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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 
február 19-én, 800 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Turi Balázs   polgármester 
Ackermann Zoltán  alpolgármester 
Berze Attila   képviselő 
Osgyán Gábor 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 5 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.  
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Berze Attila 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 

47/2019. (II.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Berze Attila 
képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 

 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett javaslatot. 
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1./ Tájékoztató az Általános Iskola 2018. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
2./ Javaslat Általános Iskola kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
3./ Tájékoztató a Bóbita Óvoda Mini Bölcsőde 2018. évi működéséről   
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
4./ Tájékoztató a Művelődési Ház 2018. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
5./ Tájékoztató a Községi Könyvtár 2018. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
6./ Tájékoztató a család- és gyermekjóléti szolgálat 2018. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
7./ Tájékoztató a Gajamenti Önkormányzati Társulás 2018. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
8./ Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 
teljesítéséről, a KOMA adatbázisban történő szereplésről 
Előterjesztő: Szarka István elnök 

 
9./ Javaslat az önkormányzat saját bevételek, valamint adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározására a költségvetési évet 
követő 3 évre várható összegéről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
10./ Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
11./ Beszámoló a civil szervezetek részére nyújtott támogatások felhasználásáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
12./ Javaslat Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület 2019. évi támogatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
13./ Javaslat a Polgárőr Egyesület 2019. évi támogatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
14./ Javaslat a Mentők a Mentőkért Alapítvány támogatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
15./ Javaslat a 2019. évi földmunkákra benyújtott árajánlatok elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
16./ Javaslat a polgármester 2019. évi szabadságütemezésének jóváhagyására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
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17./ Javaslat az önkormányzat vagyonbiztosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
18./ Javaslat vis-maior pályázat támogatói okiratának elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
19./ Javaslat „Rikkancs” újság és 2019. évi programfüzet nyomdai munkák 
elkészíttetésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
20./ Javaslat a Móri Fúvószenei Egyesület támogatási szerződésének elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
21./ Javaslat Közlekedésfejlesztés Bakonycsernyén tárgyú közbeszerzési eljárás 
lezárására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
22./ Javaslat autóbusz parkoló használatra vonatkozó szerződés megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
23./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
24./ Javaslat Bakonycsernyei tehetségek támogatását szabályozó rendelet 
megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
25./ Javaslat téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
26./ Tájékoztatás II. Háziorvos körzet feladatellátásáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
27./ Javaslat meghatározandó járdaszakaszokra tervező kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Zárt ülés keretében javasolta tárgyalni az alábbi napirendi pontot: 
 
1./ Javaslat Balatonszepezdi tábor bérbeadás feltételeinek előkészítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
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 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
48/2019. (II.19.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nyílt ülés 
tárgyalandó napirendi pontjaira tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Tájékoztató az Általános Iskola 2018. évi működéséről 
2./ Javaslat Általános Iskola kérelmének elbírálására 
3./ Tájékoztató a Bóbita Óvoda Mini Bölcsőde 2018. évi működéséről   
4./ Tájékoztató a Művelődési Ház 2018. évi működéséről 
5./ Tájékoztató a Községi Könyvtár 2018. évi működéséről 
6./ Tájékoztató a család- és gyermekjóléti szolgálat 2018. évi működéséről 
7./ Tájékoztató a Gajamenti Önkormányzati Társulás 2018. évi működéséről 
8./ Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének teljesítéséről, a KOMA adatbázisban történő szereplésről 
9./ Javaslat az önkormányzat saját bevételek, valamint adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározására a költségvetési 
évet követő 3 évre várható összegéről 
10./ Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadására 
11./ Beszámoló a civil szervezetek részére nyújtott támogatások 
felhasználásáról 
12./ Javaslat Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület 2019. évi 
támogatására 
13./ Javaslat a Polgárőr Egyesület 2019. évi támogatására 
14./ Javaslat a Mentők a Mentőkért Alapítvány támogatására 
15./ Javaslat a 2019. évi földmunkákra benyújtott árajánlatok elbírálására 
16./ Javaslat a polgármester 2019. évi szabadságütemezésének 
jóváhagyására  
17./ Javaslat az önkormányzat vagyonbiztosítására 
18./ Javaslat vis-maior pályázat támogatói okiratának elfogadására 
19./ Javaslat „Rikkancs” újság és 2019. évi programfüzet nyomdai munkák 
elkészíttetésére 
20./ Javaslat a Móri Fúvószenei Egyesület támogatási szerződésének 
elfogadására 
21./ Javaslat Közlekedésfejlesztés Bakonycsernyén tárgyú közbeszerzési 
eljárás lezárására 
22./ Javaslat autóbusz parkoló használatra vonatkozó szerződés 
megtárgyalására 
23./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálatára 
24./ Javaslat Bakonycsernyei tehetségek támogatását szabályozó rendelet 
megtárgyalására 
25./ Javaslat téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos döntés meghozatalára 
26./ Tájékoztatás II. Háziorvos körzet feladatellátásáról 
27./ Javaslat meghatározandó járdaszakaszokra tervező kijelölésére 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46.§ 
(1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján zárt ülést rendel el a 
kizárólagos vagyonát képező Balatonszepezdi Ifjúsági tábor működtetésére 
irányuló pályázati feltételek meghatározására. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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Kaviczki Péter megérkezett az ülésterembe, így a képviselők száma 6 főre 
emelkedett.  
 
Turi Balázs polgármester: A napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatta a 
képviselőket, hogy az előző ülésen a 45/2019.(I.30.) határozattal döntés született 
arról, hogy megvásárolja Fidrich János Kossuth u. 13. szám alatti lakos tulajdonát 
képező 0387/14 hrsz-ú területet. A határozat kiegészítésére lenne szükség azzal, 
hogy milyen célra kívánja hasznosítani az önkormányzat a megvásárolt területet. 
Kérte a módosítását elfogadását.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a 45/2019.(I.30.) határozat módosítását az 
elhangzott javaslat szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

49/2019. (II.19.) 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, 
közcélra (útkialakítás) történő hasznosítás céljából. 
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. 
 

 
1./ Tájékoztató az Általános Iskola 2018. évi működéséről  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az általános iskola működtetését nem az önkormányzat 
végzi, de a szokásokhoz híven az idén is tárgyalja a testület az iskola beszámolóját. 
Köszöntötte Bihari Róbert igazgató urat, kérte a beszámoló szóbeli kiegészítésére.  
 
