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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 
május 30-án, 830 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

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

 
Tanácskozási joggal:  

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

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

152/2019. (V.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Varsányi 
Ferencné képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett javaslatot. 
 
1./  Javaslat katasztrófavédelmi beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
2./ Javaslat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2019.” 
pályázat benyújtására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
3./Javaslat a 2018. évi közbeszerzési statisztikai összegzés elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
4./ Javaslat az „Ifjúsági tábor az összetartozás jegyében” pályázat teljesítése céljából 
kötendő szerződés elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
5./ Javaslat a TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00009 és a EFOP-4.1.7-16-2017-00153 
kódszámú projektekhez szükséges szerződés elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
6./ Javaslat a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00010 azonosítószámú pályázathoz 
szükséges döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
7./ Javaslat a TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00009 azonosítószámú pályázathoz 
szükséges döntések meghozatalára  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
8./ Javaslat a 2019. évben megvalósítandó járdafelújításhoz szükséges döntések 
meghozatalára  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
9./ Tájékoztató aktuális pályázatokról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
10./ Javaslat az önkormányzat 2018. évi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
11./ Tájékoztató az önkormányzat vagyonkimutatásáról, vagyonállapotról a Mötv. 
110.§ (2) bekezdése alapján  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
12./ Javaslat az önkormányzat belső ellenőrzésének elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
13./ Javaslat az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadására 
Előterjeszt: Turi Balázs polgármester 
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14./ Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
15./ Javaslat Fejérvíz Zrt-vel kötendő vállalkozói szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
16./ Javaslat Fenyő utcai telkek beépítési kötelezettségének felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
17./ Javaslat Fecskeház közös helyiségének festésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
18./ Javaslat Fecskeházi lakó bérlőkijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
19./ Javaslat Szalai Kálmán kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
20./ Javaslat Skrabák Ferenc kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
21./ Javaslat védőnői állás pályázat kiírására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
22./ Javaslat a Tehetséges Csernyeiek támogatására beérkezett kérelmek 
elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
23./ Javaslat falunap megrendezésével kapcsolatos döntések meghozatala 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
24./ Tájékoztatás szabadtéri színpad karbantartásáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
25./ Javaslat intézmény átszervezésre 
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: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
153/2019. (V.30.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nyíltülés 
tárgyalandó napirendi pontjaira tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./  Javaslat katasztrófavédelmi beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 



 
4 
 

 
2./ Javaslat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 
2019.” pályázat benyújtására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
3./Javaslat a 2018. évi közbeszerzési statisztikai összegzés elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
4./ Javaslat az „Ifjúsági tábor az összetartozás jegyében” pályázat teljesítése 
céljából kötendő szerződés elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
5./ Javaslat a TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00009 és a EFOP-4.1.7-16-2017-
00153 kódszámú projektekhez szükséges szerződés elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
6./ Javaslat a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00010 azonosítószámú pályázathoz 
szükséges döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
7./ Javaslat a TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00009 azonosítószámú pályázathoz 
szükséges döntések meghozatalára  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
8./ Javaslat a 2019. évben megvalósítandó járdafelújításhoz szükséges 
döntések meghozatalára  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
9./ Tájékoztató aktuális pályázatokról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
10./ Javaslat az önkormányzat 2018. évi teljesítéséről szóló beszámoló 
elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
11./ Tájékoztató az önkormányzat vagyonkimutatásáról, vagyonállapotról a 
Mötv. 110.§ (2) bekezdése alapján  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
12./ Javaslat az önkormányzat belső ellenőrzésének elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
13./ Javaslat az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadására 
Előterjeszt: Turi Balázs polgármester 
 
14./ Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
megállapodásának módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
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15./ Javaslat Fejérvíz Zrt-vel kötendő vállalkozói szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
16./ Javaslat Fenyő utcai telkek beépítési kötelezettségének felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
17./ Javaslat Fecskeház közös helyiségének festésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
18./ Javaslat Fecskeházi lakó bérlőkijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
19./ Javaslat Szalai Kálmán kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
20./ Javaslat Skrabák Ferenc kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
21./ Javaslat védőnői állás pályázat kiírására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
22./ Javaslat a Tehetséges Csernyeiek támogatására beérkezett kérelmek 
elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 

 23./ Javaslat falunap megrendezésével kapcsolatos döntések meghozatala 
 Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
 24./ Tájékoztatás szabadtéri színpad karbantartásáról 
 Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
 25./ Javaslat intézmény átszervezésre 
 Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 

 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat katasztrófavédelmi beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Meghívásra került a tűzoltó parancsnok, de a tegnapi nap 
folyamán jelezte, hogy nem tud részt venni. Bármilyen kérdésre a későbbiekben is 
szívesen válaszol, akár írásban is. 
 
Szarka István képviselő: Meglepett, hogy milyen alaposak, mindent számon tartanak. 
Nagyon nagy profizmusra és elismerésre vall, ezt lehet nekik tolmácsolni. 
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra 
bocsátotta a katasztrófavédelmi beszámoló elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

154/2019. (V.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018-ban végzett 
tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2./ Javaslat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 
2019.” pályázat benyújtására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Kiírásra került az Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat. Javaslom, hogy a képviselő-testület 
nyújtsa be a pályázatát a Bakonycsernye, Rózsa utca 61-67.sz., Deák utca 2-6. sz. 
ingatlanok előtti járdaszakasz felújítására. A pályázat előkészítéséhez szükséges 
árajánlatokat bekértük, a szükséges egyeztetéseket lefolytattuk, s ezek eredménye 
és az előterjesztés melléklete szerinti pályázati kiírás alapján megállapítható, hogy a 
támogatás maximum összeg: 15.000.000 Ft, melyhez minimum 15%-os önerő 
biztosítása szükséges. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra 
bocsátotta az "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2019" 
pályázat előterjesztés szerinti benyújtását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

155/2019. (V.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 

 nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért 
 felelős miniszterrel közösen meghirdetett, a Magyarország 2019. évi központi 
 költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) 
 pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
 támogatására. 

