi Balázs polgármester: Egyetért vele, a lejárat elkészítésére viszont árajánlatot 
kell bekérni. 
Árvízvédelemnél pályázat lett benyújtva tavalyi évben, az egyik a Deák utca árok 
felújítása 10 %-os önrésszel, viszont elképzelhető, hogy 30 % kell hozzá, ezért került 
betervezésre a karbantartásnál az összeg. 
Közvilágítás: A kisértékű tárgyi eszközökre tervezett összeget a karácsonyi 
lámpatestekre szoktuk költeni, de ebből lámpatestet is lehet felszerelni, például az 
előbbiekben az alpolgármester Úr által jelzett lámpatest felszerelését is.   
 
Osgyán Gábor képviselő: Sikátoron összetört a díszkivilágítás januárban, pótolva 
lesz? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, ezt mindenképpen pótolni kell.  
Zöldterület kezelés: A hótolásra és az anyagbeszerzésre kellene pluszba tervezni 
500-500 eFt-ot. Mivel konkrét javasolt ezidáig nem érkezett új fasor ültetésére és 
ettől valóban eltekint a képviselő-testület akkor az oda betervezett pénzösszeg 
szabad forrásként jelentkezhet.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Az önkormányzat külterületén több helyen kitermelésre 
kerültek a fák a tavalyi évben, viszont újratelepítés nem történt. Kérése, hogy az idei 
évben ez legyen pótolva. 
 
Berze Attila képviselő: Bizottsági ülésen is felvetette, hogy a Fenyő utcában is 
tervezve volt fasor ültetése. 
 
Turi Balázs polgármester: Mivel a telkeken folyamatban vannak az építkezési 
munkálatok, sok esetben még nem is lehet látni, hogy hol helyezkedik el a ház, 
annak bejárata, ezért azt a későbbiekre tervezi megvalósítani.  
Javasolta, hogy így a Fasor ültetésre tervezett összeg 1.500 eFt helyett legyen 300 
eFt, ami Kaviczki képviselő által javasolt külterületi újratelepítés fedezetéül szolgálna, 
a síkosság mentesítés anyagbeszerzés és a hótolás viszont a fasorra tervezett és 
így megmaradt 1 millió Ft-ból, 500-500 e Ft-tal kerüljön megemelésre.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta az elhangzott javaslatot. 
 

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



 
8 
 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2019. (I.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2019. évi költségvetési tervezetének "zöldterület kezelés" 
kormányzati funkción tervezett 1.500.000 Ft-ot javasolja 300.000 Ft-ra 
módosítani.  
Felhívja a jegyzőt, hogy ezen döntés kerüljön beépítésre a költségvetés 
zárószavazására készítendő rendelet tervezetbe. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
Turi Balázs polgármester: Város és községgazdálkodás: Kézbesítő, diákmunkások, a 
PR Telekomnak 60 eFt van tervezve, karbantartás részletezve szerepel, nagyobb 
összeg lett beállítva a rendezési terv felülvizsgálatára, amit az idei évben 
mindenképp meg kell kezdeni.   
 
Varsányi Ferencné képviselő: A művelődési ház takarító miért nem a művelődési 
háznál szerepel? 
 
Csik Ildikó gazdasági vezető: Mivel több helyen dolgozik, a művelődési házban, a 
gyermekjóléti szolgálatnál, illetve a hivatalnál helyettesít, ha szükség van rá. 
Megbízási díja van.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Kamerarendszer bővítése szerepel a hivatalnál. Olvasta, 
hogy egységes rendszert kell kialakítani a házszámozásra vonatkozóan.   
 
Turi Balázs polgármester: Ebben az összegben rendszámfelismerő kamera szerepel. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Folyamatban van a házszámozás helyretétele, igen 
kötelező feladat.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Az idei évre is lett tervezve streetball palánk? 
 
Turi Balázs polgármester. Tavalyi évben az Ady utcában került elhelyezésre, arra 
gondolt, hogy idén a sportpályára is lehetne. Bekerült a közmunka telephely 
kialakítása, melyet a Rákóczi u. 84. számú ingatlan hátsó részében lehetne 
elvégezni. Továbbá felmerült, hogy a teherautónak is egy garázst kellene felállítani, 
hogy fedett helyen legyen. 
 
Kaviczki Péter képviselő: A Rákóczi u. 84. számú ingatlan végénél, melyet az 
önkormányzat megvásárolt, lehetne egy garázst kialakítani, esetleg nagyobbat, mely 
műhelyként is szolgálna.    
 
Berze Attila képviselő: A buszparkoló bővítését átgondolná, nem biztos, hogy 
szükség van rá.   
 