Bihari Róbert igazgató: Köszöntötte a megjelenteket. A képviselők által feltett 
kérdésekre szívesen válaszol. A beszámolóban kiemelte, hogy az iskolában 
megindult egy egyfajta változást. Rengeteg programmal igyekeznek nyitni a település 
és a szülők felé. A részletesen felsorolt eredményeik is nem csak sportban, hanem a 
tanulmányokban is javultak. A felvételiről is írt a beszámolóban, mely nagyon fontos 
a gyerekek életében, minden gyermek az első helyre megjelölt iskolába felvételt 
nyert. Ez jó eredmény. Változás is történt a tavalyi évben. Külön lett választva a 
ballagás és az évzáró. Megköszönte az önkormányzatnak, hogy biztosította a tavaly 
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nyári vajdasági kirándulást a gyerekek részére. Az új tanévet a változások, 
fejlesztések éveként tudja elkönyvelni. A legnagyobb dolog, hogy sikerült az étkezőt, 
konyhát a mai kor követelményeinek megfelelővé felújítani. Bevezetésre került az 
egyen nyakkendő. Az iskolán belül több terem felújításra került. Természetismereti 
szaktanterem került kialakításra. Az iskola szépítésében a szülők is részt vettek, 
melyet ezúton is megköszönt.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: A 4,01-es átlag nagyon szép, viszont a 9 fő 
gimnáziumi jelentkezést kevésnek tartja.  
 
Bihari Róbert igazgató: Úgy gondolja, hogy napjainkban már nem biztos, hogy 
gimnázium kell, nincs szakember, mindenhol hiány van.  A szülők is talán rájöttek, 
hogy inkább egy szakmát kell választani. Nem tartja szomorúnak.  
 
Turi Balázs polgármester: A 194 tanulói létszám 11 fővel kevesebb, mint a korábbi 
évben. A csernyeiek arányát szeretné tudni, mivel nem derül ki az anyagból. 
 
Bihari Róbert igazgató: A 90 %-a csernyei, viszont nagy öröm, hogy Balinkáról és 
Mórról is jöttek gyerekek. Személyes beszélgetés során kiderült, hogy nem bánták 
meg. Nem gondolná, hogy gyengébb lenne az iskola, mint bármelyik. Csökkenés 
mutatkozni fog, a bejövő első osztályosok csak 1 évfolyam van, de ez társadalmi 
probléma is. A tavalyelőtti időszaktól lényegesen csökkent az elvitt gyerekek száma, 
a korábbi évekhez képest. Szabad iskolaválasztás van, ezt el kell fogadni.  
 
Turi Balázs polgármester: Megköszönte a részletes anyagot és a kiegészítést. A 
tavalyi évben a KLIK által benyújtott és megnyert pályázat közbeszerzési eljárása 
sajnos eredménytelen lett, de a kiírás szerint felújítást az idei évben el kell végezni. A 
beruházás a tervek szerint a komplett tetőfelújítást, az alsó szinten lévő 
mosdóhelyiségek renoválását, valamint új nyelvi labor kialakítását támogatja.  
Szeretné megköszönni a szemléletváltást, ami az iskolában történt.  
 
Bihari Róbert igazgató: Megköszönte az önkormányzat, a polgármester úr pozitív 
támogatását és hozzáállását. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az Általános Iskola 2018. évi működéséről szóló tájékoztatót.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

50/2019. (II.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános 
Iskola 2018. évi működéséről szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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2./ Javaslat Általános Iskola kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az általános iskola 5. 
osztályos osztályfőnökei kérelmet nyújtottak be erdei iskola megvalósításának 
költségeihez. A két 5. osztály 27 tanulója 3 napra megy erdei iskolába Ravaszdra, 
melyhez nagy segítség lenne az önkormányzat támogatása. Javasolta 20.000 Ft 
támogatást. Kérte a véleményeket.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az Általános Iskola kérelmének elbírálását, erdei iskola részvételéhez 20.000 Ft 
támogatás nyújtását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

51/2019. (II.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonycsernyei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény 
(Bakonycsernye, Rákóczi u. 37.) 5. osztályos tanulói részére erdei iskolai 
programokon való részvételéhez 20.000 Ft támogatást nyújt.  
A támogatás fedezetét az önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosítja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. május 15. 
 

 
3./ Tájékoztató a Bóbita Óvoda Mini Bölcsőde 2018. évi működéséről   
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Köszöntötte Fojtyikné Gyuris Andrea megbízott 
óvodavezető. Megköszönte a részletes beszámolót. 
 
Fojtyikné Gyuris Andrea óvodavezető: Köszöntötte a képviselőket, megköszönte a 
meghívást. Nem telt el két hónap amióta ezt a feladatot végzi, de igyekezett mindent 
részletes leírni a beszámolóban. Kiegészítésként elmondta, hogy nagyon sok 
változás történt és sok változás előtt is állnak. Igyekszik megfelelni az elvárásoknak 
és olyan csapatot kialakítani, ahol mindenki magáénak érzi a feladatokat.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: A  beszámolóban szerepel 75 férőhelyből 73 
gyermek van, a bölcsőde létszáma pedig telített. Logopédiás gyerekek száma nagy, 
ki végzi?  
 
Fojtyikné Gyuris Andrea óvodavezető: Még folyamatban van a tankötelesek 
vizsgálata. Nagyon sok a logopédiára járó gyerek, melyet a szakszolgálat végez, 
rendszerességgel, viszont a szülőnek is lenne feladata ebben. Sajnos társadalmi 
probléma is, keveset beszélnek a szülők is a gyerekekkel.   



 
8 
 

 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Bízik benne, hogy a korábbi évekhez képest 
jobban fog működni. Az álláshirdetésre van-e jelentkező? 
 
Fojtyikné Gyuris Andrea óvodavezető: Sajnos nincs jelentkező, viszont az állás 
betöltéséig esetleg lehetne egy pedagógus asszisztens alkalmazása.  
 
Turi Balázs polgármester: Az új szolgáltatás, a mini bölcsőde beindult. Kérte, hogy a 
bölcsődéről adjon tájékoztatást.   
 
Fojtyikné Gyuris Andrea óvodavezető: Jelenleg 7 férőhely van a bölcsődében, ami 
jelenleg betöltött. Beíratáskor várólistára, előjegyzésbe kerül a gyermek. A felvétel 
nem a beiratkozás sorrendjében történik, hanem amint a szülő igazolni tudja, hogy 
már ténylegesen munkába állt, attól a naptól jöhet a bölcsődébe a gyermek. A 
szülőnek, ha bármiféle változás áll a munkaviszonyába, akkor jelezni kell, mivel 
akkor a várólistán szerepelő további gyermeket kell felvenni. A cél, hogy a bölcsőde 
után az óvodába kerüljön át. Jelenleg 3 várólistás gyermek van, úgy látja, hogy nincs 
még annyi igény, hogy a mini bölcsőde helyett a „rendes” bölcsőde legyen kialakítva, 
ami 12 fő lehetne, ami személyi feltételeket is vonna maga után.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Említésre került a beszámolóban, hogy szociális alapon 
működik.  
 
Fojtyikné Gyuris Andrea óvodavezető: Kapcsolatban állnak a védőnővel és a 
gyermekjóléti szolgálattal, az ő javaslatuk alapján is felvehető a gyermek a 
bölcsődébe.  
 
Turi Balázs polgármester: Megköszönte a válaszokat, javasolta elfogadásra a 
beszámolót.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernyei Bóbita Óvoda Mini Bölcsőde 2018. évi működéséről szóló 
tájékoztatót.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

52/2019. (II.19.) Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernyei 
Bóbita Óvoda Mini Bölcsőde 2018. évi működéséről szóló tájékoztató 
elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
4./ Tájékoztató a Művelődési Ház 2018. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Turi Balázs polgármester: A művelődési ház működéséről készült beszámoló szóbeli 
kiegészítésére felkérte Turjákné Szentesi Ilona művelődésszervezőt. 
 