A támogatással megvalósítandó beruházás helye: Bakonycsernye, Rózsa utca 
 61-67.sz. valamint, Deák utca 2-6. sz. ingatlan előtti járdaszakasz 

A pályázat tárgyát képező ingatlan helyrajzi száma: 1026/1; 234 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata a pályázat megvalósításához 
 szükséges  1 839 395,-Ft saját forrást a 2019. évi költségvetésében 
 elkülöníti. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.05.31. 
 
 

3./Javaslat a 2018. évi közbeszerzési statisztikai összegzés elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Minden évben, amikor közbeszerzés történik, kell készíteni 
egy statisztikát, ez elkészítésre került az előterjesztés szerint. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 2018. 
évi közbeszerzési statisztika elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

156/2019. (V.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2018. évi közbeszerzéseiről szóló statisztikai összegzést a 
határozat melléklet szerinti tartalommal fogadja el. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4./ Javaslat az „Ifjúsági tábor az összetartozás jegyében” pályázat teljesítése 
céljából kötendő szerződés elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: A testvér települési pályázat végrehajtása során a 
megvalósításra szerződéseket kell kötni. Partner lesz a Bakonycsernyei Iskolásokért 
Alapítvány Balatonszepezdi táborban történő tartózkodás tekintetében kéri az 
előterjesztés szerint elfogadását. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: 1 millió forintra pályázott az önkormányzat, 700 e Ft 
van a szerződésben, a többi hova fog menni? 
 
Turi Balázs polgármester: Programokra fogják elkölteni: Pl.: fagyizás, felcsúti 
kirándulás. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta az önkormányzat és az Iskolásokért 
Alapítvány között kötendő megbízási szerződést. 
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

157/2019. (V.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a melléklet 
szerinti tartalommal szerződést köt a Bakonycsernyei Iskolásokért 
Alapítvánnyal az „Ifjúsági tábor az összetartozás jegyében” elnevezésű tábor 
szállás és étkeztetés feladatainak biztosítása érdekében. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
5./ Javaslat a TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00009 és a EFOP-4.1.7-16-2017-00153 
kódszámú projektekhez szükséges szerződés elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Amikor lezáródik a pályázat szükséges egy rehabilitációs 
szakmérnöki szakvélemény elkészítése az elszámoláshoz. Ezt önerőből kell vállalni.  
A bekért árajánlat alapján a Magyar Energia Centrum Kft.-t  javasolja elfogadásra. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

158/2019. (V.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-
16-FE1-2017-00009 és EFOP-4.1.7-16-2017-00153 azonosítószámú 
pályázatok sikeres megvalósítása érdekében szerződést köt a melléklet 
szerinti tartalommal a Magyar Energia Centrum Projektfejlesztő és 
Koordinációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal.  
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

6./ Javaslat a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00010 azonosítószámú pályázathoz 
szükséges döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: A közlekedésfejlesztési tárgyú pályázat kötelező eleme a 
szemléletformáló tevékenység lebonyolítása. Ez kötelező, keret van rá a 
pályázatban, erre vonatkoznak az árajánlatok, melyeket részletesen ismertette. 
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Kérdés hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra bocsátotta a legalacsonyabb 
árajánlattevő megbízását, azaz a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. megbízását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

159/2019. (V.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-

 3.1.1-15 FE1-2016-00010azonosítószámú pályázatához szükséges 
 szemléletformáló tevékenység lebonyolítása tárgyú megbízási szerződést köt 
 a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft.-vel, a melléklet szerinti tartalommal. 

A megbízási díj összege, mellékelt árajánlatnak megfelelően, bruttó 930.000 
 Ft. 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megbízási 
 szerződés aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
7./ Javaslat a TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00009 azonosítószámú pályázathoz 
szükséges döntések meghozatalára  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester Az energetikai beruházás befejezését követően a 
beruházással érintett épületek használói között oktatást kell tartani, mely szintén 
kötelező eleme a pályázatnak. Erre vonatkozóan árajánlatokat kért be.  
 
Javasolta a legalacsonyabb ajánlattevőt, azaz a Kvadrum Kft. megbízását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

160/2019. (V.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-
3.2.1-16-FE1-2017-00009 azonosítószámú „Béketelepi Kultúrház energetikai 
fejlesztése Bakonycsernye településen”című projekthez szükséges 
„Energetikai beruházással érintett épületek állandó használóinak oktatása” 
tevékenység lebonyolítása tárgyú megbízási szerződést köt Kvadrum Kft.-vel 
(1034 Budapest, Kecske utca 25.). 
A megbízási díj összege a mellékelt árajánlatnak megfelelően, bruttó 
127.000,- Ft. 
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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8./ Javaslat a 2019. évben megvalósítandó járdafelújításhoz szükséges 
döntések meghozatalára  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: A járdafelújításhoz elvégzésre kerültek az előkészítő 
munkák, mely során kért több árajánlatot is műszaki ellenőri munkára. Elkészült az 
ajánlattételi felhívás is, melyet részletesen ismertetett. Felhívta a figyelmet, hogy az 
anyagban szeptemberi befejezési határidőt tűztek ki. Az árajánlatok alapján javasolta 
Édes Szilárd műszaki ellenőr megbízását. 
 