Osgyán Gábor képviselő: A buszparkolóról a véleménye, hogy ha már el lett kezdve, 
akkor be kell fejezni.  
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Kaviczki Péter képviselő: Véleménye szerint is folytatódjon a buszparkoló kialakítása.  
 
Turi Balázs polgármester szavazásra bocsátotta a megkezdett buszparkoló további 
kialakítását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2019. (I.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a tavalyi évben megkezdett buszparkoló kialakítását a 2019. 
évben folytatni kívánja. Ezen döntést a költségvetési rendelettervezet 
előkészítése során tartsa szem előtt. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal   

 
Turi Balázs polgármester: A garázsra 2 millió Ft lett tervezve, legyen-e vagy 
egyenlőre ne legyen.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Maradjon a 2 millió Ft és majd év közben el lehet dönteni. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Ami van garázs nem túl stabil, inkább épített garázs 
kellene. 
 
Berze Attila képviselő: GPS beszerzés lett tervezve.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: A főutcán a Vágó féle ház első részét le kellen bontani, 
nagyon rossz állapotban van.  
 
Turi Balázs polgármester: Az első része az önkormányzat 1/1 részben tulajdonos, a 
hátsó résznek pedig több tulajdonosa van, külföldön élők is. Probléma ott van, hogy 
a két épületrész egybe van építve, ha az elsőt elbontjuk a hátsó is hasonló sorsra jut.  
Város és községgazdálkodás, egyéb szolgáltatás közpark került tervezésre, Modern 
Falvak Programra 14 millió Ft. Ennek keretén belül lehetne pályázni a Rózsa utca 
felújítására, az idei évben a tervezésre a Hatvani Attiláéktól az Erdősor bejáróig. 
Helyszíni bejárás történt, a Geodéta felmérés kb 500 eFt, a tervezés kb 2 millió Ft 
lesz. Az idei évben a terveket mindenképpen el lehetne a tervezett összegből 
készíttetni.   
Háziorvosi alapellátásnál ugyanazok kerültek tervezésre. Orvosi ügyelethez MTKT 
hozzájárulás lakosságszám arányú.  
Védőnél júniustól két védőnővel lett tervezve, a többi a tavalyi költség lett tervezve. A 
karbantartás lett megemelve 50 e Ft-tal a motorfelújításra. 
Könyvtár egy plusz dolog került tervezésre, laptopra a programokon való 
kivetítéshez. A Vörösmarty Könyvtárral van szerződésünk, ezért minden évben 400 e 
Ft-tal bővül a könyvállomány, ami nem a mi könyvtárunk tulajdona, továbbá 
hozzájárul egyéb költségekhez is, ezért került minden összeg minimálisra tervezve.  
Művelődési Ház: megvizsgáltatta a könyvtáros és művelődésszervező bérét, 
mindegyiknél 10 %-os bruttó béremelés került betervezésre, mivel évek óta nem 
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kaptak béremelést. A Béketelepi Klubra is tervezésre került 80 e Ft internet 
kialakítás, mivel a pályázat feltétele, hogy évente igazolni kell, hogy ott oktatás folyik. 
A testvértelepülési kapcsolatoknál kicsivel több került tervezésre, mivel az 
önkormányzat szervezi idén a találkozót és az annak a költségeire benyújtott 
pályázat nem tudni, hogy nyertes lesz-e. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Nagyon jól végzi a könyvtáros a munkáját, viszont a 
különböző programokat jobban kellene hirdetni.  
 
Turi Balázs polgármester: A művelődési háznak és a könyvtárnak is van külön 
facebook oldala, a Rikkancs újság is egy lehetőség, valamint az az éves 
programfüzet, amit a lakosok nyomtatott illetve elektronikus formában is elérnek.  
EFOP pályázatnál került betervezésre a számítógép a béketelepi klubra.  
 
Turi Balázs polgármester: Civil szervezet támogatása: Polgárőr Egyesületnél 
javasolta megemelni 300 e Ft-ra a támogatást, úgy, hogy 100 eFt-ért a tárgyi eszköz 
kerüljön megvételre, melyet előre egyeztetni fog a polgárőrség vezetőjével, ezenkívül 
plusz 108 eFt maradjon a benzintámogatás. A Mentők a Mentőkért Alapítvány 
támogatásán felül javasolta, hogy 100 eft legyen tervezve nekik eszközre, újraélesztő 
maszkra, hiszen a mentőállomás vezetőjének ez volt a kérése. Elmondta, hogy e-
mailen megkeresés érkezett a Móri Fúvós Zenekartól támogatásra, javasolta, hogy 
20 eFt-tal támogassa a testület.  
 