Turjákné Szentesi Ilona művelődésszervező: Köszöntötte a képviselőket. A 
beszámoló elején megköszönte a tavalyi évben nyújtott támogató segítséget. A 
programokkal kapcsolatban elmondta, hogy igyekezett egyre több mindent nyújtani, 
szervezni. Volt a veszteség is, hiszen a Hang-Szín-Tér Iskola által 12 éve folytatott 
iskolarendszerű táncoktatás megszűnt tavaly szeptemberben. A sikeres pályázat 
keretében viszont Digitális Jólét Pont lettünk, ezzel vállaltuk a 70 év feletti emberek 
számítógépes továbbképzését. Novemberben kezdődött heti 3 alkalommal, jelenleg 
várólista van, annyi a jelentkező. Jelenleg kéthetente mindennap folyik az oktatást, 
az eszközök így teljes mértékben kihasználásra kerülnek. Nagyon jó 
kezdeményezésnek tartja. Ennyit szeretett volna kiegészíteni, megköszönte a 
támogató segítséget.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Annyi fő jelentkezhet, amennyit a technikai feltétel 
enged? 
 
Turjákné Szentesi Ilona művelődésszervező: igen, de van, aki már otthonról hozza a 
laptopot és azon dolgozik.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Nyári programmal kapcsolatban kérdezte, van a gyermekek 
létszámában korlát, hogy hány gyermeket lehet hozni az egyhetes táborba?  
 
Turjákné szentesi Ilona művelődésszervező: Nincs kiválasztási sorrend, 7-12 éves 
gyerekek részére szervezik a tábort. Létszámban nincs korlátozás. Meghirdetésre 
kerül több felületen, szívesen fogadják a jelentkezőket. Reggel 8-tól délután 3-ig tart, 
ebéddel, melynek a térítési díját fizetni kell.  
 
Turi Balázs polgármester: Nagyon örül, hogy évről évre nő a művelődési ház és 
természetesen a könyvtár látogatottsága is. Megköszönte a szóbeli kiegészítést és 
az egész éves munkát. Javasolta a beszámoló elfogadását.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Művelődési Ház 2018. évi működéséről szóló tájékoztatót. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

53/2019. (II.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési 
Ház 2018. évi működéséről szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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5./ Tájékoztató a Községi Könyvtár 2018. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Köszöntötte Valásekné Kaszner Tímea könyvtárost, aki a 
Vörösmarty Könyvtár által szakmai díjban is részesült. Felkérte a beszámoló szóbeli 
kiegészítésére. 
 
Valásekné Kaszner Tímea könyvtáros: Az óvoda programját hallgatva, igen, valóban 
nagy problémák vannak a gyermekeknél az olvasás és szövegértés terén. 
Feladatként kapta meg, hogy a könyvtár vegyenek részt a gyerekek életében is.   
Járt az óvodában szülő értekezleten, felhívta a szülők figyelmét az olvasás 
fontosságára és hívta őket a gyermekeikkel a könyvtárba. Néhány könyvvel el is látta 
el az óvodát. Egy-egy szülő el is hozta a gyermekét a könyvtárba, tehát lett egy kis 
eredménye. A Vörösmarty Könyvtárral való kapcsolat nagyon jól alakul, sokszor 
hívják továbbképzésekre. Továbbá örül, hogy feladatokkal is látják el.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Szerepel az anyagban, hogy 200 könyvet kapott a 
könyvtár. Ez minek a keretéből ment. Van-e beleszólás, hogy milyen könyvet 
kapjunk.  
 
Valásekné Kaszner Tímea könyvtáros: Ez a Vörösmarty Könyvtár állománya. Igen 
van beleszólás, igény szerint kéri a könyveket.  
 
Turi Balázs polgármester: Kiemelte, hogy a Vörösmarty Könyvtárral való 
együttműködés tehát szakmailag is nagyon jó, továbbá a testületnek azzal is kell 
foglalkozni, hogy 2013-tól nem költ a könyvállomány fejlesztésére. Tehát a 
rezsiköltségen és a személyi juttatáson kívül nem nagy összeget fordít az 
önkormányzat a könyvtárra, esetleg a programokhoz. 
Megköszönte az egész éves munkát, hogy ebben a nem könnyű helyzetben próbál 
helyt állni.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A felújított épületek kihasználtságának növelését lehetne 
emelni, esetleg a béketelepi klubban is felolvasó estet tartani.  
 
Valásekné Kaszner Tímea könyvtáros: Nyitott erre a feladatra, sőt, ha nagyobb 
számmal lesznek látogatók, akkor megfelelőbb is lenne a hely a klubban.  
 
Turi Balázs polgármester. Megköszönte a tájékoztatást, javasolta a beszámoló 
elfogadását.  Továbbá a könyvtáros által javasolta új nyitvatartási idő módosítását is 
javasolta elfogadni.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Községi Könyvtár 2018. évi működéséről szóló tájékoztatót valamint nyitvatartási idő 
elfogadását azzal, hogy a könyvtáros állás 6 órásról 8 órásra változik. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
54/2019. (II.19.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi 
Könyvtár 2018. évi működéséről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
55/2019. (II.19.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi 
Könyvtár (Bakonycsernye, Rákóczi u. 78.) nyitvatartási rendjét az alábbiak 
szerint módosítja: 
Hétfő    9 – 17 
Kedd   13 – 18 
Szerda   9 – 17 
Csütörtök  13 – 18 
Péntek 13 – 18  
Szombat   8 – 10  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
6./ Tájékoztató a család- és gyermekjóléti szolgálat 2018. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Köszöntötte Benis Szilvia családsegítőt. Tartalmas 
beszámolót kaptak. Felkérte a családsegítőt a szóbeli kiegészítésre.  
 
Benis Szilvia családsegítő: Megköszönte a meghívást. A beszámolóban nem 
szerepel, hogy a polgármester által engedélyt kaptak a facebookon való 
tájékoztatásra, ugyanis a tapasztalat azt mutatja, hogy a közösségi oldalt használják 
az emberek. Pályázatok megírásával, sokan fordulnak hozzájuk. Továbbá nyertes 
pályázat esetén ezek megvalósulása is a feladatuk, a szakemberekkel való 
kapcsolattartás, az elszámolás, mivel ezeknek a családoknak ez nehézséget okoz.  
Szeretnének az iskolában előadásokat tartani, melyek egyeztetése folyamatban van 
az igazgató úrral.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Szépen elkészített anyag, kérdése, hogy szerepel 
az anyagban a játékszenvedély, miben minősül meg.  
 
Benis Szilvia: Változó, lehet számítógépes járték, mobiltelefon, az eszközökkel való 
foglalkozásban valósul meg. Az eszköznek az elvétele agressziót vált ki a gyerekből, 
mely akár a szülő felé is irányul. 
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Varsányi Ferencné: Nagyon jól összeszedett anyag. Bejelentés, vagy milyen módon 
szereznek erről tudomást?  
 
