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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 
március19-én, 1430 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

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

 
Tanácskozási joggal:  

Fidrich Tamásné  jegyző  
 
 
Turi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselő-testületi 
tagból 6 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.  
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kaviczki Péter képviselőt javasolta. A képviselő-testület a 
jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslattal egyetértett, és az alábbiak szerint 
határozott.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

81/2019. (III.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Kaviczki 
Péter képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 

 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett javaslatot. 
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1./ Javaslat intézményi átszervezéssel kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
2./ Javaslat az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  

 
3./ Javaslat a Bóbita Óvoda Mini Bölcsőde beiratkozási idejének meghatározására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
4./ Javaslat helyi zászlóhasználat rendjére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
5./ Javaslat Sarkament Norbert beadványának megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
6./ Javaslat Balatonszepezdi tábor bérbeadásának pályázati kiírás meghatározására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
7./ Javaslat a Bakonycsernyei tehetségek támogatására vonatkozó rendelet 
elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
8./ Javaslat a Mór-Véd Kft. által benyújtott karbantartási szerződés megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
9./ Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Hajléktalan Szálló 
térítési díjának felülvizsgálatával kapcsolatos véleménynyilvánításra  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
10./ Javaslat a Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesülettel kötött gépjármű 
használatról szóló szerződés megtárgyalására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
11./ Javaslat Fecskeházi bérlő kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
12./ Javaslat Katolikus Egyházzal kötendő megállapodás megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
13./ Tájékoztatás a Móri Borvidék TDM Egyesülethez tagdíj fizetési kötelezettségről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
14./ Javaslat Hatvani Attila vállalkozó készenléti díj emelésére benyújtott ajánlat 
elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
15./ Javaslat művelési ág változás elindításához szükséges döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
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16./ Javaslat a Vöröskereszt által benyújtott kérelem elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
17./ Javaslat Polgármester szabadságának engedélyezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
18./ Javaslat járda tervezői szerződés elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
19./ Javaslat Petőfi u. 2. szám előtti buszmegálló építésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
20./ Tájékoztató a Magyar Falu Program pályázatról  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
21./ Javaslat Kert utcai levezető árokban keletkezett suvadás helyreállítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
22./ Javaslat köztisztviselői illetményalapot meghatározó önkormányzati rendelet 
megalkotására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
A tárgyalandó napirendre egyéb módosító javaslat nem érkezett. A polgármester 
szavazásra bocsátotta annak elfogadását az elhangzottak szerint.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
82/2019. (III.19.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nyíltülés 
tárgyalandó napirendi pontjaira tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat intézményi átszervezéssel kapcsolatos döntés meghozatalára 
2./ Javaslat az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására 
3./ Javaslat a Bóbita Óvoda Mini Bölcsőde beiratkozási idejének 
meghatározására  
4./ Javaslat helyi zászlóhasználat rendjére 
5./ Javaslat Sarkament Norbert beadványának megtárgyalására 
6./ Javaslat Balatonszepezdi tábor bérbeadásának pályázati kiírás 
meghatározására  
7./ Javaslat a Bakonycsernyei tehetségek támogatására vonatkozó rendelet 
elfogadására 
8./ Javaslat a Mór-Véd Kft. által benyújtott karbantartási szerződés 
megtárgyalására 
9./ Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Hajléktalan 
Szálló térítési díjának felülvizsgálatával kapcsolatos véleménynyilvánításra  
10./ Javaslat a Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesülettel kötött gépjármű 
használatról szóló szerződés megtárgyalására  
11./ Javaslat Fecskeházi bérlő kijelölésére 
12./ Javaslat Katolikus Egyházzal kötendő megállapodás megtárgyalására 
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13./ Tájékoztatás a Móri Borvidék TDM Egyesülethez tagdíj fizetési 
kötelezettségről 
14./ Javaslat Hatvani Attila vállalkozó készenléti díj emelésére benyújtott 
ajánlat elfogadására 
15./ Javaslat művelési ág változás elindításához szükséges döntés 
meghozatalára 
16./ Javaslat a Vöröskereszt által benyújtott kérelem elbírálására 
17./ Javaslat Polgármester szabadságának engedélyezésére 
18./ Javaslat járda tervezői szerződés elfogadására 
19./ Javaslat Petőfi u. 2. szám előtti buszmegálló építésére  
20./ Tájékoztató a Magyar Falu Program pályázatról  
21./ Javaslat Kert utcai levezető árokban keletkezett suvadás helyreállítására 
22./ Javaslat köztisztviselői illetményalapot meghatározó önkormányzati 
rendelet megalkotására 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
Szarka István képviselő megérkezett az ülésterembe, így a képviselők száma 7 főre 
emelkedett.  
 