Kérdés hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta Édes 
Szilárd műszaki ellenőri megbízását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

161/2019. (V.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
"Járdafelújítás Bakonycsernyén" tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményeként megvalósítandó építési tevékenység műszaki ellenőri 
munkálataira Édes Szilárd egyéni vállalkozót bízza meg (1118 Budapest, 
Beregszász u. 8. C2/11.) A megbízási díját 380.000,- Ft-ban határozza meg. 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megbízási 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Szavazásra bocsátotta a „Járdafelújítás Bakonycsernyén” tárgyú közbeszerzési 
dokumentáció tartalmának elfogadását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

162/2019. (V.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
"Járdafelújítás Bakonycsernyén" megnevezésű a Kbt. 115.§ (1) bekezdés 
szerinti nemzeti eljárásrendben bonyolított nyílt közbeszerzési eljárású 
ajánlattételi felhívás és dokumentáció tartalmát megismerte, az abban 
foglaltakat elfogadta. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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9./ Tájékoztató aktuális pályázatokról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester 19 858 000 nyert el az önkormányzat a Deák utcai árok 
helyreállítására vis maior alapból, melyhez 2 206 444,- Ft önerő szükséges. Ez 
mindösszesen 22 064 444 Ft. A benyújtott igény 42 650 495 Ft volt. Megkezdődtek 
az egyeztetések a támogatást nyújtóval, a módosított összeg felhasználásáról. 
 
A TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00010 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 
Bakonycsernyén pályázat kivitelezése 2019.05.20-án elért az 50%-os készültséget. 
Műszaki ellenőr által aláírt számlát kiegyenlítette az önkormányzat. 
 
EFOP-4.1.7-16-2017-00153 számú pályázat műszaki átadás-átvétele a mai napon 
fog lezajlani. 
 
DJP pontról kapott az önkormányzat egy tájékoztatót a Neumann János Nonprofit 
Közhasznú Kft.-től, mely egy együttműködési megállapodás lehetőségét kínálja. Az 
Együttműködési megállapodás határozatlan időtartamra szól azzal, hogy az annak 
részleteit szabályozó ÁSzF-et a Digitális Jólét Koordinációs Központ működtetője 
időszakonként jogosult felülvizsgálni és annak eredményeként a szükséges 
mértékben egyoldalúan módosítani. Az együttműködés kötelezettségekkel és 
vállalásokkal jár, valamint ingyenes szakmai képzéseket, hazai és EU-s 
pályázatokon való indulás lehetőségének szakmai támogatását nyújtja. 
 
Kéri a testületet, hogy fogadják el az együttműködési megállapodást. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta az aktuális pályázatokról szóló tájékoztatóját. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

163/2019. (V.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármester által elmondattak alapján az aktuális pályázatokról szóló 
tájékoztatóját elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Turi Balázs polgármester: A fenntartható települési közlekedésfejlesztés 
Bakonycsernyén tárgyú pályázat kivitelezési szintje 50 %-os készültségen áll. 
Az EFOP keretében a Béketelepi klubban történt beruházás teljes műszaki átadás-
átvétele megtörtént. A további menetrend: azon vállalkozói szerződéseket a testület 
elé terjeszti, akik által használják majd a lakosok az épületet. Hiszen már döntött a 
testület a Horgász Egyesület, mint civil szervezet ingyenes használatáról továbbá 
más egészségmegőrző funkciók biztosítására. Júliusban takarítás, rendezkedés és 
augusztus 1-től kerül megnyitásra. Javasolja az épületet Béke telepi klubnak 
elnevezni, ahogy a köztudatban évtizedek óta szerepel és ezt a nevet, úgy ahogy az 
óvodánál habszivacsból kirakni. 
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Szarka István képviselő: Felhívta a figyelmet, hogy a Béke telepet külön kell írni. Az 
elkészítésnél legyen rá odafigyelve. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Horgászoknak egész évben kell a terem? 
 
Turi Balázs polgármester: Ülésekre fogják használni. Továbbá elmondta, hogy kér be 
ajánlatot névkiírásra nikecelből történő megjelenítésre, melyet majd beterjeszt a 
testület elé. 
 
Szarka István képviselő: Kiadásoknál arra kell törekedni, hogy legalább a következő 
felújítást tudjuk abból fedezni. 
 
Turi Balázs polgármester: A belső karbantartást nekik kell elvégezni, ezeket a 
szerződésben leszabályozzák. A művelődési házban jól beindult digitális jólét 
központ kapott az önkormányzat egy megkeresést egy közhasznú kft-től, melynek 
együttműködési megállapodás tervezetét az előterjesztéshez mellékelt, határozatlan 
idejű szerződés, viszont kötelezettségekkel jár. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: A számítógépek alkalmasak lesznek?  
 
Turi Balázs polgármester: Igen, de 30 nap múlva fel lehet bontani a szerződést, ha 
nem működik. Javasolja a megállapodás megkötését, valamint a pályázatokról szóló 
tájékoztató tudomásul vételét. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

164/2019. (V.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
együttműködési megállapodást köt a Neumann János Nonprofit Közhasznú 
Kft.-vel (1027 Budapest, Csalogány u. 47-49.) a bakonycsernyei Digitális 
Jólét Program Pont szakmai koordinálásával. Felhatalmazza a polgármestert 
a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodás megkötésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
10./ Javaslat az önkormányzat 2018. évi teljesítéséről szóló beszámoló 
elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló a 
Magyar Államkincstárhoz benyújtásra került. Továbbá függetlenített könyvvizsgáló 
azt átvizsgálta, melyről készült könyvvizsgálói jelentés, mely az előterjesztés 
mellékletét képezi. 
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Berze Attila bizottsági elnök: A pénzügyi és településüzemeltetési bizottság a 
napirendi pontot tárgyalta, azt elfogadásra javasolta.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta az önkormányzat 2018. évi teljesítéséről szóló 
beszámolót.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi 

költségvetésének végrehajtásáról 
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
11./ Tájékoztató az önkormányzat vagyonkimutatásáról, vagyonállapotról a 
Mötv. 110.§ (2) bekezdése alapján  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
A polgármester ismertette az önkormányzat vagyonkimutatásáról szóló 
előterjesztésben foglaltakat. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