Turi Balázs polgármester szavazásra bocsátotta a Móri Fúvószenei Egyesület 
részére 20.000 Ft összegű, a Mentők a Mentőkért Alapítvány részére 100.000 Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást, valamint a Polgárőrség részére 
eszközbeszerzésre 100.000 Ft összegű támogatás nyújtását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2019. (I.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Móri Fúvószenei Egyesület (8060 Mór, Erzsébet tér 14.) részére 20.000 Ft 
vissza nem térítendő önkormányzati támogatást nyújt. Felhívja a jegyzőt, 
hogy a 2019. évi költségvetési rendelettervezet zárószavazásra történő 
előkészítse során ezen döntést vegye figyelembe. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést írja alá. 
 
Felelős: polgármester/jegyző 
Határidő: azonnal  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
22/2019. (I.30.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Mentőkért a Mentőkért Alapítvány (8060 Mór, Kórház u. 23. képviseli: Bartha 
Balázs) részére 100.000 Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatást 
nyújt. Felhívja a jegyzőt, hogy a 2019. évi költségvetési rendelettervezet 
zárószavazásra történő előkészítse során ezen döntést vegye figyelembe. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést írja alá. 
 
Felelős: polgármester/jegyző 
Határidő: azonnal  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2019. (I.30.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Bakonycsernyei Polgárőrség (8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83.) részére 
eszközbeszerzésre 100.000 Ft összegű önkormányzati támogatást nyújt. 
Felhívja a jegyzőt, hogy a 2019. évi költségvetési rendelettervezet 
zárószavazásra történő előkészítse során ezen döntést vegye figyelembe. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést írja alá. 
 
Felelős: polgármester/jegyző 
Határidő: azonnal  

 
Turi Balázs polgármester: Óvodai nevelés: A jövő évben kell (5 évente) felülvizsgálni 
az óvodai kültéri játékokat, ezért már az idei évben meg lehetne kezdeni az 
esetleges hibák kijavítását valamint az udvar rendezését.  
Gyermekétkeztetés: óvoda konyha ide tartozik a tavalyihoz hasonlóan lett tervezve.  
Család és gyermekjóléti szolgálat: Konyha kialakítására lett tervezve plusz összeg. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Itt is van munkabér növekedés? 
 
Turi Balázs polgármester: Nem, mivel ők állami szinten kaptak emelést. 
Egyéb szociális ellátások: Ide tartoznak a segélyezési formák, melyek a korábbi 
évekhez a hasonlóan kerültek tervezésre. Továbbá az egyéb önkormányzati 
támogatáson belül a jó tanulóknál lehetne olyan támogatási forma, ahol a 
bakonycsernyei tehetségeket lehetne támogatni. Erre vonatozóan kérte a jegyzőt a 
rendelet kidolgozására.  
Támogatás célú finanszírozásnál szerepel a Társulás, óvoda, hivatal, melyekhez a 
három önkormányzat támogatást biztosít. Tavalyi évhez viszonyítva plusz a 
társulásnál, hogy a szociális gondozó hivatali telefonnal rendelkezik, melyre havidíj 
lett tervezve.    
 
Kaviczki Péter képviselő: Gajamenti Társulásnál van várható maradvány.  
 
Csik Ildikó gazdasági vezető. Az előző évi maradvány, ami az idei évben már 
szerepel. 
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Turi Balázs polgármester: Az óvoda bevételnél megemlítendő, hogy Bakonycsernye 
és Balinka lakosságszám arányosan van megjelenítve. A kiadásoknál az 
óvodavezető a függönycserét jelezte.   
A hivatal bevételéhez a Balinka és Nagyveleg önkormányzatnak hozzájárulást kell 
adni.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Az üzemeltetésen mit takar a 2100 eFt. 
 
Csik Ildikó gazdasági vezető: Irodaszer, fénymásolópapír. 
 
Berze Attila képviselő: A Balatonszepezdi tábor bérbeadására vonatkozó pályázati 
kiírást javasolja minél előbb elkészíteni.  
 
Turi Balázs polgármester: A pályázat kiírására vonatkozóan az előkészítő 
munkálatok megkezdődtek, az a következő ülések valamelyikén beterjesztésre kerül 
a képviselő-testület elé.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének meghatározását.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
24/2019. (I.30.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvénybe meghatározott 
kötelezettsége teljesítése érdekében az önkormányzat 2019. évi gazdálkodási 
évére vonatkozó költségvetési rendelet tervezetét tárgyalásra alkalmas 
formában beterjesztette a képviselő-testület elé tárgyalásra.  
A képviselő-testület tételesen áttekintette a költségvetési számokat és a 
rendelet tervezet költségvetési főösszegét 556.677.000 Ft-ban határozta meg.  
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a tárgyalás során meghozott döntések 
beépítésével a költségvetési rendelet tervezetet készítse elő.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az előkészített rendelet tervezetet a 
zárószavazásra terjessze a képviselő-testület elé.  