 
1./ Javaslat intézményi átszervezéssel kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A tankerületi igazgató megküldte a megkeresést, mely 
szerint az iskola átszervezésére kerülne sor úgy, hogy a művészeti ágakat és 
tanszakokat teljes egészében átvenné a Móri Pászti Miklós Művészeti Iskola. Az 
iskola fenntartója a KLIK és nem az önkormányzat, de mivel a fenntartónak az 
ingatlantulajdonostól is ki kell kérni a véleményét, ezért került sor a megkeresésre. 
Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Igazgató Úrral beszélt történt-e megbeszélés, hogy a 
továbbiakban hogyan fog működni.  
 
Berze Attila képviselő: Tudomása szerint sem a tantestület, sem a szülői 
munkaközösség nem támogatja, mivel a jelenlegi rendszer jól működik. 
 
Szarka István képviselő: Beszélt igazgató úrral, aki elmondta, hogy nagy a 
bizonytalanság az átszervezéssel kapcsolatban, konkrétumokat nem tudnak.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Igazgató úrral beszélve, elmondta, hogy minden fórum a 
nemleges döntést hozta meg, tehát nem támogatják az átszervezést. 
 
Turi Balázs polgármester: Véleménye szerint a testület utasítsa el az átszervezést 
arra hivatkozva, hogy a dolgozók és a szülői fórum is elutasította a jelen információk 
birtokában.  
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Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
intézményi átszervezéssel kapcsolatos megkeresés elutasítását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

83/2019. (III.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a Bakonycsernyei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Intézmény átszervezését megtárgyalta.  
A képviselő-testület véleménye, hogy az átszervezéssel nem ért egyet.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
2./ Javaslat az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Jogszabályi kötelezettség a közbeszerzési terv minden 
évben történő elfogadása, a képviselők megkapták az előterjesztést. Az idei évre 
meghatározott és megvalósítandó fejlesztési célról a közbeszerzési tervhez 
szükséges adatok még nem állnak rendelkezésre, ezért év közben majd felül kell 
vizsgálni és módosításra lesz szükség. Javasolta az előterjesztés elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadását.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
84/2019.(III.19.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét a határozat mellékletét képező 
tartalommal fogadja el. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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3./ Javaslat a Bóbita Óvoda - Mini Bölcsőde beiratkozási idejének 
meghatározására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs elnök: Korábban a társulás határozta meg az óvodai beiratkozás 
időpontját, valamint az indítandó csoportok számát, de mivel átkerült az 
önkormányzathoz az óvoda, ezért már a képviselő-testületnek kell meghatározni.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Mindig két nap szokott lenni a beiratkozás? 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: A bölcsődei beiratkozás is megegyezik ezzel? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Nem, mert a bölcsődei beiratkozás folyamatos.  

 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök szavazásra bocsátotta a Bóbita 
Óvoda - Mini Bölcsőde beiratkozási idejének meghatározását.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
85/2019. (III.19.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, mint a Bakonycsernyei Bóbita Óvoda - Mini Bölcsőde 
(8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 141.) nevelési intézmény fenntartója az 
intézmény 2019/2020. nevelési évre történő beiratkozás idejét 
2019. május 8-9 napokon reggel 8-tól 18 óráig határozza meg. A beiratkozás 
helye: 8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 141.  
Felhívja a jegyzőt, hogy a határozat mellékletét képező hirdetményt az 
önkormányzat hivatalos honlapján, valamint az intézményben s a község 
területén lévő hirdetőtáblákon történő kihelyezéssel hirdesse ki.  
Továbbá ugyanezen törvény 83.§. (2) bekezdés d) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján a 2019/2020-as nevelési évben indítandó csoportok 
számát 3 csoportban határozza meg. 
 
Felelős: jegyző/intézményvezető 
Határidő: azonnal 

 
 
4./ Javaslat helyi zászlóhasználat rendjére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Lakosok keresték meg azzal, hogy Bakonycsernye 
címeres zászlót szeretnének vásárolni, hogyan lenne rá lehetőség. Ezért kérte a 
jegyzőt, hogy készítsen erre vonatkozóan rendelet tervezetet. Árajánlatot is kért be a 
zászló elkészítésére, mely szerint a zászló összege 2.225,- Ft lenne. Véleménye, 
hogy 50 db kerüljön megrendelésre, így amit esetleg pótolni kell, azt ebből lehetne. 
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Ezzel lehetőséget ad az önkormányzat a lakosok részére megvásárlásra. Gondolt 
arra is, hogy minden háztartásba lehetne egy zászlót adni, de annak már nagyon 
magas lenne a költsége, hiszen a költségvetésbe nem került betervezésre a 
zászlókészítés költsége.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Ahhoz, hogy minden háztartásba bekerüljön, mindenkinek 
be kellene nyújtania a kérelmet.  
 