165/2019. (V.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatását, eszközök, források, és 
forgalomképesség szerinti megoszlásban az alábbiak szerint fogadja el: 

Megnevezés Előző év  
Ft 

Tárgyév  
Ft 

I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 
II.TÁRGYI ESZKÖZÖK 1 831 10

6 618 
1 913 22

7 590 
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI 

ESZKÖZÖK 
3 879 

000 
3 879 

000 
IV. KONCESSZIÓBA, 

VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK 
48 303 

862 
48 047 

874 

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 
1 883 28

9 480 
1 965 15

4 464 

I. KÉSZLETEK 0 0 
II. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 
B.FORGÓESZKÖZÖK 0 0 
I. Pénztárak, betétkönyvek 93 695 106 265 
II. Forintszámlák, devizaszámlák 270 669 

671 
214 340 

888 
C. PÉNZESZKÖZÖK 270 763 

366 
214 447 

153 
I.  Költségvetési évben esedékes 5 6 
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követelések 844 934 725 773 
II. Költségvetési évet követően 

esedékes követelések 
0 0 

III. Követelés jellegű sajátos 
elszámolások 

70 000 108 025 

D. KÖVETELÉSEK 
5 914 

934 
6 833 

798 

E. EGYÉB SAJÁTOS  ELSZÁMOLÁSOK 
-45 306 -266 000 

F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 
1 201 

000 
346 000 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 
2 161 12

3 474 
2 186 51

5 415 
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FORRÁSOK 

Megnevezés Előző év Tárgyé
v 

1. Nemzeti vagyon induláskori értéke 1 631 422 
403 

1 631 4
22 403 

2. Egyéb eszközök induláskori értéke és 
változásai 

48 538 
464 

48 538 
464 

3. Felhalmozott eredmény 74.207.51
1 

76 746 
558 

4. Mérleg szerinti eredmény 2.539.047 -21 384 
193 

G. SAJÁT TŐKE 1.756.707
.425 

1 735 3
23 232 

I. Költségvetési évben esedékes 
kötelezettségek 

14 900 0 

II. Költségvetési évet követően esedékes 
kötelezettségek 

12 059 
173 

12 601 
684 

III. Kötelezettség jellegű sajátos 
elszámolások 

2 240 827 2 724 
696 

H. KÖTELEZETTSÉGEK 14 314 
900 

15 326 
380 

I. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL 
KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 

0 0 

J. PASSZÍV IDŐBELI 
ELHATÁROLÁSOK 

390.101.1
49 

435 865 
803 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 2 161 123 
474 

2 186 5
15 415 

 
 

Forgalomképesség szerinti megoszlás 

                                                                                                                                                                                     
Ft-ban 

Megnevezés Bruttó érték Nettó érték 

Törzsvagyon            2 705 439 997 1 828 313 767 
          

Forgalomképtelen vagyon 
2 000 998 694 1 234 267 304 

          Korlátozottan 
forgalomképes vagyon 

704 441 303 594 046 463 

Üzleti vagyon               177 962 887    136 840 697 
        Forgalomképes 

vagyon 
177 962 887 136 840 697 

ÖSSZESEN  
BEFEKTETETT  ESZKÖZÖK 

2 883 402 884 1 965 154 464 

         0-ig leírt 
eszközök 

36 747 810 0 
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12./ Javaslat az önkormányzat belső ellenőrzésének elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A szociális feladatok ellátása lett ellenőrizve, melynek 
eredménye, hogy intézkedést nem igényel, tehát rendben van. 
 
Turi Balázs polgármester: A Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság is tárgyalta. 
Felkérte a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. 
 
Berze Attila bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolta a belső ellenőrzés 
jelentését. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

166/2019. (V.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2018. éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentését a 
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
13./ Javaslat az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadására 
Előterjeszt: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester bejelenti, hogy Kaviczki Péter képviselő az ülésről 
eltávozott, így a jelenlévő képviselők száma 6 főre csökkent. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Javasolta a beszámoló elfogadását, amely egy szép, teljes 
és igényes anyag. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

167/2019. (V.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 
gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 10. számú melléklete szerinti tartalmi 
követelményeknek megfelelő – az előterjesztés mellékletét képező - átfogó 
értékelést. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. május 31. 
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14./ Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
 
Turi Balázs polgármester: Söréd önkormányzata az óvodai feladatok ellátása 
tekintetében kilép a Söréd-Csókakő-Csákberény óvodafenntartó társulásból és a 
Móri Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott óvodához csatlakozik. Ezért 
szükséges a társulási megállapodás módosítása. Kérte annak elfogadását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

168/2019. (V.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása XVI. számú 
módosítására vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntéseket 
hozza: 
 

I. 
 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Móri 
Többcélú Kistérségi Társulás Móron 2005. április 20.-napján kelt Társulási 
Megállapodását – továbbiakban: Megállapodás – 2019. augusztus 31.-i 
hatállyal az alábbiak szerint módosítja, mely az XVI. számú módosítás: 
 
1. A Társulási Megállapodás I./6. pontjának alábbiakban nevesített 
alpontjai a Törzskönyvi nyilvántartási adatokkal történő egyezés érdekében az 
alábbiak szerint módosulnak: 
 
1.1. A 6.1. pontban „Bakonycsernye Község Önkormányzata” helyébe 
„Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata” megnevezés lép. 
 
1.2. A 6.2. pontban „ 8055 Balinka, Petőfi S. u. 34. sz.” helyébe „8055 
Balinka, Petőfi Sándor utca 34.” cím lép. 
 
1.3. A 6.3. pontban „Bodajk Város Önkormányzata” megnevezés helyébe 
„Bodajk Város Önkormányzat” név lép, továbbá „8053 Bodajk, Petőfi S. u. 60. 
sz.” cím helyébe „8053 Bodajk, Petőfi Sándor utca 60.” cím lép. 
 