 
Felelős: polgármester  
Határidő: következő képviselő-testületi ülés 

 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati 
Hivatal 2019. évi költségvetésének meghatározását.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
25/2019. (I.30.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését 
73.439.000 Ft bevétellel és 73.439.000 Ft kiadással elfogadja a határozat 
melléklete szerinti részletes számszaki tartalommal.  
Felhívja a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe ennek 
megfelelően kerüljön beépítésre.  

 
Felelős: jegyző   
Határidő: következő képviselő-testületi ülés 

 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Bakonycsernyei Bóbita Óvoda Mini 
Bölcsőde 2019. évi költségvetésének meghatározását.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

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

26/2019. (I.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonycsernyei Bóbita Óvoda Mini Bölcsőde költségvetését 66.127.000 Ft 
bevétellel és 66.127.000 Ft kiadással elfogadja a határozat melléklete szerinti 
részletes számszaki tartalommal.  
Felhívja a jegyzőt, hogy az önkormányzat költségvetésébe ennek megfelelően 
kerüljön beépítésre.  

 
Felelős: jegyző  
Határidő: következő képviselő-testületi ülés 

 
 
2./ Javaslat a nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodás felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodást 
évente felül kell vizsgálni. Változás nem történt, így erre vonatkozóan készült el az 
előterjesztés.  
 
Berze Attila képviselő elhagyta az üléstermet, így a képviselők száma 5 főre 
csökkent. 
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta az előterjesztés szerinti határozat elfogadását.    
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatát.  
 
 



 
14 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

27/2019. (I.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott, a 
nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatban felmerült feladatok 
ellátására vonatkozó, a települési és a nemzetiségi önkormányzat között 
köttetett megállapodást felülvizsgálta. 
A felülvizsgálat eredményeként a megállapodás szövegét nem módosítja. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3./ Javaslat polgármester célfeladatainak meghatározására 
Előterjesztő: Ackermann Zoltán alpolgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A napirendi pont előterjesztőjeként felkéri Ackermann 
Zoltán alpolgármestert.  
Ackermann Zoltán alpolgármester: A törvény lehetőséget biztosít a polgármester 
célfeladatainak meghatározására, melyet félévente, évente lehet értékelni. Korábbi 
években is meghatározásra kerültek a célfeladatok. Javasolta az előterjesztésben 
szereplőek elfogadását évente történő értékeléssel.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
polgármester célfeladatainak értékelését.  
 
Berze Attila képviselő visszatért az ülésterembe, így a képviselők száma 6 főre 
emelkedett.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

28/2019. (I.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármester 2019. évi célfeladat értékelésének alapját képező kiemelt 
célokat a következők szerint határozza meg: 
1./ Az önkormányzati rendszer előtt álló változások szem előtt tartása, az 
állampolgári ügyintézési környezetnek a kor igényeinek megfelelő biztosítása. 
2./ Az önkormányzati  képviselők tájékozódásának és felkészülésének, e 
tisztségükből adódó a feladataik ellátásának hatékony segítése. 
3./ A helyi önkormányzat működőképességének folyamatos fenntartása, a 
jóváhagyott költségvetés megfelelő hatékony pénzfelhasználás biztosítása. 
4./ Az önkormányzati vagyonnal való eredményes gazdálkodás 
megvalósítása 
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5./ A település fejlődését szolgáló pályázati források felkutatása, az elnyert 
pályázatok jogszerű és eredményes megvalósításának irányítása. 
6./ Az önkormányzat éves költségvetésének tervszerinti végrehajtása, az évre 
előirányzott fejlesztések és felújítások tárgyévi megvalósítása, a gazdasági 
program és költségvetés tervezetének megalapozott és körültekintő 
előterjesztése. 
A képviselő-testület a polgármester munkáját a fent meghatározott célok 
figyelembevételével negyedévente értékeli. 
  