Szarka István képviselő: Mivel ez lakossági igény alapján merült fel, ezért jelképes 
összeggel meg lehetne emelni az árát. Így a befolyt összeget az elhasználódott 
zászlók pótlására lehetne fordítani, mely nemes célnak tekinthető.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Egyetértett Szarka István képviselővel. Valamennyi 
összeggel lehetne többért adni, mint az általunk fizetett összeg.   
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Jelen állás szerint a zászlóhasználatról a 
polgármester dönt? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, így van. Javasolja 3000 Ft-os áron értékesíteni.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
50 db helyi címerrel ellátott zászló megrendelését, majd annak 3000 Ft/ db áron 
történő értékesítését.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

86/2019. (III.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat  a helyi címer- és zászló 
alapításáról és használatának rendjéről szóló 26/2001. (XI.29.) önkormányzati 
rendeletében meghatározottak szerint 50 db 60 x 40 méretű zászlót rendel, 
melyet szervezetek és magánszemélyek részére tovább ad, az általuk 
benyújtott zászló használati kérelem alapján  kiadott zászlóhasználati 
engedélyben foglaltak szerinti használatra 3000 Ft/ db áron.  
  
Felelős: polgármester  
Határidő: folyamatos 

 
 
5./ Javaslat Sarkament Norbert beadványának megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Sarkament Norbert Fecskeházi lakos megkereste és 
tájékoztatta, hogy az önkormányzat fenntartásában lévő úton elesett és eltörött a 
bordája, így kártérítési igényt kíván benyújtani. A megkeresés a baleset után 16 
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nappal történt. Felhívta a figyelmét a baleset körülményeinek bizonyítására, melyre 
benyújtotta a röntgenfelvételt, viszont tanúkkal nem tudta igazolni a balesetet. 
  
Ackermann Zoltán alpolgármester: A törvény nem rendelkezik arról, hogy a baleset 
napjától mennyi időn belül kell bejelenteni? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Nem.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: A becsatolt orvosi igazolás nem mutat semmi 
bizonyítékot. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Becsatolta a zárójelentést is, melyen látható a törés 
megállapítása, melyet természetesen adatvédelmi szempontból nem csatolt az 
előterjesztéshez. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Felmerülhet az is, hogy az évszaknak megfelelő lábbelit 
viselte-e. Egyetért a határozat terezettel.  
 
Turi Balázs polgármester: A megfelelő bizonyítást leírja a jogszabály, de véleménye 
szerint ez nem történt meg.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Bizonyíthatóság hiányában el kell utasítani.  
 
Turi Balázs polgármester: Mivel nincs bizonyítható állapot, ezért javasolja a kérelem 
elutasítását.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Sarkament Norbert kártérítési igényének elutasítását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

87/2019. (III.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Sarkament 
Norbert 8056 Bakonycsernye, Fenyő u. 1. szám alatti lakos kártérítési 
kérelmét elutasítja, mivel fent nevezett személy hitelt érdemlően nem tudta 
bizonyítani, hogy balesete az önkormányzat fenntartásában lévő útszakaszon 
történt.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
6./ Javaslat Balatonszepezdi tábor bérbeadásának pályázati kiírás 
meghatározására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Előző ülésen már tárgyalta a testület a Balatonszepezdi 
tábor bérbeadását valamint a pályázati kiírás feltételei is meghatározásra kerültek. 
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Elkészült a kiírás, melyben szerepel, hogy továbbra is 5 évre kerül bérbe adásra, 
350.000 Ft + Áfa a minimum ajánlati ár, amit a testület meghatározott. A 
szerződésben szerepel, hogy egy év múlva felülvizsgálásra kerül. A zárt meghívásos 
pályázatra javasolta az alábbi 3 szervezetet: 

- Bakonycsernyei Iskolásokért Alapítvány Bakonycsernye, Rákóczi u. 37. 
- Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület Bakonycsernye, Bercsényi u.  
- Élő kövek Alapítvány Bakonycsernye, Dózsa Gy. u. 1.  