Benis Szilvia: Az egyik, a szülő a gyermekkel szemben, a másik a gyermek a szülőt 
elleni agresszió, mely bejelentés alapján érkezett részükre.  
 
Turi Balázs polgármester: Az épület felső raktára elfoglalásra került-e? 
 
Benis Szilvia: Takarítást szeretnének még elvégezni, utána tudnának ruhákat, 
játékokat fogadni a helyiségben. 
 
Turi Balázs polgármester: Megköszönte a részletes beszámolót, melyet javasolt 
elfogadásra. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
család-és gyermekjóléti szolgálat 2018. évi működéséről szóló tájékoztatót.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

56/2019. (II.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a család- és 
gyermekjóléti szolgálat 2018. évi működéséről szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal   

 
 
7./ Tájékoztató a Gajamenti Önkormányzati Társulás 2018. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Köszöntötte Kukucska Erika szociális gondozót, felkérte a 
beszámoló szóbeli kiegészítésére.  
 
Kukucska Erika szociális gondozó: Megköszönte a meghívást. Igyekezett minden 
összefoglalva leírni, amit az év során végzett a házi segítségnyújtás és szociális 
gondozás terén.  
 
Turi Balázs polgármester: Gyakorlati kérdése lenne. Érkezik-e az étkezéssel, az 
étellel kapcsolatban negatív kritika. 
 
Kukucska Erika szociális gondozó: Az igénybevevők meg annak elégedve, annyi 
hogy hétvégén nem főznek, de lenne rá igény.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: A munkaidőből mennyi időt vesz el az 
adminisztráció? 
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Kukucska Erika szociális gondozó: Nagyon sok az adminisztráció, egyre több, de 
igyekszik megoldani.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Hálásak ezek az emberek, akik megkapják a 
szolgáltatás. 
 
Turi Balázs polgármester: Megköszönte a munkáját, javasolta a beszámoló 
elfogadását.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Gajamenti Önkormányzati Társulás 2018. évi működéséről szóló tájékoztatót.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
57/2019. (II.19.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Gajamenti 
Önkormányzati Társulás 2018. évi működéséről szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal   

 
 
8./ Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének teljesítéséről, a KOMA adatbázisban történő szereplésről 
Előterjesztő: Szarka István elnök 
 
Turi Balázs polgármester: Szarka István képviselő jelenléte hiányában felkérte 
Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét minden képviselő 
valamint a polgármester határidőre megtette, továbbá mindenki szerepel a KOMA 
adatbázisban. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről, a 
KOMA adatbázisban történő szereplésről szóló tájékoztatót. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

58/2019. (II.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság 
beszámolóját a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségükről 
teljesítéséről, valamint a KOMA adatbázisban történő szereplésükről szóló 
tájékoztatót elfogadja. 
Megállapította, hogy egyetlen képviselővel szemben sem kell eljárást indítani.  
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Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
9./ Javaslat az önkormányzat saját bevételek, valamint adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározására a költségvetési 
évet követő 3 évre várható összegéről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Törvény előírás alapján minden évben szükséges 
elfogadni a képviselő-testületnek az önkormányzat saját bevételek, valamint 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározását 
a költségvetési évet követő 3 évre várható összegéről. Javasolta az erre készült 
előterjesztés elfogadását.  
 
Berze Attila elnök: A bizottsági is tárgyalta a napirendi pontot, melyet javasol 
elfogadásra a képviselő-testületnek.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat saját bevételek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek meghatározására a költségvetési évet követő 3 évre 
várható összegéről szóló előterjesztést.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
59/2019. (II.19.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete meghatározza a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése 
szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség 
érvényesíthetőségéig: 

 

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai 

Futamidő/ke
zesség 
érvényesíthe
tőségi 

határideje 

Kötelezet
tség 

összesen 
Ft 

2019. év 0 0 
2020. év 0 0 
2021. év 0 0 
2022. év 0 0 
Összesen 0 0 

 
A figyelembe vehető saját bevételek: 
 

Saját bevétel megnevezése, 
azonosító adatai 

Rendsze
ressége 
esedéke
ssége 

Bevétel várható összege Ft 

2019. év 2020. év 2021. év 2022. év 
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Helyi adóból és a települési 
adóból származó bevétel 

félévente 45 500 000 45 500 000 45 500 000 45 500 000 

Az önkormányzati vagyon és 
az önkormányzatot megillető 
vagyoni értékű jog 
értékesítéséből és 
hasznosításából származó 
bevétel 

alkalom-
szerű 

0 0 0 0 

Az osztalék, a koncessziós díj 
és a hozambevétel 

-- 0 0 0 0 

A tárgyi eszköz és az 
immateriális jószág, részvény, 
részesedés, vállalat 
értékesítéséből vagy 
privatizációból származó 
bevétel 

-- 0 0 0 0 

Bírság-, pótlék- és díjbevétel alkalom-
szerű 

100 000 100 000 100 000 100 000 

A kezesség-, illetve 
garanciavállalással 
kapcsolatos megtérülés 

-- 0 0 0 0 

Összesen -- 45 600 000 45 600 000 45 600 000 45 600 000 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
10./ Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Előző ülésen már részletesen tárgyalta a testület a 
beterjesztett költségvetési rendelet tervezetet, az akkor meghozott döntések kerültek 
most módosításra, bedolgozásra az anyagban. Az útfelújításra 13 millió Ft maradt, 
valamint a modern falvakra 2 millió Ft. A pénzügyi bizottság tárgyalta a tervezetet. 
Felkérte Berze Attila bizottsági elnököt a tájékoztatásra.  
 
Berze Attila elnök: A bizottság megtárgyalta az átdolgozott költségvetés anyagát, 
melyet javasol elfogadásra a képviselő-testületnek.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta az önkormányzat 2019. évi költségvetésének 
elfogadását az előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2019. (II.20.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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11./ Beszámoló a civil szervezetek részére nyújtott támogatások 
felhasználásáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A Polgárőrség és a Sport Egyesület is benyújtotta, 
részletesen, számlákkal igazolta a tavalyi évben nyújtott támogatás elszámolását. 
Javasolta a benyújtott elszámolások elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a civil 
szervezetek részére nyújtott támogatás elszámolását.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
60/2019. (II.19.) Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgárőrség és a 
Sportegyesület részére 2018. évben nyújtott támogatás elszámolását 
elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő. azonnal 

 
 