Felelős: alpolgármester  
Határidő: folyamatos  

 
 
4./ Javaslat köztisztviselői teljesítményértékelés célkitűzéseinek 
meghatározására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt a szóbeli kiegészítésre.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A célkitűzésekre vonatkozó előterjesztést megkapták a 
képviselők. Az idei évben belekerült a májusban tartandó európai parlamenti és 
októberben tartandó helyi önkormányzati választások előkészületeiben való aktív 
részvétel.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
köztisztviselői teljesítményértékelés célkitűzéseinek meghatározását az előterjesztés 
szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

29/2019. (I.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 
teljesítményértékelésének alapját képező célkitűzéseket az alábbiak szerint 
határozza meg: 
1./ Az Európai Parlamenti valamint a helyi önkormányzati választásokon 
valamint előkészületeiben való aktív részvétel.  
2./ Az ASP rendszer alkalmazásán túli továbbképzéseken való aktív 
részvétellel, az írott és szóbeli kommunikációs készségek fejlesztésével 
emelni a hivatali arculat színvonalát. 
3./ A lakosság elektronikus és egyéb tájékoztatási színvonalának emelése. Az 
ügyfelek gyors, pontos tájékoztatása, a társhatóságok által kért adatgyűjtések, 
adatszolgáltatások teljesítése.  
4./ Közreműködés a képviselő-testületek munkatervéhez igazodva a testületi 
ülések napirendi pontja szerinti, valamint az egyéb testületi döntést igénylő 
ügyek megfelelő időben történő elkészítésében. 



 
16 
 

5./ Szakszerű, jogszabályoknak megfelelő előterjesztésekkel a képviselő-
testületi döntések szakmai megalapozásában való részvétel. 
6./ A fejlesztési célok megvalósításában segítő pályázat elkészítése, 
gondozása.  
7./ Államigazgatási és hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és 
jogszerűség biztosítása, eljárási határidők szigorú betartása. A hivatal 
működését biztosító jogszabályváltozások folyamatos nyomon követése, az új 
jogszabályi rendelkezések munkafolyamatokba történő beépítése. 
8./ Kintlévőségek behajtására a szükséges intézkedések megtétele. 
 
Felelős: jegyző tekintetében Bakonycsernye Nagyközség polgármestere 
köztisztviselők tekintetében a jegyző 
Határidő: 2019. január 31. 

 
 
5./ Javaslat Fecskeházi bérlő kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Kovács Péter Pál Bakonycsernye, Ady u. 23/B. és Szailer 
Enikő Mór, Szent Borbála u. 44. szám alatti lakosok kérelmet nyújtottak be 
Fecskeházi lakáshasználatra vonatkozóan. Jelenleg két üres lakás van, minden 
feltételnek megfelelnek.  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Kovács 
Péter Pál Bakonycsernye, Ady u. 23/B. és Szailer Enikő Mór, Szent Borbála u. 44. 
szám alatti kérelmét.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 

30/2019.(I.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
tulajdonában álló Fiatalok Garzonházába, az emelet 3. szám alatti, 1 szoba, 
konyha, fürdő helyiségekből álló 22,74 m2 alapterületű összkomfortos lakásba 
(Fecskeház) Kovács Péter Pál 8056 Bakonycsernye, Ady E. u. 23/B és Szailer 
Enikő 8060 Mór, Szent Borbála u. 44. szám alatti lakosokat a  2019. február 
12-től 5 éves időtartamra Fecskeházi lakáshasználónak kijelöli.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. február 12. 

 
 
6./ Javaslat iskolai felvételi körzethatárok véleményezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A Kormányhivatal minden évben megkéri a véleményt az 
iskolák felvételi és működési körzeteire vonatkozóan, melyet február 15-ig kel 
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megküldeni. Erre vonatkozó előterjesztést megkapták a képviselők, javasolta az 
abban szereplő határozattervezet elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
iskolai felvételi körzethatárok véleményezését az előterjesztés szerint.   

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
31/2019.(I.30.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelési, 
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1) 
bekezdésében kapott véleményezési jogával élve az alábbi álláspontot alakítja 
ki: 
Bakonycsernye község közigazgatási területén lévő nevelési-oktatási 
intézmény: 
- Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény (8056 Bakonycsernye, 

Rákóczi u. 38.) 
- A településen élő, általános iskoláskorú hátrányos helyzetű gyermekek 

száma: 3 fő. 
- Ebből: 
- A helyi intézménybe járó hátrányos helyzetű gyermekek száma: 1 fő. 
- A móri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Speciális Szakiskolába: 2 fő 
A képviselő-testület nem javasolja az iskolai felvételi és működési 
körzethatárának módosítását. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2019. február 15. 