1.4. A 6.4. pontban „Csákberény Község Önkormányzata” megnevezés 
helyébe „Csákberény Község Önkormányzat” megnevezés lép. 
 
1.5. A 6.5. pontban „Csókakő Község Önkormányzata” és „8074 Csókakő, 
Petőfi S. u. 3.sz.” szövegezés helyébe „Csókakő Községi Önkormányzat” és 
„8074 Csókakő, Petőfi utca 3.” szövegezés lép. 
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1.6. A 6.6. pontban „Fehérvárcsurgó Község Önkormányzata” megnevezés 
helyébe „Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat” megnevezés lép, 
egyidejűleg a „8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi S. u. 22. sz.” cím helyébe „8052 
Fehérvárcsurgó, Petőfi Sándor utca 22.” cím lép. 
 
1.7. A 6.7. pontban a „8045 Isztimér, Köztársaság u. 77. sz.” cím helyébe 
„8045 Isztimér, Köztársaság út 77.” cím lép. 
 
1.8. A 6.8. pontban a „8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. sz.” székhely 
címe helyesen „8044 Kincsesbánya, Kincsesi utca 39.” 
 
1.9. A 6.9. pontban a „8071 Magyaralmás, Fő út 31. sz.” cím helyébe „8071 
Magyaralmás, Fő utca 31.”, a Polgármester „Vas Istvánné” családi név 
módosulására tekintettel helyébe „Varga Leonóra” névviselés lép. 
 
1.10. A 6.10. pontban „Mór Város Önkormányzata” megnevezés helyébe 
„Mór Városi Önkormányzat” megnevezés lép. 
 
1.11. A 6.11. pontban „Nagyveleg Község Önkormányzata” megnevezése és 
„8065 Nagyveleg, Móri út 2/a sz.” címe helyébe „Nagyveleg Község 
Önkormányzat” és „8065 Nagyveleg, Móri utca 2/a.” szövegezés lép. 
 
1.12. A 6.12. pontban „Pusztavám Község Önkormányzata” megnevezés 
helyébe a „Pusztavám Község Önkormányzat” név lép, továbbá a „8066 
Pusztavám, Kossuth L. u. 64. sz.” helyébe „8066 Pusztavám, Kossuth utca 64-
66.” cím lép. 
 
1.13. A 6.13. pontban a „8072 Söréd, Rákóczi út 59. sz.” székhelycím 
helyébe „8072 Söréd, Rákóczi Ferenc utca 59.” cím lép. 
 
2. A Megállapodás X./2. pontja kiegészül az alábbi 2.14. alponttal: 
 
„2.14. Söréd Község Önkormányzata” 
 
3. A Megállapodás X./3.2.6. pontja hatályát veszti.  
 
4. A Megállapodás X./10. pontja kiegészül az alábbi 10.10. alponttal: 
 
„10.10. Söréd Község Önkormányzatával az óvodai nevelési feladat 
ellátásának átadására vonatkozó megállapodás alapján  a székhelyintézmény 
Sörédi Tagóvodája.” 
 
5. A Megállapodás X./12.9. pontja - a Tagóvodák felsorolása – kiegészül 
az alábbi szövegezéssel: 
  
 „Sörédi Tagóvoda  
 8072 Söréd, Rákóczi utca 54.” 
 
6. A Megállapodás X./14. pontja kiegészül a következő 14.12./B. alponttal: 
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„14.12./B. A Meseház Óvoda-Bölcsőde Sörédi Tagóvodája elhelyezését 
biztosító sörédi 32 hrsz-ú, 8072 Söréd, Rákóczi  u. 54. sz. alatti ingatlan  - a 
benne lévő valamennyi berendezéssel, ingósággal, felszereléssel együtt – 
Söréd Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi.” 
 
7. A Megállapodás X/14.13.. pontjában a „14.12./A.” pontra utalás helyébe 
a „14.12./B.” pontra utalás lép.  
 
8 A Megállapodás X./14.14., X./14.15. és X./14.17. pontjaiban a 
„14.12/A.” pontot követően a szövegezés kiegészül „és 14.12/B.” 
szövegrésszel.  
 
9. A Megállapodás „X./15.3.” pontja kiegészül az alábbi „15.3.10./B.” 
alponttal: 
 
„15.3.10./B. Söréd Község Önkormányzatát terhelik a Sörédi Tagóvoda 
többletköltsége, melynek körében szerepeltetendő a 0,5 álláshelyen 
foglalkoztatott pedagógiai asszisztens foglalkoztatásával kapcsolatos 
valamennyi költség.” 
 
10. A Megállapodás kiegészül az alábbi XV./22. ponttal:  
 
 „22. A Társulási Megállapodás XVI. számú módosítása 2019. augusztus 31.-
napján lép hatályba.” 
 
11. A Megállapodás záradék szövegezése kiegészül a Társulási 
Megállapodás XVI. számú módosítását elfogadó társult Képviselő-testületek 
határozatszámainak rögzítésével a következők szerint: 
 
„A Társulási Megállapodás XVI. számú módosítását a társult Képviselő-
testületek az alábbi határozatokkal hagyták jóvá: 
 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete ……../2019. 
(……..…..) határozatával 
Balinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete ……../2019. (……..…..) 
határozatával 
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete ….../2019. (………….) 
határozatával 
Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete ……../2019. 
(……..…..) határozatával 
Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ……../2019. (……..…..) 
határozatával 
Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ……../2019. 
(……..…..) határozatával 
Isztimér Község Önkormányzata Képviselő-testülete ……../2019. (……..…..) 
határozatával 
Kincsesbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete ……../2019. 
(……..…..) határozatával 
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Magyaralmás Község Önkormányzata Képviselő-testülete ……../2019. 
(………..) határozatával 
Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ……../2019. (………..) Kt. 
határozatával 
Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselő-testülete ……../2019. (……..…..) 
határozatával 
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete ……../2019. (……..…..) 
határozatával 
Söréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete ……../2019. (……..…..) 
határozatával” 
 
12. A Megállapodás 1. számú melléklete 2. pontjában a Meseház Óvoda – 
Bölcsőde működési területe kiegészül „Söréd Község Önkormányzata” 
megnevezésével. 
 