12./ Javaslat Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület 2019. évi támogatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az Egyesület az idén is benyújtotta kérelmét. A képviselő-
testület a költségvetés tárgyalása során már meghatározta a sportegyesület részére 
nyújtandó támogatás összegét. Az első részlet március 15-ig a második pedig július 
30-ig kerül kifizetésre. Támogatási szerződést javasolta elfogadásra.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület részére nyújtott támogatást a 2019. évre 
vonatkozóan.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
61/2019. (II.19.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület (képviseli: Varga Jenő elnök, 
székhely: 8056 Bakonycsernye, Bercsényi u. 71. adószám: 19820064-1-07) 
részére 4.460.000 Ft összegű támogatást nyújt. 
A támogatás fedezetét a 2019. évi költségvetésében biztosítja a civil 
szervezetek támogatása kormányzati funkción.  
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A támogatás utalásának, felhasználásának és elszámolásának részletes 
szabályait a határozat mellékletét képező támogatási szerződés tartalmazza. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: az ülést követően 

 
Turi Balázs polgármester: A Sportegyesület elnöke tegnapi napon kérelmet 
terjesztett elő a képviselő-testülethez, melyben kérte, hogy a sportpályán a s 
sportparkhoz elkészült járda összeköttetését szeretné elvégezni a műfüves pályával 
hasonló térköves megoldással. Az anyagköltséget a sportegyesület fedezi, viszont a 
gépi munkadíj költségéhez támogatást kér az önkormányzattól.  
Javasolta, hogy 200.000 Ft + Áfa összegben támogassa a gépi munkadíjköltségét a 
Barnes Bau kft. részére, a földmunkára terezett összegből. Elmondta továbbá, hogy 
a műfüves pálya villany világításának kivitelezése is megkezdi a sportegyesület, 
melyet a már kialakított elosztószekrényhez kapcsolnak hozzá. Ennek felmerülő 
költségeit az egyesület vállalja.    
 
Berze Attila képviselő: Támogatni tudja a járda elkészítéséhez a támogatást.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Az ifjúság utca felüli bejárót is valamikor rendbe kellene 
tenni, ezért a járda úgy legyen elkészítve, hogy arra is lehessen majd valamikor 
folytatni.  
 
Turi Balázs polgármester: Egyetértett, jelezni fogja a vállalkozó felé.  
 
Osgyán Gábor képviselő: A kispadok is felújításra kerülnek és alatta is le lesz 
térkövezve, ami TAO forrásból készül.   
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Sportpályán kialakítandó járda elkészítéséhez gépi munkadíjra 200.000 Ft + áfa 
összeg biztosítását, valamint a fejlesztésekkel kapcsolatos tájékoztatás tudomásul 
vételét.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

62/2019. (II.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonycsernyei Sportpályán kialakítandó járda elkészítéséhez szükséges 
gépi munkadíj költségéhez 200.000 Ft + áfa összeget biztosít a 2019. évi 
földmunkára tervezett költségvetéséből.  
Továbbá a Sportegyesület elnöke által nyújtott tájékoztatást, a műfüves 
labdarúgó pálya villany világításának kivitelezéséről tudomásul veszi.  
    
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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13./ Javaslat a Polgárőr Egyesület 2019. évi támogatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A Polgárőrség is benyújtotta támogatási kérelmét az 
elszámolással együtt. A költségvetés részletes tárgyalása során a testület úgy 
döntött, hogy a korábbi 200.000 Ft támogatáson felül plusz 100.000 Ft-ot nyújtson 
eszközbeszerzésre, mely tervezésre is került. Továbbá megmaradna a 108.000 Ft 
összegű benzin hozzájárulás a körzeti megbízott részére.    
 
Berze Attila képviselő: Jó ötlet, támogatni tudja. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Polgárőr Egyesület részére nyújtott támogatást a 2019. évre vonatkozóan.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
63/2019. (II.19.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonycsernyei Polgárőr Egyesület (képviseli: Schelbauer József elnök, 
székhely: 8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. adószám: 18498806-1-07) 
részére a 200.000 Ft működési támogatást, 100.000 Ft-ot eszközbeszerzésre 
továbbá 108.000 Ft – körzeti megbízott általi gépjárműves járőrözési 
támogatást nyújt. A támogatás fedezetét a 2019. évi költségvetésében 
biztosítja a civil szervezetek támogatása kormányzati funkción.  
A támogatás utalásának, felhasználásának és elszámolásának részletes 
szabályait a határozat mellékletét képező támogatási szerződés tartalmazza.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: az ülést követően 

 
 
14./ Javaslat a Mentők a Mentőkért Alapítvány támogatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az önkormányzat évek óta támogatja az Alapítványt. 
Egyeztetett a mentőállomás vezetőjével, aki elmondta, hogy újra élesztő ballonra 
lenne szükségük, így javasolta, hogy az eszközre biztosítsa az anyagi forrást a 
képviselő-testület. Erre vonatkozóan készült el a támogatási szerződés, melyet 
megkaptak a képviselők. A költségvetésben tervezésre került. 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Támogatni tudja a javaslatot. 
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Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Mentők 
a Mentőkért Alapítvány támogatását, a támogatási szerződés elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

64/2019. (II.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Mentők a 
Mentőkért Alapítvány (8060 Mór, Kórház u. 23. képviseli: Bartha Balázs) 
részére 100.000 Ft támogatást nyújt eszközvásárlásra. A támogatás fedezetét 
a 2019. évi költségvetésében biztosítja a civil szervezetek támogatása 
kormányzati funkción.  
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási 
szerződés megkötésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
15./ Javaslat a 2019. évi földmunkákra benyújtott árajánlatok elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Minden évben árajánlat kerül bekérésre a földmunkák 
elvégzésére vonatkozóan két vállalkozótól. Előterjesztés erre vonatkozóan elkészült, 
a meghatározott árak elfogadására lenne szükség. A költségvetés tartalmazza a 
munkadíjakat az árajánlatok szerint.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 2019. 
évben megvalósuló földmunkák elvégzésére vonatkozó díjakat.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

65/2019. (II.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
a polgármestert, hogy a 2019. évben bekövetkező csapadékos időjárás okozta 
árok és útpadka tisztításokból származó iszapot elszállíttassa és az okozott 
károkat helyreállítsa. A község területén lévő utak helyreállításánál is ezen 
gépek igénybevételét határozza meg.  
2019 évi gépbérleti díjak: 

- Caterpillar 444 F kotró rakodógép 9.500 Ft/óra+ÁFA 
- Caterpillar 242 B mini rakodó 8.000 Ft/óra+ÁFA 
- Caterpillar CB114 típusú úthenger 6.000 Ft/óra+ÁFA 
- Bobcat E17 forgó kotró7.500 Ft/óra+ÁFA 
- Mercedes 1824 típusú tehergépkocsi 7.000 Ft/óra+ÁFA 
- Iveco tgk. 6.000 Ft/óra + ÁFA 
- Rakodógép törőfejezés 13.000 Ft/óra + ÁFA 
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- Daruzás 9.000 Ft/óra+ÁFA 
- Forgókotró DOSAN 170 18 tonnás 13.000 Ft/óra+ÁFA 
- Kotró-rakodógép CAT 428E 9.500 Ft/óra+ÁFA 
- Darus tehergépkocsi 7.000 Ft/óra+ÁFA 
- Úthenger 5.000 Ft/óra+ÁFA 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
16./ Javaslat a polgármester 2019. évi szabadságütemezésének jóváhagyására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az előterjesztés szerint tájékoztatta a testületet az idei 
évre vonatkozó szabadságolási tervről. Módosulás esetén év közben a képviselő-
testület döntésére lesz szükség.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A szabadságot a tárgyévben kell kiadni, de áthúzódás 
esetén tárgyévet követő január 31-ig, rendkívüli esetben legkésőbb március 31-ig kell 
kiadni. A munkáltató határozza meg a kiadás rendjét.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  A polgármester szavazásra bocsátotta Turi 
Balázs polgármester 2019. évre vonatkozó szabadságolási tervét az előterjesztés 
szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