 
 
7./ Javaslat a „Modern falvak program” keretén belül prioritások 
meghatározására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Elkészült egy tájékoztató a napokon belül megjelenő 
Magyar Falu Program pályázati felhívásáról, mely az 5000 fő alatti települések 
önkormányzatai részére kerül kiírásra, 100 % támogatottsággal. A tájékoztatót 
megkapták a képviselők, melyben szerepelnek a programok. Véleménye szerint az 
első számú prioritás a Rózsa utca felújítása lehetne. Ezenkívül az egészségügyi 
alapellátást és az út-és járdahálózat további fejlesztését javasolta. Kérte a 
véleményeket a lehetőségekkel kapcsolatban.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Modern Falvak programban való részvétel előkészítését a Rózsa utca felújítása 
tekintetében. 
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

32/2019.(I.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a „Modern Falu Program” pályázati felhívás keretén belül. 
elsődlegesen a Rózsa utca felújítására vonatkozóan kíván pályázatot 
benyújtani.  
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 
előkészítő munkálatok megkezdésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: pályázat benyújtásának határideje 

 
 
8./ Javaslat Ady utcai telkekkel kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Szóbeli érdeklődés volt az Ady utca alsó részén található 
önkormányzati telkek értékesítésével kapcsolatban. 2008-ban döntés született arról, 
hogy eladásra meghirdeti az önkormányzat 750 Ft/m2 áron. Kérte a képviselők 
véleményét az értékesítéssel valamint az árral kapcsolatban. Felkérte Berze Attila 
bizottsági elnököt, a bizottság döntésének tájékoztatására. 
Berze Attila elnök: A bizottság is tárgyalta a napirendi pontot és 750 Ft/m2 eladási 
árat javasol meghatározni a képviselő-testületnek.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Korábban arról volt szó, hogy ott hulladékudvar kerül 
kialakításra. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Igen szó volt róla, pályázat keretében lett volna 
megvalósítva, de a pályázat nem valósult meg.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A legszélső telek eladását tudja támogatni, de a többit nem 
kellene eladni, inkább bérbe legyen adva.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Javasolta, hogy ugyanannyi áron legyen eladva, mint a 
Fenyő utcai telkek, 500 Ft/m2 áron. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Javasolt, hogy ne adja el a testület a földterületeket.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
elhangzott javaslatot, mely szerint az Ady utcai ingatlanok ne kerüljenek 
értékesítésre.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 2 igen, 4 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
33/2019.(I.30.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Ady utcában lévő 815 
hrsz-ú 1941 m2 nagyságú, 816 hrsz-ú 1928 m2 nagyságú, 819 hrsz-ú 1911 
m2 nagyságú ingatlanjait értékesíteni kívánja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
Turi Balázs polgármester: A döntés értelmében a területek értékesíthetők és javaslat 
érkezett 500 Ft/m2 eladási árra vonatkozóan, kérte a testület szavazását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

34/2019.(I.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Ady utcában lévő 815 
hrsz-ú 1941 m2 nagyságú, 816 hrsz-ú 1928 m2 nagyságú, 819 hrsz-ú 1911 
m2 nagyságú ingatlanjait bruttó 500 Ft/m2 értékesíteni nem kívánja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Turi Balázs polgármester: Mivel a testület a bruttó 500 Ft/m2 eladási árat elutasította, 
így a korábban javasol bruttó 750 Ft/m2 -ben javasolja meghatározni az eladási árat.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

35/2019.(I.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Ady utcában lévő 815 
hrsz-ú 1941 m2 nagyságú, 816 hrsz-ú 1928 m2 nagyságú, 819 hrsz-ú 1911 
m2 nagyságú ingatlanjait bruttó 750 Ft/m2 áron kívánja értékesíteni. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Turi Balázs polgármester: Felmerült, hogy Bercsényi utcai hídnál lévő önkormányzati 
területet, a terület mellett lakó személy használja, ezért véleménye szerint azt a 
területet is bérbe lehetne adni. Javasolta, hogy fel kell szólítani a jogcím nélküli 
használatra, majd bérbe adni a területet, melynek összegét meg kell határozni.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A területek 2 Ft/m2 áron vannak bérbe adva, legyen ez a 
terület is ezen az áron.  
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A polgármester szavazásra bocsátotta a terület 2 Ft/m2 áron történő bérbeadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

36/2019.(I.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a tulajdonát képező 1276/2 hrsz-ú, 1561 m2 nagyságú 
területet 2 Ft/m2 áron kívánja bérbe adni.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
9./ Javaslat polgármester szabadságának engedélyezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy február 4-én és 5-én 
szabadságon szeretne lenne, így kérte ennek engedélyezését.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
szabadság kivételének engedélyezését. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 

37/2019.(I.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 
polgármester részére 2019. február 4-5-én 2 nap szabadság kivételét 
engedélyezi. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
10./ Javaslat gyepmesteri tevékenység vállalkozási szerződés módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A gyepmesteri tevékenység ellátására jelenleg az Alpha-
Vet Kft-vel van szerződés, aki áremelés miatt március 1-től kérte a szerződés 
módosítását. Tudomása szerint nincs más cég, aki foglalkozik ezzel a feladattal, így 
javasolta a szerződés módosítás elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. által, a gyepmesteri tevékenységre vonatkozó 
vállalkozási szerződés módosítását.   
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

38/2019. (I.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alpha-Vet 
Állatgyógyászati Kft. (8000 Székesfehérvár, Homok sor 7.) által benyújtott 
gyepmesteri tevékenységre vonatkozó árakat az alábbiak szerint fogadja el: 
Havi készenléti díj   6000 Ft 
Ellátási díj/db/14nap  4600 Ft 
Bódító szer     4500 Ft 
Befogási díj    1800 Ft 
Km díj (telephelytől-telephelyig)  140 Ft 
Egyedi kiszállási díj km díja  150 Ft 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. március 1.  