13. A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás egyéb pontjait 
módosítani nem kívánja, azok változatlanul kötelező érvényűek. 

 
II. 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Móri 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását az I. pontban foglalt 
módosítással az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint 
egységes szerkezetbe foglalja s felhatalmazza a Polgármestert annak 
aláírására.  
 
Határidő: 2019.05.31. 
Felelős: polgármester  

 
 
15./ Javaslat Fejérvíz Zrt-vel kötendő vállalkozói szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Ezzel a szerződéssel a gördülő fejlesztési tervben foglaltak 
egy része kerül végrehajtásra, amelyet a Fejérvíz Zrt. fog elvégezni előtető 
elkészítésére. Ennek fedezetét az önkormányzat 2019. évi költségvetése 
tartalmazza, a Fejérvíz Zrt. által befizetett bérleti díjból. Kérte a szerződés tervezet 
elfogadását. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Nincs fontosabb dolog, amire ezt pénzt lehetne költeni? 
 
Turi Balázs polgármester: Ők a használók, úgy ítélik meg, hogy ez jött sorra, ők 
tudják mit kell elvégezni. Eddig is azt elvet követtük, hogy elfogadtuk a használók 
javaslatát. 
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
169/2019. (V.30.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat és a Fejérvíz Zrt. (8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.) között 
- Bakonycsernye vízmű fedett gépkocsi beálló kialakítására vonatkozó -  
kötendő fővállalkozói szerződést bruttó 1 016 000,- Ft. fővállalkozói díjjal 
elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
fővállalkozói szerződés elfogadására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
16./ Javaslat Fenyő utcai telkek beépítési kötelezettségének felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy Kalincsák Róbert és 
Jancsek Fruzsina értékesíteni szeretné a telket és a jelenlegi vevő, több mint 4 év 
múlva építené be a telket. Javasolta a beépítési kötelezettség törlését, az összes 
telekre vonatkozóan. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Elmondta, hogy annak idején ezek a telkek pályázati 
pénzből valósultak meg, a pályázatban vállalta az önkormányzat, hogy azok 
beépítésre kerülnek. Ezért írta elő a képviselő-testület a korábbi vevőknél a beépítési 
kötelezettséget. 
 
Turi Balázs polgármester: Kalincsák Róbert és Jancsek Fruzsina tekintetében 
mindenképpen javasolja a törlést. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Javasolja az összes telek beépítési kötelezettség 
eltörlését. 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Támogatja Osgyán Gábor képviselő javaslatát, 
azaz az eltörlést. 
 
Berze Attila képviselő: Javasolja az eltörlést. 
 
Turi Balázs polgármester Javasolja az előterjesztés szerinti határozattervezetek 
elfogadását. 
 
 
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 1 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

170/2019. (V.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a tulajdonában lévő Bakonycsernye, Fenyő utcai építési 
telkek értékesítése során a továbbiakban nem él a beépítési kötelezettség  
és  visszavásárlási lehetőség előírásával. 
Ezen döntése nem érinti más jogszabályban meghatározott, illeték 
kiszabását érintő beépítési kötelezettség meghatározását. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

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

 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
171/2019. (V.30.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a  Kalincsák 
Róbert és Jancsek Fruzsina vevők által megvásárolt Bakonycsernye, Fenyő 
utca  1765/13 hrsz-ú ingatlan tekintetében nem él a visszavásárlás jogával. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a visszavásárlásra és beépítési 
kötelezettségre vonatkozó földhivatali bejegyzés törlését kezdeményezze.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Kaviczki Péter képviselő visszatért a tanácsterembe, így a jelenlévők száma 7 főre 
emelkedett. 
 
Turi Balázs polgármester bejelenti, hogy Szarka István képviselő az ülésről 
eltávozott, így a jelen lévők száma 6 főre csökkent. 
 
 
17./ Javaslat Fecskeház közös helyiségének festésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester Minden évben kifestésre kerülnek az orvosi rendelők, de 
most már úgy látja, hogy a fecskeházban is szükséges a meszelés. Kért be 
árajánlatot a munka elvégzésére, mely az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Nem szerepel a m2 az ajánlatban? 
 
Turi Balázs polgármester: Lefixálta a m2-t a vállalkozóval, 470 m2. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Mennyire sürgős a munka? 
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Turi Balázs polgármester: Véleménye szerint sürgető. Javasolja Kuti Krisztián egyéni 
vállalkozó bruttó 430.000 Ft + anyag költség szerinti árajánlatának elfogadását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

172/2019. (V.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Képviselő-testülete a tulajdonát képező és 
működtetése alatt lévő Fecskeház közös helyiségeinek festési munkálataira 
Kuti Krisztián egyéni vállalkozót (8056 Bakonycsernye, Rózsa u. 142/C) bízza 
meg. A megküldött árajánlatát bruttó 430.000,- Ft-ban határozta meg, mely ár 
nem tartalmazza az anyagköltséget. Teljesítési határidő 2019. július 15. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
18./ Javaslat Fecskeházi lakó bérlőkijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Jelenleg úgy áll az üres lakások aránya, hogy már csak 
egy lakás van szabadon. Bognár Dalmáék fognak kiköltözni, de van nekik tartozásuk, 
így még nem adták át a lakást. Javasolja, hogy a lakás átvételét és a kintlévőség 
behajtását. Sajnos még egy lakó tartozik, akivel szemben ugyan így járnának el. 
Bojtos Nikolett és Markó Tibort javasolja kijelölni a fecskeházba. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

173/2019. (V.30.) Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló 
Fiatalok Garzonházába (Fecskeház) Bojtos Nikolett 8056 Bakonycsernye, 
Deák Ferenc u. 37. és Markó Tibor 8056 Bakonycsernye, Bercsényi u. 65. 
szám alatti lakosokat 5 éves időtartamra lakáshasználónak kijelöli. 
 