66/2019. (II.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kormányzati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§-ban kapott 
felhatalmazás alapján Turi Balázs polgármester részére járó 91 munkanap 
szabadság (időarányos rész 31 nap, előző évről áthozat 60 nap) 2019. évben 
történő felhasználásának ütemezését a 2019. októberi választások várható 
időpontjának figyelembe vételével hagyja jóvá: 
Szabadság felhasználásának tervezett időpontja:  
január      0 nap 
február   15 nap 
március   15 nap 
április    4 nap 
május – június    5 nap 
július - augusztus            20 nap  
szeptember   2 nap 
október   0 nap 
november   0 nap 
december   0 nap 
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A fennmaradó szabadságot a rendkívüli, előre nem tervezhető 
akadályoztatása idején veszi igénybe, melyről a képviselő-testületet, mint 
munkáltatót értesíti, s az határozati formában hozza meg engedélyét.  
 
Felelős: végrehajtásért a jegyző 
Határidő: 2019. február 28.   

 
17./ Javaslat az önkormányzat vagyonbiztosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Tavaly már tárgyalta a képviselő-testülete. A biztosító 
jelezte, hogy a 7 % értéknövelés nem lett figyelembe véve. Ezért ezzel a technikai 
módosítással javasolta elfogadásra az előterjesztést.  
A biztosító által elfogadott számok kerültek az előterjesztésbe. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Balatonszepezdi szerződésben benne van-e, hogy a 
bérbevevő vállalja a biztosítást.  
 
Osgyán Gábor képviselő: A Szepezd két biztosítás az egyik az ingatlanra másik az 
ingóságra. 
 
Turi Balázs polgármester: Úgy ítéli meg, hogy az épületre a tulajdonos, a benne lévő 
dolgokra az üzemeltető kösse a biztosítást. Minden biztosításnál fel kell tüntetni az 
ingatlan s az ingóságokat külön.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A biztosító a szerződéskötéskor kérni fogja az ingóságok 
értékét. Az épületre mindenképp az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak kell fizetni. 
Az ingóságokra véleménye szerint a használó kössön biztosítás, hiszen a 
berendezéseket a használó veszi meg, nagyrészt az ő tulajdona. 
 
Turi Balázs polgármester: A bérelt épületeknél szorgalmazni kellene, hogy a belső 
ingóságokra a bérlő kösse a biztosítást, így csak az ingatlanra kötne az 
önkormányzat. Felveszi a kapcsolatot a biztosítóval, az ezzel kapcsolatos 
tárgyalásra. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az önkormányzat vagyonbiztosítását az előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

67/2019. (II.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonát képező ingatlanokra vonatkozó vagyonbiztosítást a 
határozat melléklete szerint elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
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18./ Javaslat vis-maior pályázat támogatói okiratának elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A vis-maior pályázatra vonatkozóan megérkezett a 
támogatói okirat, melyet el kell fogadni a testületnek, kiemelte, hogy 10 % önrésszel 
járul hozzá az önkormányzat.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Ígéret érkezett a Gaja meder tisztítására. Mikorra várható a 
munkálatok megkezdése? 
 
Turi Balázs polgármester: Decemberben olyan tájékoztatást kapott, hogy a vállalkozó 
ki van jelölve a munkára, és a munkák megkezdéséről tájékoztatást adnak, ami eddig 
nem történt meg.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
vis-maior pályázat támogatói okiratának elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

68/2019. (II.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az EBR 
425 117 azonosítószámú vis-maior védekezés pályázatra vonatkozó, 
BMVIS/22-2/2019 iktatószámú támogatói okiratot a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
19./ Javaslat „Rikkancs” újság és 2019. évi programfüzet nyomdai munkák 
elkészíttetésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az idei évi programfüzet elkészítésére vonatkozóan a 
tavalyi évben végzett Extra Média Nyomda Kft-től kért be árajánlatot az idei évre, 
melyről az elkészült előterjesztést a képviselők megkapták. Mivel a cég 
közmegelégedésre dolgozott, ezért javasolta a megbízását a programfüzet 
elkészítésével, melynek fedezete szerepel a költségvetésben.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
„Bakonycsernyei programajánló 2019” önkormányzati programfüzet elkészítésére 
vonatkozó megbízás elfogadását az előterjesztés szerint.  
 

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

69/2019.(II.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Bakonycsernyei programajánló 2019” önkormányzati programfüzet teljeskörű 
nyomdai munkálatainak elvégzésével megbízza az Extra Média Nyomda Kft-t 
(8000 Székesfehérvár, Gombócleső u. 8.) a benyújtott árajánlat alapján.  
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésével.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
Turi Balázs polgármester: A Rikkancs újság elkészítésére vonatkozóan is csak az 
Extra Média Nyomda Kft-től kérte be az árajánlatot. Szintén elégedett volt a nyomdai 
feladatokkal, így javasolta, hogy ők kerüljenek megbízásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
Extra Média Nyomda Kft. megbízását az árajánlat alapján.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

70/2019.(II.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Rikkancs” 
helyi újság teljeskörű nyomdai munkálatainak elvégzésével megbízza az Extra 
Média Nyomda Kft-t (8000 Székesfehérvár, Gombócleső u. 8.) a benyújtott 
árajánlat alapján 2019. március 1-től.  
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.  
 
Felelős: polgármester  
Határidő: 2019. február 28.    

 
 
20./ Javaslat a Móri Fúvószenei Egyesület támogatási szerződésének 
elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Móri Fúvószenei 
Egyesület részére a költségvetés során meghatározott a testület 20.000 Ft 
támogatást, erre vonatkozóan készült támogatási szerződés.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Miért támogatja az önkormányzat a móri zenekart? 
 