 
 
11./ Javaslat Fejérvíz Zrt. bérüzemeltetésű tárgyi eszközök selejtezésének 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A Fejérvíz Zrt. megküldte az elhasználódott, selejtezésre 
ítélt eszközökre, szivattyúkra vonatkozó kimutatást valamint jegyzőkönyvet, ahol 
javaslatot tettek a hasznosításra. A Fejérvíz vállalja, hogy a segítségével kerüljenek 
értékesítésre, melynek összege természetesen az önkormányzaté. Ehhez szükség 
lenne a megállapodás elfogadására.  

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Fejérvíz Zrt-nél elhasználódott vagyontárgyak selejtezésének elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

39/2019.(I.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejérvíz Zrt. 
által megküldött Bérüzemeltetésű tárgyi eszközök selejtezéséről készült 
jegyzőkönyvét, valamint a feleslegessé vált bérelt tárgyi eszközökről szóló 
jelentést a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
Felhatalmazza a polgármestert a jegyzőkönyv aláírására és annak 
visszaküldésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
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12./ Javaslat Jásd - Tés településfejlesztési koncepciójának felülvizsgálatában 
való részvételre 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Jásd és Tés települések megkezdték a településfejlesztési 
koncepció felülvizsgálatát. Mivel szomszédos terület vagyunk, ezért szükséges volt 
az önkormányzat megkeresése arra vonatkozóan, hogy részt kíván-e venni az 
eljárásban.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta, hogy az önkormányzat ne tartson igényt arra, 
hogy az eljárás további szakaszaiban részt kíván venni.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A csernyei önkormányzat tulajdonában volt a szemétlerakó, 
de Jásd közigazgatási területén feküdt.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Jásd és 
Tés településfejlesztési koncepciójának  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

40/2019.(I.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy Jásd község Önkormányzata településfejlesztési 
koncepciójának és településrendezési eszközeinek felülvizsgálatában nem 
kíván részt venni. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

41/2019.(I.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy Tés község Önkormányzata településfejlesztési 
koncepciójának és településrendezési eszközeinek felülvizsgálatában nem 
kíván részt venni. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 

 
 
 



 
23 
 

13./ Javaslat Horgász Egyesület kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A Horgász Egyesület kérelmet terjesztett elő, hogy 
amennyiben lehetőség van rá, úgy az önkormányzat biztosítson részére egy 
helyiséget. Úgy gondolja, hogy nagy egyesületről van szó, jó a kapcsolatuk az 
önkormányzattal. Javasolta, hogy a béketelepi klubkönyvtár régi könyvtár 
helyiségének használata legyen biztosítva.  
 
Berze Attila képviselő: Támogatni tudja a helyiséget erre a célra kiadni.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Elég lenne akkor erről dönteni erről, ha elkészült az épület 
felújítása.  
 
Turi Balázs polgármester: Segíteni szeretne mindegyik helyi egyesületnek, azt 
viszont ki lehetne kötni, hogy a helyiség karbantartásáról az egyesület gondoskodjon.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Azt le kellene korlátozni, hogy kizárólag erre a célra 
lehessen használni a helyiséget. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Más civil szervezet is odamehet majd és használhatja a 
helyiséget?  
 
Kaviczki Péter képviselő: A polgárőröket is meg kellene kérdezni, hogy használják-e 
a részükre biztosított, óvoda alatti helyiséget.  
 
Osgyán Gábor képviselő: De mi lesz akkor, ha oda adják a helységet a Horgász 
Egyesületnek és majd alakul valami más és annak is kellene helyiség. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tehát legyen elutasítva a Horgász Egyesület kérelme, 
azért, mert hátha alakul majd egy másik civil szervezet valamikor, akinek esetleg kell 
majd ez a helység?  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Mennyi papírjuk van? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az elmúlt héten ellenőrzést kapott a Horgász Egyesület. 
Kérték, hogy had a nagyteremben zajlódjon le az ellenőrzés, ne az egyesület 
elnökének magánházában. 5 évre visszamenőleg ellenőrizték őket. Innen van 
információja, hogy mennyi irathalmaza lehet az egyesületnek. Nem egészséges, ha 
ezek az iratok magáningatlanban vannak őrizve.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta a Béketelepi klub helyiségének kiadását 
határozatlan időre azzal, hogy a helyiség karbantartása, takarítása az egyesület 
feladata, valamint egyéb célra nem használhatják. Továbbá abban az esetben, ha az 
önkormányzatnak szüksége lenne a helyiségre, akkor biztosítani kell. Kérte a testület 
szavazását.  
 