Benyújtási határidőnek javasolta 2019. április 10. 12 óra. A benyújtott pályázatok 
bontását a polgármester végzi április 11-én, majd a képviselő-testület a következő 
ülésen tárgyalja.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: A pályázati kiírásban szereplő 350.000 Ft + Áfa után 
be kellene írni azt, hogy évente. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Igen valóban, beírásra kerül.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Balatonszepezdi tábor bérbeadásának pályázati kiírás meghatározását az 
elhangzottak szerint.   
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

88/2019. (III.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat vagyonáról szóló 19/2012. (X.26.) önkormányzati rendeletének 
5.§ (2) bekezdésében, valamint a rendelet mellékletét képező versenyeztetési 
szabályzatban meghatározottak alapján zárt pályázatot ír ki a tulajdonát 
képező Balatonszepezd, Gesztenyesor 19. szám alatt fekvő Ifjúsági tábor, 
ifjúsági táborként történő hasznosítására zárt versenyeztetéssel, 5 év 
határozott időtartamra a határozat mellékletét képező pályázati kiírásban 
foglalt feltételekkel. 
Zárt pályázat keretében meghívandók: 
1./ Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület Bakonycsernye, Bercsényi u.  
2./ Bakonycsernyei Iskolásokért Alapítvány 
3./ Élő Kövek Alapítvány Bakonycsernye, Dózsa Gy. u. 1.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
7./ Javaslat a Bakonycsernyei tehetségek támogatására vonatkozó rendelet 
elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Előző ülésen már meghatározta a testület a rendelet 
megalkotásához szükséges főbb szempontokat, így készült el a rendelet tervezete. 
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Az előterjesztésben szereplőekkel ellentétben az idő szűkösségére tekintettel 
javasolta a benyújtási határidőt április 1-től április 30-ig meghatározni.  
 
Berze Attila elnök: Bizottsági ülésen ez nem merült fel, ennek ellenére a bizottság 
javasolta elfogadásra a rendelet tervezetet.  
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernyei tehetségek támogatására vonatkozó rendelet elfogadását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2019. (III.20.) önkormányzati rendelete a  
Bakonycsernyei tehetségek támogatására 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
 
8./ Javaslat a Mór-Véd Kft. által benyújtott karbantartási szerződés 
megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A település területén kiépített térfigyelő kamerarendszer 
karbantartására és esetleges hibák javítására eddig nem volt szerződése az 
önkormányzatnak. Jelenleg 8 kamera van kiépítve, melyek karbantartást igényelnek. 
Erre vonatkozóan a Mór-Véd Kft. nyújtott be árajánlatot. Van még egy dolog, amiért 
ki szoktuk hívni őket, mégpedig abban az esetben, amikor kamerafelvételt vissza kell 
nézni. Kérte a képviselők véleményét a szerződéssel kapcsolatban. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Magasnak tartja az összeget.  
 
Berze Attila képviselő: Egyetért, valóban magasnak tartja az összeget.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Korábban szó volt arról már ülésen, hogy 2-3 kamera 
kicserélésre kerül. 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, valóban, betervezésre került a költségvetésbe, de a 
kiépítést későbbi időpontra tervezné.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Mór-
Véd Kft. karbantartási szerződésének elfogadását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

89/2019. (III.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a település 
területén működő térfigyelő kamerarendszert karbantartásával, előforduló 
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hibák kijavításával megbízza a Mór-Véd Security Kft-t (8060 Mór, Millennium 
tér 1/B. fsz.2., képviseli: Szűcs Ferenc ügyvezető) a határozat mellékletét 
képező karbantartási szerződésben foglaltak szerint.  
Felhatalmazza a polgármestert a karbantartási szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
9./ Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Hajléktalan 
Szálló térítési díjának felülvizsgálatával kapcsolatos véleménynyilvánításra  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A fenntartónak a Hajléktalan Szálló intézményi térítési díját 
évente felül kell vizsgálni, majd a rendelet elfogadása előtt a társult 
önkormányzatokkal véleményeztetni. A Móri Önkormányzat az erre vonatkozó 
anyagot megküldte véleményezésre, melyben nem javasolják térítési díj emelését.  

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Hajléktalan Szálló térítési díjának véleményezését.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

90/2019. (III.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Móri 
Többcélú Kistérségi Társulás Hajléktalanok Átmeneti Szállásának intézményi 
térítési díját felülvizsgálta, és annak módosítását nem javasolja. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 

Berze Attila képviselő elhagyta az üléstermet, így a képviselők száma 6 főre 
csökkent.  
 
 
10./ Javaslat a Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesülettel kötött gépjármű 
használatról szóló szerződés megtárgyalására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az önkormányzat 2016-ban szerződést kötött a Sport 
Egyesülettel a fehér személyszállító kisbusz használatára vonatkozóan. Javasolta, 
hogy a kék kisbuszra is kerüljön szerződés megkötésre, így amikor a másik busz 
esetleg nem áll rendelkezésre, akkor a kéket is lehet használni. Többször adódott 
olyan szituáció, hogy a fehér kisbusz foglalt volt és kellett volna. Elkészült a 
szerződés tervezete, melyet megkaptak a képviselők. 
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Ackermann Zoltán alpolgármester: Az autókban van-e rendszeresítve a 
formanyomtatvány, melyet ki kell tölteni?  
 