Felelős: Turi Balázs polgármester 
Határidő: 2019. június 30.  

 
 
 
19./ Javaslat Szalai Kálmán kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: A kérelmező Kert utcai ingatlanába befolyik a víz az utca 
tetejéről. Korábban is jelezték már ezt a problémát a lakosok. Megnézette 
szakemberrel. A megoldás nem egyszerű, mert közműveket is érint és nagy a 
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szintkülönbség, így azt meg kell terveztetni. A tervezésre beérkezett árajánlat bruttó 
463 550 Ft. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Ha ennyiben kerül a tervezés, akkor kb 12 millió Ft lehet a 
kivitelezés. Egyszerűen „K” szegély beépítésével nem orvosolható a probléma? 
 
Turi Balázs polgármester: Meg fog emelkedni az úttest, ez probléma lesz, hiszen 
hozzá kell igazítani a kapubejárókat, de a szegély segíthetne igen. 
 
Berze Attila képviselő: Szente József előtt meg kell oldani a vízelvezetést és minden 
ingatlan mögött meg kell csinálnia a tulajdonosnak. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az ingatlanra lezúduló csapadékvizet minden ingatlan 
tulajdonosnak magának kell megoldani. Az önkormányzat árokrendszerébe történő 
kivezetéshez az önkormányzat hozzájárulása szükséges. 
  
Kaviczki Péter képviselő: Javasolta a hordalékfogó rács kialakítását, az aszfaltos és 
a földút találkozásához. 
 
Turi Balázs polgármester: Önerőből nem lát a lehetőséget a megvalósításra, de 
vizsgálja meg a testület Kaviczki Péter által felvetett olcsóbb lehetőséget. Gyakran 
kell takarítani a közmunkásokkal majd a rácsot, és kér árajánlatot „K” szegély 
kiépítésére. Javasolta, hogy tervezői árajánlatot ne fogadják el, mert nincs rá jelenleg 
fedezete az önkormányzatnak, de árajánlatot kér be „K” szegély és a hordalékfogó 
rács kialakítására és azt a következő testületi ülésre beterjeszti.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
tervezői árajánlat elutasítását és „K” szegély kialakításra vonatkozó újabb árajánlat 
bekérését. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

174/2019. (V.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonycsernye, Kert utca vízelvezetésének megtervezésére beérkezett 
árajánlatban foglaltakat nem fogadja el. A vízelvezetés „K” szegéllyel és 
hordalékfogó rács kialakítással történő megoldására árajánlatot kér be. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
20./ Javaslat Skrabák Ferenc kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Meglévő árok karbantartását kéri, de ez csak úgy 
valósítható meg, ha máshonnan átcsoportosít a testület. Attól fél az érintett, hogy úgy 
elmozdultak az árok lapok, hogy alámoshatja az ingatlanát. 
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Kaviczki Péter képviselő: Véleménye szerint ehhez a munkához kell közúti engedély. 
 
Turi Balázs polgármester: Amikor megvalósításra kerül akkor kelleni fog. Azonnali 
intézkedés így nem lehetséges, és az anyagi fedezet sincs meg az idei évi 
költségvetésben, de javasolja a következő évi költségvetés tervezésénél legyen 
figyelembe véve. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Táncsics és Rákóczi Ferenc utca kereszteződésénél lévő vízelvezető árok felújítási 
munkálatainak 2020 évi költségvetésben történő szerepeltetését. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

175/2019. (V.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a Bakonycsernye Táncsics Mihály és Rákóczi Ferenc utcák 
kereszteződésében lévő vízelvezető árok helyreállítási munkálatait felméri és 
annak költségeit a 2020. évi költségvetésbe betervezi. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
21./ Javaslat védőnői állás pályázat kiírására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester Tájékoztatta a testületet, hogy Benis Szilvia sikertelen 
nyelvvizsgája miatt nem tudja betölteni az állást, de a szerződése nem szűnt meg. 
Kéri a pályázat újbóli meghirdetését. Benyújtási határidő 2019. június 30. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
védőnői állás meghirdetését. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

176/2019. (V.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján 
pályázatot hirdet a Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Védőnő 
munkakör betöltésére.  
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Fejér megye, 8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 
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A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESZCSM 
rendeletben meghatározott feladatok.  
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók.   
Pályázati feltételek:  
- Főiskola, Egészségügyi Főiskola védőnői szakán szerzett oklevél, vagy 

azzal egyenértékűnek elismert oklevél 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
- B kategóriás jogosítvány 
- Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság 
A pályázat részeként benyújtandó iratok:  
- Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata 
- Szakmai önéletrajz 
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalta személyes adatainak 

a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre 
jogosultak általi megismeréséhez hozzájárul.  