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

42/2019.(I.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát 
képező Béketelepi Klub épületének "kisterem" elnevezésű helyiségét 
használatra átadja a Bakonycsernyei Horgász Egyesületnek a célból, hogy az 
Egyesület működéséhez szükséges iratanyagokat, és az Egyesület tulajdonát 
képező, az Önkormányzat és az Egyesület között köttetet feladatellátási 
szerződésben vállalt kötelezettségek elvégzéséhez szükséges eszközök és 
egyéb vagyonelemek őrzése és tárolása megoldottá váljék.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: felújítást követően azonnal 

 
 
14./ Javaslat Sportpark létrehozásával kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy mivel a Sport Egyesület 
részére átadott területen valósul meg a Sportpark, így javasolja, hogy az Egyesület 
koordinálja le a terület térkövezési munkálatait, s kösse meg a vállalkozóval a 
szerződést. Így kéri a 354/2018. (XII.13.) határozat visszavonását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
354/2018. (XII.13.) határozat visszavonását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

43/2019.(I.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a 354/2018. (XII.13.) határozatát visszavonja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
15./ Egyéb ügyek 
 
15/1. Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta képviselőket, hogy Köntös Attiláné 
Székesfehérvári lakos, a tulajdonát képező Bakonycsernye 1238 hrsz-ú ingatlan 
2/18-ad részét és az 1239 hrsz-ú ingatlan 2/18-ad részét ajándékozás jogcímen 
felajánlja a képviselő-testület részére. A területek a hivatal épülete mögött 
találhatóak. Az ajándékozással az önkormányzat tulajdonába kerülnek.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Köntös 
Attiláné ajándékozásának elfogadását.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

44/2019.(I.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Köntös 
Attiláné 8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 10 II/4. szám alatti lakos a 
tulajdonát képező Bakonycsernye, 1238 hrsz-ú 2/18-ad tulajdonrészű, 
valamint 1239 hrsz-ú, 2/18-ad tulajdonrészű ingatlanát ajándékozás jogcímén 
elfogadja.  
Felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés megkötésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
15/2. Fidrich Tamásné jegyző: A tavalyi évben elmaradt, de most a költségvetés 
tárgyalása során is felmerült temető mögötti homokbányánál található út kialakítása 
céljából megvásárolni kíván terület ügye. Kérte a képviselő-testület, hogy mondja ki a 
konkrét vételi ajánlatát. 
 
Kaviczki Péter képviselő: 90.000 Ft vételárat javasolt. 
 
Turi Balázs polgármester szavazásra bocsátotta a Bakonycsernye 0387/14 hrsz-ú 
992 m2 nagyságú terület önkormányzati út kialakítása céljából történő 
megvásárlását. 
  

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

45/2019.(I.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy 90.000 Ft eladási áron megvásárolja Fidrich János, 
Bakonycsernye, Kossuth L. u. 13. szám alatti lakos tulajdonát képező, 
Bakonycsernye, 0387/14 hrsz-ú, 992 m2 nagyságú, 0,62 Ak értékű területét. 
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés képviselő-testület elé 
történő beterjesztésre. 
Felhívja a jegyzőt, hogy ezen vételi összeget az önkormányzat 2019. évi 
költségvetési rendelettervezetének zárószavazásra történő előkészítése során 
vegye figyelembe. 

 
Felelős: polgármester /jegyző 
Határidő: 2019. március 31. 

 
 
15/3. Turi Balázs polgármester: Fejérvíz levélben megkereste az önkormányzatot 
azzal, hogy pályázatot szeretne benyújtani a víziközmű energiahatékonyságának 
fejlesztésére, melyhez szükséges az önkormányzat részéről tulajdonosi 
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hozzájárulás. Megküldték az együttműködési megállapodást, javasolta a testület 
hozzájárulását a pályázat benyújtásához.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátott a 
tulajdonosi hozzájárulás kiadását a Fejérvíz Zrt. részére.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

46/2019.(I.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási 
kérelem benyújtására vonatkozóan együttműködési megállapodást köt a 
Fejérvíz Zrt-vel (8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.) a víziközművek 
energiahatékonyságának fejlesztése érdekében.  
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 

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

 
 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester        jegyző 
 
 
    Ackermann Zoltán 
    jkv. hitelesítő 
 