Turi Balázs polgármester: Azért javasolta támogatásra, mivel a településről 4 
gyermek jár a zenekarba zenélni.  
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Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Móri 
Fúvószenei Egyesület 20.000 Ft összegű támogatását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

71/2019.(II.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a Móri Fúvószenei Egyesület (8060 Mór, Erzsébet tér 14.) 
részére 20.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt.  
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási 
szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
21./ Javaslat „Közlekedésfejlesztés Bakonycsernyén” tárgyú közbeszerzési 
eljárás lezárására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az előterjesztés szerint tájékoztatta a képviselőket, hogy 
az öt gazdasági szereplő részére a két részből álló ajánlattételi felhívás megküldésre 
került, melyből négy ajánlat érkezett be. A beérkezett ajánlatokat a bírálóbizottság 
ellenőrizte és értékelte. Megállapítható, hogy a legkedvezőbb ajánlatban szereplő 
nettó összeg az 1. rész tekintetében nettó 2.556.454,- Ft-tal, a 2. rész tekintetben 
(Rózsa utcai járda) 1.033.676,- Ft-tal meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet 
összegét. Így a testületnek dönteni kell arról, hogy biztosítja-e a szükséges fedezetet, 
továbbá, ha igen, akkor a bírálóbizottság által javasolt legkedvezőbb ajánlattevő 
kijelöléséről, mely a BARNES BAU Kft. 
Amennyiben a képviselő-testület, mint ajánlatkérő úgy dönt, hogy nem biztosítja a 
fedezetet, úgy abban az esetben a bírálóbizottság javaslata, hogy a közbeszerzési 
eljárást minősítse eredménytelennek. Kérte a képviselők véleményét.   
Javasolta a legolcsóbb ajánlattevő kijelölését, és az önerő vállalását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
BARNES BAU Kft. név szerinti szavazással történő kijelölését.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 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 

Varsányi Ferencné képviselő: igen szavazat 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
72/2019.(II.19.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-
15-FE1-2016-00010 azonosítószámú – Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés Bakonycsernyén – projekt, valamint az EBR 405 847 
azonosítószámú – „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása 2018.” – projekt együttes közbeszerzési eljárás nyertes 
ajánlattevőjének az eljárás értékelési szempontokra figyelemmel mindkét rész 
tekintetében a legjobb ár-érték arányt megjelenítő (legkedvezőbb) ajánlattevőt, 
a BARNES-BAU Kft-t (Székesfehérvár, Móri utca 90.) jelöli ki.   
Az ajánlattevő az 1. rész vállalkozói díját nettó 73.288.375,- Ft összegben, a 
2. rész vállalkozói díját nettó 14.338.400,- Ft összegben határozza meg.  
Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy mind az 1. mind a 2. rész vonatkozásában a 
vállalkozói díj fedezete rendelkezésre áll.  
Felhívja a polgármestert, hogy a szerződéskötési moratórium lejártát követően 
az ajánlatkérő dokumentációban szereplő jelen határozat mellékletét képező 
vállalkozói szerződést írja alá.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
22./ Javaslat autóbusz parkoló használatra vonatkozó szerződés 
megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az autóbusz parkoló használatára vonatkozóan 
elkészültek a Közlekedési Vállalatokkal kötendő szerződés tervezetek, melyet a 
képviselők is megkaptak. Javasolta a tervezetben szereplő bruttó 1400 Ft/busz/hó 
összeg bérleti díjként történő megállapítását.   
 
Fidrich Tamásné jegyző: A vezetők részére megküldésére került a szerződés, 
melyben szerepeltette, hogy a helyszínen szerelni és takarítani nem lehet. Ők ezzel 
nem értettek egyet. 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Minden nagyobb szerelés, javítás szakműhelyben 
történik, esetleges akkumulátor csere lehetséges a parkolóban.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
autóbusz parkoló használatára vonatkozó szerződések elfogadását az előterjesztés 
szerint. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

73/2019.(II.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat és a KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési 
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Központ Zrt. (2800 Tatabánya, Csaba u. 19. adóigazgatási szám: 24201975-
2-11) között kötendő, jelen határozat mellékletét képező bérleti szerződés 
tervezetét megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.  
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
74/2019.(II.19.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat és aZ ÉNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt. (9700 Szombathely, Körmendi út 92.) között kötendő, jelen 
határozat mellékletét képező bérleti szerződés tervezetét megismerte, az 
abban foglaltakkal egyetért.  
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Néhány alkalommal a településen járva tapasztalta, hogy 
egy-egy helyen kisebb busz parkol a sofőr háza előtt. Felszólítást nem küldhet 
részére, mivel nincs jogszabályi alapja. Felvetődött, hogy a kisebb buszokra is 
vonatkozzon-e a buszparkoló használata vagy ne.   
 
Berze Attila képviselő: Az irány az legyen, hogy minden busz a kialakított parkolóban 
parkoljon.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Közterületen senki nem tárolhat vállalkozáshoz kapcsolódó 
járműt.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Hivatalosan kijelölt helyek vannak a parkolásra, 
akkor mindenki azt használja. 
 
Kaviczki Péter képviselő: A parkoló további bővítéséről is szó volt már korábbi 
ülésen, merre lenne a kialakítás, hosszában a házak végében, vagy az erdő fele.  
 
Turi Balázs polgármester: Véleménye szerint a helyszínt meg kell tekinteni, a pontos 
irányt segítsen kijelölni a testület, azt követően tárgyalja a buszparkoló további 
bővítését. 
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23./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A költségvetés részletes tárgyalása során felmerült, hogy a 
szociális ellátásokról szóló rendeletben lehetőség lenne a temetési segély 
összegének emelésére, valamint a rendkívüli támogatás jövedelemhatárának 
emelésére, továbbá elemi kár esetén ne legyen jövedelemvizsgálat. Erre 
vonatkozóan készült el az előterjesztés. Javasolt az előterjesztés elfogadását.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Támogatni tudja az előterjesztésben 
szereplőeket.  
 
Több 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 

3/2019.(II.20.) önkormányzati rendelete  
a helyi szociális ellátásokról szóló  

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

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
24./ Javaslat Bakonycsernyei tehetségek támogatását szabályozó rendelet 
megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Szintén a költségvetés tárgyalása során merült fel, hogy 
támogatást lehetne nyújtani a bakonycsernyei tehetségek részére. Jegyző Asszony 
elkészített erre vonatkozóan egy tervezetet. Felkérte a tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A támogatottak köre nagyon sokrétű lehet a településen. A 
tervezetben szerepel, hogy a pályázó legalább egy éve bakonycsernyei lakos legyen 
és életvitelszerűen is itt éljen. Ezt mindenképp fontosnak tartja. A pályázat 
benyújtására minden év március 31-ig kerülhetne sor, melyről a képviselő-testület 
döntene. A tervezet tartalmazza még a pályázathoz benyújtandó dokumentumokat.  
 
Turi Balázs polgármester: Aki egyesületi formában végez tevékenységet, azt nem 
javasolta támogatni.  
 
Osgyán Gábor képviselő: 1 fő maximum 20 eFt-ot kaphat és a csapat is? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, a csapat is 10 fő/csapat és az egyéni személy is 
20.000 Ft-ot kaphatna.   
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Berze Attila képviselő: Véleménye szerint olyan nagyon kimagasló tehetségek 
nincsenek a településen, hogy erre jogosultak lennének. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernyei tehetségek támogatását szabályozó rendelet elkészítését. 
  