A munkakör betölthetőségének időpontja:  
A munkakör a pályázatok elbírálását követően betölthető.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 30.  
A pályázat benyújtásának módja:  
Postai úton: a pályázatnak a Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
címére történő megküldésével (8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83.) 
Személyesen: Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal épülete, Fejér 
megye, 8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Turi Balázs polgármester 
nyújt a 22/413-001-es telefonszámon.  
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30-át követő képviselő-
testületi ülés. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
22./ Javaslat a Tehetséges Csernyeiek támogatására beérkezett kérelmek 
elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Az elmúlt ülésen történt módosító javaslat alapján  
megtörténtek a változtatások a pályázati kiírásban, és annak alapján 3 pályázat 
érkezett be. A pályázatok határidőben, alaki és tartalmi megfelelőségben érkeztek 
be, így javasolja mind három pályázó tekintetében a 20 000 Ft-os támogatás 
megítélését.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Domavári Hanna, Marton Imre és Marton Kristóf pályázatának elfogadását. 
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         A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

177/2019. (V.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Tehetséges 
Csernyeiek támogatásáról szóló 4/2019. (III.20.) önkormányzati  rendelettel 
meghirdetett program keretében 20.000 Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesíti Domavári Hanna, 8056 Bakonycsernye, Kert utca 19. 
szám alatti lakos. Támogatott az általa benyújtott pályázat alapján megfelel a 
„Tehetséges  Csernyeiek Támogatása" elnevezésű programban meghatározott 
követelményeknek. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiskorú támogatott személy törvényes 

 képviselőjével a támogatási szerződést megkösse. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. június 30. 

 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

178/2019. (V.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Tehetséges 
Csernyeiek támogatásáról szóló 4/2019. (III.20.) önkormányzati  rendelettel 
meghirdetett program keretében 20.000 Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesíti Marton Kristóf, Bakonycsernye, Béketelep 20. szám 
alatti lakost. Támogatott az általa benyújtott pályázat alapján megfelel a 
„Tehetséges Csernyeiek Támogatása" elnevezésű programban meghatározott 
követelményeknek. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiskorú támogatott személy törvényes 
képviselőjével a támogatási szerződést megkösse. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. június 30. 

 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

179/2019. (V.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Tehetséges 
Csernyeiek támogatásáról szóló 4/2019. (III.20.) önkormányzati rendelettel 
meghirdetett program keretében 20.000 Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesíti Marton Imre, Bakonycsernye, Béketelep 20. szám 
alatti lakost. Támogatott az általa benyújtott pályázat alapján megfelel a 
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„Tehetséges  Csernyeiek Támogatása" elnevezésű programban meghatározott 
követelményeknek. 
Felhatalmazza a polgármestert, a támogatási szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. június 30. 

 
 
23./ Javaslat falunap megrendezésével kapcsolatos döntések meghozatala 
 
Turi Balázs polgármester tájékoztatta a testületet, hogy kért be ajánlatokat a már 
hagyománnyá vált Falunapi rendezvények megszervezésére. Az árajánlatok az 
előterjesztés mellékletét képezik. Javasolta a legolcsóbb ajánlattevő Greznár Oszkár 
egyéni vállalakozó kijelölését a Falunapok megrendezésére. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Greznár Oszkár egyéni vállalkozó kijelölését a falunapi programok megszervezésére. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

180/2019. (V.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi 
Falunapi rendezvények megszervezésével Greznár Oszkár (2800 Tatabánya, 
Borbély Sándor utca 19., adószám: 48551937-1-31) egyéni vállalkozót bízza 
meg. 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező vállalkozói 
szerződés aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. június 30. 

 
 
24./ Tájékoztatás szabadtéri színpad karbantartásáról 
 
Turi Balázs polgármester: Megtörtént a szabadtéri színpad karbantartása. Kérte 
ennek tudomásul vételét. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

181/2019. (V.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Sportcentrum területén lévő szabadtéri színpad karbantartására elrendelt 
munka teljesítését és szükségességét elismeri. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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25./ Javaslat intézményi átszervezésre 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
Fidrich Tamásné jegyző tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a bölcsőde 
létszám módosítása ugyan olyan átszervezési döntést igényel, mint bármi más, 
amely érinti a bölcsőde működését. Így május utolsó munkanapjáig szükséges ezt a 
döntést meghozni, melynek előkészítése tulajdonképpen már le is zajlott. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
intézményi átszervezéséről szóló döntést. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

182/2019. (V.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
fenntartásában lévő Bakonycsernyei Bóbita Óvoda Mini Bölcsőde 
intézményét átszervezi. Az átszervezés a bölcsőde 7 férőhelyének 8 
férőhelyre történő módosítását takarja. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az átszervezéssel kapcsolatos 
feladatok elvégzését koordinálja le. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Egyéb tájékoztatók: 
 
Turi Balázs polgármester: Kovács Attila egyéni vállalkozó jelezte, hogy a hótolásban 
résztvevő gépeit le kellene cserélnie. Erre jelenleg nincs meg az anyagi fedezet, és 
gondolkodik a szerződés felmondásáról. Így a tevékenységre szóló szerződésből 
szeretne kilépni. Elmondta továbbá, hogy a Bercsényi úttartó támfala 
megrongálódott, amit újra kell építeni és a későbbiekben erre költenie kell az 
képviselő-testületnek.  
 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Bakonycsernye, 
Kuruc u. 524/1 hrsz.-ú útja miatt 1976-ban kisajátítási eljárás indult az alatt fekvő 520 
hrsz.-ú ingatlan terhére. A kisajátítást elutasították 1986-ban, viszont az elkészült 
vázrajzok alapján a térképnyilvántartásban ez átvezetésre került a tulajdoni lapon 
viszont nem. Ez most derült ki, hogy a területet meg szeretnék osztani. Az eltérés 82 
m2. Megoldási javaslat, ha mind az önkormányzat, mind az ügyfél, azaz Horváth 
Adél egybehangzóan nyilatkoznak, hogy kérik a természetbeni állapot feltüntetését a 
tulajdoni lapon és elismerik a jelenlegi birtokhatárokat. 
 
 

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

183/2019. (V.30.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilatkozza, 
hogy a tulajdonát képező Bakonycsernye 524/1 hrsz.-ú út jelenlegi 
birtokhatárait elismeri és kéri annak az ingatlan-nyilvántartáson történő 
átvezetését. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

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

  
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester               jegyző 
 
    Varsányi Ferencné 
        jkv. hitelesítő 