Osgyán Gábor képviselő: Ki vannak jelölve azok a személyek, akik vezethetik a 
buszt, az egyesület elnökénél van nyomtatvány.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Milyen esetekben veszi igénybe az önkormányzat a 
buszt?  
 
Turi Balázs polgármester: Többek között a hivatalban nagyobb vásárlás esetén, az 
asszonykórus szállításakor fellépésre, valamint, ha a hivatal nagyobb létszámmal 
szeretne utazni valahova.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesülettel kötendő gépjármű használatról szóló 
szerződés elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

91/2019. (III.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete szerződést 
köt a Bakonycsernyei Bányász Sportegyesülettel (8060 Bakonycsernye, 
Bercsényi u. 1325/6 hrsz) az egyesület tulajdonát képező NJM-278 frsz-ú 
gépjármű használatára vonatkozóan.  
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés 
aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 

 
Berze Attila képviselő visszatért az ülésterembe, így a képviselők száma 7 főre 
emelkedett.  
 
 
11./ Javaslat Fecskeházi bérlő kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A két üres fecskeházi lakásra két újabb kérelem érkezett. 
Kálazi Róbert és Zelei Krisztina, valamint Kövér István és Nagy Nikolett Móri lakosok 
részéről. Mindkét kérelem megfelel az előírásoknak. Jelenleg két üres lakás van, és 
3 bérlő, akiket abban az esetben ki kell költöztetni, ha fecskeházi bérlésre jön további 
igény.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Kálazi 
Róbert 8060 Mór, József A. u. 54. és Zelei Krisztina 8053 Bodajk, Körtefa u. 16. 
szám alatti lakosok kérelmének elbírálását.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
92/2019. (III.19.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
tulajdonában álló Fiatalok Garzonházába, az emelet 5. szám alatti, 1 szoba, 
konyha, fürdő helyiségekből álló 26,46 m2 alapterületű összkomfortos lakásba 
(Fecskeház) Kálazi Róbert 8060 Mór, József A. u. 54. és Zelei Krisztina 
8053Bodajk, Körtefa u. 16. szám alatti lakosokat a 2019. április 1-től 5 éves 
időtartamra Fecskeházi lakáshasználónak kijelöli.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. április 1. 

 
A polgármester szavazásra bocsátotta Kövér István 8060 Mór, Dózsa Gy. u. 27. 2/8. 
és Nagy Nikolett 8060 Mór, Dózsa Gy. u. 27. 2/8. szám alatti lakosok kérelmének 
elbírálását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

93/2019. (III.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
tulajdonában álló Fiatalok Garzonházába, az emelet 9. szám alatti, 1 szoba, 
konyha, fürdő helyiségekből álló 31,52 m2 alapterületű összkomfortos lakásba 
(Fecskeház) Kövér István 8060 Mór, Dózsa Gy. u. 27. 2/8. és Nagy Nikolett 
8060Mór, Dózsa Gy. u. 27. 2/8. szám alatti lakosokat a 2019. április 1-től 5 
éves időtartamra Fecskeházi lakáshasználónak kijelöli.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. április 1. 

 
 
12./ Javaslat Katolikus Egyházzal kötendő megállapodás megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Tavalyi évben testületi ülésen már szóba került, hogy az 
önkormányzat a katolikus temetőnél lévő konténer elszállítására vonatkozóan kössön 
megállapodást a Katolikus Egyházzal, hiszen ezt az önkormányzat végzi, de a 
katolikus egyház is használja a konténert. Mindegyik egyháznak van saját temetője, 
ahol szemét keletkezik, így kell, hogy legyen hulladékszállításra vonatkozó 
szerződése. Elkészült egy megállapodás tervezet. Két megoldásra lenne lehetőség. 
Az egyik, hogy az egyház saját maga üríti a konténert és köt hulladék elszállítására 
szerződést. A másik, hogy évente 60.000 Ft összeget fizet az önkormányzatnak 
azért, amiért ürítteti az önkormányzat a konténert. Mivel az önkormányzat is helyez el 
a konténerbe szemetet, így a költségviselés közös lenne. Az egyházzal tárgyalt ez 
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ügyben, akik hajlandóak a közös költségviselésre. Kérte a véleményeket, mi legyen 
az irányvonal.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Valami minimális összeget ki kellene számlázni az 
egyháznak, mert nem lehet különbséget tenni az egyházak között.  
 