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

75/2019.(II.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a Bakonycsernyei tehetségek támogatásának érdekében 
rendeletet alkot. 
Felhatalmazza a jegyzőt a határozat mellékletét képező paraméterek 
figyelembevételével a rendelet tervezet elkészítésére.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: következő képviselő-testületi ülés 

 
 
25./ Javaslat téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Elkészült a téli rezsicsökkentés gázra vonatkozó 
szerződés tervezete, mely szerint nem gázt, hanem gáz ticketet vásárol az 
önkormányzat az igénylők részére.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Teljesen elfogadhatónak tartja, ezzel a teljes 
összeget levásárolhatja az igénylő.  
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
szerződés elfogadását az előterjesztés szerint. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

76/2019. (II.19.) 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 



 
29 
 

támogatás felhasználhatósága céljából szerződést köt a Flaga Hungária Kft-
vel (2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 14.) gáz 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: azonnal 

 
 
 
26./ Tájékoztatás II. Háziorvos körzet feladatellátásáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A II. háziorvosi körzetet működtető orvos a feladat-ellátási 
szerződését 2019. július 31. nappal felmondta. A további működésre vonatkozóan 
jegyző asszony elkészítette az előterjesztést.  
A háziorvosi praxist a körzet betöltésére meg kell hirdetni, a tárgyalások folyamatban 
vannak. Abban az esetben, ha nem sikerül háziorvost találni, akkor az önkormányzat 
fogja üzemeltetni, az asszisztensnő az önkormányzat alkalmazásában állna, valamint 
az önkormányzat biztosítja a működési feltételeket a helyettesítés idejére. Dr. Sós 
Katalin az I. körzet háziorvosával felvette a kapcsolatot, aki vállalja a helyettesítést, a 
feltételekben kell vele megegyezni.  A II. körzetben a kártyaszám nagyon lecsökkent, 
bővíteni kell. Erre vonatkozóan el kell gondolkodni, hogy esetleg Balinka és Mecsér 
településeket is bevonja.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Nagyon bonyolult a körzet összevonása, mivel az 
összevont három helyre ugyanannyi lenne a támogatás, viszont a rendelő fenntartási 
költségei három helyen jelentkeznének. 
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta, hogy a II. körzetre a pályázat kerüljön kiírásra. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a II. 
háziorvosi körzet betöltésére vonatkozó hirdetés közzétételét.   
 
 

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

77/2019. (II.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az 
egészségügyi alapszolgáltatása kötelezett tudomásul veszi Dr. Papp Éva 
háziorvos azon döntését, hogy a Bakonycsernye II. háziorvosi körzetet 
magába foglaló háziorvosi körzetre szóló feladat-ellátási szerződést 2019. 
január 31- nappal, 6 hónapos felmondási idővel, 2019. július 31-i hatállyal 
felmondja. 
1. A képviselő-testület a háziorvos váltással kapcsolatos és az 
előterjesztésben részletezett jogi szabályozást megismerte. 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bakonycsernyei 
II. számú háziorvosi körzet, helyettesítéssel történő ellátása érdekében, a 
feladatellátás személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása érdekében a 
szükséges jognyilatkozatokat megtegye, szerződéseket, megállapodásokat 
megkösse. 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyettesítésre 
vonatkozó megbízási szerződés aláírására, valamint felhívja a jegyzőt a 
szükséges hatósági engedélyek beszerzésére. 
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy finanszírozási 
szerződést kössön az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral a 
helyettesített háziorvosi körzet finanszírozására vonatkozóan. 
5. A képviselő-testület a praxisjog elidegenítésében és a háziorvosi körzet 
betöltésére vonatkozóan a Fejér Megyei Hírlapban, és egyéb szakmai 
internetes fórumokon havonta 1 alkalommal hirdetést tesz közzé.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
27./ Javaslat meghatározandó járdaszakaszokra tervező kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A költségvetés tervezése során a Modern Falvak 
Programkeretére terezésre került 13 millió Ft. A településen egyes járdák felújítására 
vonatkozóan a tervek elkészítésére árajánlatot kért be. Részletesen tájékoztatta a 
képviselőket a benyújtott tervezői árajánlatról, melyek az alábbiak: 

- Evangélikus templom alatti buszmegálló és a Deák utcát összekötő 
járdaszakasz 360.000 Ft + Áfa 

- Arany János u. 3-20/A. szám előtti szakaszon járda felújítás 260.000 Ft+ Áfa 
- Rózsa u. 61-67. szám előtti járdaszakasz felújítása 120.000 Ft + Áfa 
- Rózsa u. 67. szám előtti kereszteződés és az 1178 hrsz közötti út szélesítése 

1.00.000 Ft + Áfa 
Kérte a képviselők véleményét. 
 
Osgyán Gábor képviselő: A Deák utcai árokra benyújtott pályázatról tudni-e valamit? 
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Turi Balázs polgármester: Tudomása szerint még nincs döntés. Amennyiben 
elutasítják, akkor megmarad az arra tervezett 12 millió Ft önrészt. Amennyiben 
támogatásra került úgy lehet 30 %-os, vagy 10 %-os önrésszel. 
  
Berze Attila képviselő: Véleménye szerint meg kell várni a döntést. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Nagyon jók a felsorolt járdaszakaszok, támogatni tudja 
ezek megterveztetését.  
 
Berze Attila képviselő: A járdaszakaszokat minden esetben terveztetni kell? 
 
Turi Balázs polgármester: Jobbnak tartja megterveztetni. Korábban a Bercsényi 
utcára nem készült terv, viszont utólag úgy gondolja, hogy kellett volna. 
 
Kaviczki Péter képviselő: A Petőfi utca elején is szükség lenne árok kialakítására.  
 
Turi Balázs polgármester: Valóban szükséges lenne, annak tervezésére vonatkozóan 
javasolta, hogy kérjen be a testület ajánlatot. Javasolta, hogy a járdák tervezésére 
vonatkozó árajánlatot benyújtó Fekete Zoltán okleveles építőmérnököt jelölje ki a 
tervezői feladatok elvégzésére. A tervezési díj összegét a Modern falvakra tervezett 
2,5 millió Ft-ból biztosítsa.  
A Rózsa utca szélesítésére előzetes kalkuláció szerint kb. 100.000.000 Ft lenne 
szükség. A Modern Falvak programból viszont csak 30 millió Ft-ot lehet megpályázni, 
így egyelőre kérte, hogy a terveztetésről a későbbiekben döntsön a testület.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Fekete Zoltán okleveles építőmérnök megbízását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

78/2019. (II.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy megbízza Fekete Zoltán tervező, okl. építőmérnököt (8000 
Székesfehérvár, Kriványi u. 10.) a településen az alábbi járdaszakaszok 
felújítására vonatkozó tervek elkészítésével:  

- Evangélikus templom alatti buszmegálló és a Deák utcát összekötő 
járdaszakasz 360.000 Ft + Áfa 

- Arany János u. 3-20/A. szám előtti szakaszon járda felújítás 260.000 Ft+ Áfa 
- Rózsa u. 61-67. szám előtti járdaszakasz felújítása 120.000 Ft + Áfa 

Felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződés megkötésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. június 30.  
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Több hozzászólás nem hangzott el. Turi Balázs polgármester a testületi ülést 
bezárta. 
 

 
 
 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester        jegyző 
 
 
 
    Berze Attila  
    jkv. hitelesítő 
 
 
 
 
 
 
 
 