Szarka István képviselő: A magyar falu programban kiírásra kerül a temetőkre 
vonatkozó pályázat, ahol a temető rendbetétele cél lesz. Valószínű, érdekelné az 
egyházat az a variáció, hogy a kedvezményben részesülne, esetleg a két egyház 
egy konzorciumot hoz létre.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Szarka István felvetésével egy új irány merült fel, hogy a két 
egyház összefog, jónak tartja, hiszen három konténer után nyújt kedvezmény a 
Depónia Kft.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Javasolta, hogy a kidolgozott anyagban szereplő 60 e Ft-
tal kerüljön megkötésre a megállapodás. Ne kerüljön átadásra a konténer, hiszen az 
önkormányzatnak is kellhet néhány esetben.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Katolikus Egyházzal kötendő megállapodás tervezet elfogadását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

94/2019. (III.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
megállapodást köt a Szápári Római Katolikus Plébániával (8423 Szápár, 
Kossuth utca 49.) a Bakonycsernye, 1343 hrsz alatt elhelyezett hulladéktároló 
ürítésére a határozat mellékletét képező tartalommal.  
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
13./ Tájékoztatás a Móri Borvidék TDM Egyesülethez tagdíj fizetési 
kötelezettségről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az önkormányzat 2016-ban csatlakozott az Egyesülethez, 
ahol a csatlakozást követően 3 évig nem kellett tagdíjat fizetni. Letelt a 3 év, így 
megküldték részünkre a tagdíjról szóló számlát, mely 120.855 Ft.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Móri Borvidék TDM Egyesülethez tagdíj fizetését.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

95/2019. (III.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Móri 
Borvidék TDM Egyesület egyesületi tagja, a 2019. évi tagdíj összegét 
120.855,- Ft-ot a 2019. évi költségvetés terhére a Magyar Falu Programra 
tervezett összegből biztosítja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
14./ Javaslat Hatvani Attila vállalkozó készenléti díj emelésére benyújtott 
ajánlat elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az önkormányzat 2004-ben kötött vállalkozói szerződést a 
Víz-Gáz-Fűtés Szerelő Bt-vel, az önkormányzat fenntartása alatt működő 
intézmények gázkészülékei karbantartására, javítására, felügyeletére vonatkozóan 
bruttó 30.000 Ft/hó összegben. Azóta egy alkalommal került módosításra a 
szerződés 2013-ban a vállalkozói díj emelése miatt, bruttó 40.000 Ft/ hó összegre. A 
vállalkozó benyújtotta a módosítási igényét a szerződésben szereplő munkák 
elvégzéséhez szükséges díj emelésére vonatkozóan, mely nettó 50.000 Ft/hó lenne. 
Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Hatvani Attila vállalkozó készenléti díj emelésére benyújtott ajánlat elfogadását az 
előterjesztés szerint.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

96/2019. (III.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Víz-Gáz-
Fűtés Szerelő Bt-vel (8056 Bakonycsernye, Rózsa u. 148., képviseli: Hatvani 
Attila ügyvezető, adószáma: 20747066-2-07) 2004. április 1. napján kötött 
vállalkozói szerződés 2. pontját az alábbiak szerint kívánja módosítani: 
A felek a vállalkozói díj összegét a következők szerint határozzák meg: nettó 
50.000 Ft, azaz Ötvenezer forint/hónap. A vállalkozói díj tartalmazza a 
rendelkezésre állás díját is.  
A képviselő-testület a vállalkozói díj összegét a 2019. évi költségvetése 
terhére biztosítja.  
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés módosításának 
aláírására.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 



 
16 
 

 
15./ Javaslat művelési ág változás elindításához szükséges döntés 
meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Korábban döntött a képviselő-testület zártkerti ingatlanok 
művelési ágának megváltoztatásáról, melynek határozatából kimaradt a 2534 hrsz-ú 
terület. Szükséges lenne ennek módosítása is, mivel nem a művelési ág szerint 
történik annak művelése. Továbbá Benis Miklós részéről igény érkezett a 2530 hrsz-
ú területre haszonbérleti szerződés kötésére. Kérte a képviselők véleményét. 
 
Kaviczki Péter képviselő: 5000 Ft/év bérleti díjat javasolt. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
tulajdonát képező 2534 hrsz-ú földterület átminősítését, valamint a 2530 hrsz-ú 
ingatlanra beérkezett haszonbérleti szerződés megkötésére vonatkozó ajánlat 
elfogadására.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

97/2019. (III.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát 
képező 2534 hrsz-ú 712 m2 nagyságú szőlő művelési ágú, az önkormányzat 
tulajdonát képező földterület művelési ágát legelő művelési ágra történő 
átminősítését kívánja elvégezni. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
98/2019. (III.19.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát 
képező 2530 hrsz-ú, 284 m2 nagyságú kert művelési ágú földterületére 
vonatkozó, Benis Miklós által benyújtott haszonbérleti szerződésre vonatkozó 
ajánlatot 5.000 Ft/ év bérleti díjjal 5 éves határozott időre elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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16./ Javaslat a Vöröskereszt által benyújtott kérelem elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete kérelemmel 
kereste meg az önkormányzatot, hogy támogassa a településen élő 2 fogyatékkal élő 
gyermek Móri intézménybe történő szállítását. A kérelemben kimutatásra került a 
szállítás költsége napi szintre lebontva, a családok által fizetett és a fennmaradó 
összeg feltüntetésével. Így az önkormányzatnak abban az esetben, ha mindkét 
gyermek folyamatosan jár az iskolába, havonta 36 183 Ft-ot kellene fizetni, mely a 10 
tanítási hónapra 361 830 Ft lenne. Véleménye, hogy az összeg a minimummal lett 
számolva, ezért ez emelkedhet, melyet magasnak talál. Kérte a képviselők 
véleményét a támogatással kapcsolatban.      
 
Fidrich Tamásné jegyző: A gyermekvédelmi helyi rendeletben szabályozva van, hogy 
a súlyos- középsúlyos értelmi fogyatékos gyermek más települési nappali rendszerű 
oktatási intézménybe történő szállítása esetén utazási támogatás igényelhető, 
melynek összege havonta 10 000 Ft / tanév.   
 
Varsányi Ferencé képviselő: Tájékoztatni kell a szülőket, hogy igényeljék a 
támogatást, a kérelmet pedig utasítsa el a testület.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Vöröskereszt kérelmének elutasítását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

99/2019. (III.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyar 
Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete (8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 1/A.) 
által benyújtott támogatási kérelmet forráshiányra való tekintettel elutasítja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
17./ Javaslat Polgármester szabadságának engedélyezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A képviselő-testület által elfogadott szabadságolási 
tervben nem szerepel a március 25.-e, amikor szeretne szabadságon lenni. Kérte a 
testület engedélyét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
szabadság engedélyezését.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

100/2019. (III.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 
polgármester részére 2019. március 25. napjára, 1 nap szabadság kivételét 
engedélyezi.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. március 25.   

 
 
18./ Javaslat járda tervezői szerződés elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A képviselő-testület előző ülésen döntött arról, hogy 
megtervezteti a kijelölt járdaszakaszokat. Erre vonatkozóan elkészült a tervezővel 
kötendő megbízási szerződést, melyet elfogadásra javasol.    
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
járdaszakaszok felújítására vonatkozó tervezői szerződés elfogadását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

101/2019. (III.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
járdaszakaszok felújításához szükséges, Fekete Zoltán (8000 Székesfehérvár, 
Kriványi u. 16/a., adószám: 63956803-3-27) okleveles építőmérnökkel 
kötendő tervezői szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
19./ Javaslat a Petőfi u. 2. szám előtti buszmegálló építésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: A buszmegálló építésére vonatkozóan lakossági kérések 
érkeztek, megtervezésre került a buszmegálló. Dönteni kell arról, hogy megépítteti-e 
az önkormányzat a buszmegállót, amennyiben igen, akkor árajánlatot szükséges 
bekérni.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Milyen típusú buszmegálló lenne építve? 
 
Turi Balázs polgármester: Hátsó részén két tartóoszlop és teteje lenne.    
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Petőfi u. 2. szám előtti buszmegálló megépítését. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

102/2019. (III.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a Bakonycsernye, Petőfi u. 2. szám alatti ingatlan előtt 
buszmegálló építését el kívánja végezni. 
Felhatalmazza a polgármestert a megépítéshez szükséges árajánlat 
bekérésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
20./ Tájékoztató a Magyar Falu Program pályázatról  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet a megyei önkormányzat felé 
benyújtott prioritási sorrendről, mely Bakonycsernye vonatkozásában a következő:  
1. Rózsa utca szélesítése 
2. Rákóczi úti Óvoda energetikai fejlesztése 
3. Egészségház megépítése 
4. Belterületi járdafelújítás 
Ezen kívül az evangélikus gyülekezettel egyeztetve 5. pontként bekerült az egyházi 
közösségszervező személy bértámogatása. Két projekt esetében minél hamarabb el 
kell kezdeni a tervezetési munkákat, ez pedig a rózsa utca szélesítése valamint az 
egészségház megépítése. Utóbbinál a képviselő-testületnek ki kell jelölni az építés 
helyszínét, amennyiben ez nem önkormányzati terület, dönteni kell annak 
megvásárlásáról és az egészségügyi alapellátásban dolgozó helyi szakemberekkel 
(háziorvos, védőnő, gyógyszerész, fogorvos) történt konzultáció után ki kell jelölni a 
tervezést végző vállalkozót. Ezekre azért van szükség minél hamarabb, mert a 
pályázati kiírások közeljövőben megjelenhetnek és onnantól kezdve 120 napja van 
az önkormányzatnak a kiviteli tervek elkészíttetésére és engedélyeztetésére.  
 
A képviselő-testület a polgármester tájékoztatását tudomásul vette.  
 
 
21./ Javaslat Kert utcai levezető árokban keletkezett suvadás helyreállítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Kert utcában a 
levezető árok javítása vált szükségessé, mivel hatalmas kimosások keletkeztek. Járt 
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a helyszínen és a Barnes Bau-tól kért be árajánlatot, mely szerint 252.095 Ft-ba 
kerülne a helyreállítás. Javasolta annak elvégzését.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Kert 
utcában található levezető árok helyreállítására vonatkozó árajánlat elfogadását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

103/2019. (III.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a Kert utcában levezető árok suvadás helyreállításával 
megbízza a Barnes-Bau Kft-t (8000 Székesfehérvár, Móri u. 90., képviseli: 
Varga Jenő ügyvezető). 
A megbízási díj összege 252.095 Ft, azaz Kettőszázötvenkettőezer 
kilencvenöt forint.  
A munka elvégzésének határideje 2019. április 5.  
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő:  

 
 
22./ Javaslat köztisztviselői illetményalapot meghatározó önkormányzati 
rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Érkezett a kormányhivatal részéről egy szakmai 
segítségnyújtás, ami alapján a köztisztviselői illetményalap emeléséről a közös 
hivatalt fenntartó önkormányzatoknak külön-külön rendeletet kell alkotni. A pályázat 
benyújtása előtt mindhárom önkormányzat határozattal döntött a pályázat 
benyújtásáról és a székhely településen kívüli önkormányzatok határozatukban 
hozzájárultak ahhoz, hogy a székhely település önkormányzati rendeletet alkosson a 
megemelt illetményalapról. Bakonycsernye önkormányzata pedig ezen 
felhatalmazások alapján a 2019. évre vonatkozó önkormányzati rendeletében 
rendelkezett az illetményalap ”Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására” kiírt 
pályázatban meghatározott minimum összegének, azaz 46.380 Ft-ban történő 
megállapításáról.  A fent említett szakmai segítségnyújtás javaslata alapján 
jogszerűbb külön rendeletben és nem a költségvetési rendeletben meghatározni, így 
kérte a benyújtott rendelet tervezet elfogadását.  
Elmondta továbbá, hogy a közös hivatal köztisztviselői a jelen hatályos rendelet 
alapján illetménykiegészítésben részesülnek, mely rendeletet minden évben el kell 
fogadni a képviselő-testületnek.  
 
Turi Balázs polgármester: Az elmondottak alapján javasolta az illetményalap 
emeléséről valamint az illetménykiegészítésről szóló rendelet megalkotását.  



 
21 
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
köztisztviselői illetményalapot meghatározó önkormányzati rendelet megalkotását. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2019.(III.20.) önkormányzati rendelete 

a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkozatott 
köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegű illetményalap 

megállapításáról 
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
Turi Balázs polgármester szavazásra bocsátott a köztisztviselők 
illetménykiegészítéséről szóló rendelet megalkotását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2019. (III.20.) önkormányzati rendelete 
a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők 2019. évi illetménykiegészítéséről  
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
Szarka István képviselő: A József A. utca elején történő járdafelújítás során 
figyelembe kellene venni azt,  hogy a járdaszakasz melletti árok szinte teljesen eltűnt.   
 
Turi Balázs polgármester: Ugyanez a probléma felmerült a Petőfi utca elején is. Le 
kell egyeztetni a Közútkezelővel, valamint vízjogi engedélyt is érinthet.  
Tájékoztatta a testületet a településen történő új optikai kábel megépítéséről. A 
munkálatok megkezdődtek, a tervek szerint év végére elkészül a település teljes 
területén.  
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. Turi Balázs polgármester a testületi ülést 
bezárta. 
 

 
 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester        jegyző 
 
 
    Kaviczki Péter 
    jkv. hitelesítő 


