
 
1 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 
június 19-én, 0800 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

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

 
Tanácskozási joggal:  

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

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

184/2019. (VI.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Ackermann 
Zoltán alpolgármestert bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérőentett javaslatot. 
 
1./ Javaslat Balatonszepezdi táborozás támogatására benyújtott kérelem elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
2./ Javaslat Kuruc utcai felújítási munkák tervezési határidejének módosítására 
 
3./ Javaslat szelektív szigetek új helyének meghatározása 
 
4./ Egyebek 
 
Turi Balázs polgármester: Sikerült a közreműködő szervezettel megegyezni, így a 
meghívóban szereplő 2. napirendi pontot nem javaslom tárgyalni. 
 
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 
185/2019. (VI.19.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli 
ülés tárgyalandó napirendi pontjaira tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja 
el:  
1./ Javaslat Balatonszepezdi táborozás támogatására benyújtott kérelem 
elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
2./ Javaslat Kuruc utcai felújítási munkák tervezési határidejének 
módosítására 
3./ Javaslat szelektív szigetek új helyének meghatározása 
4./ Egyebek 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat Balatonszepezdi táborozás támogatására benyújtott kérelem 
elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az általános 
iskolások balatonszepezdi táborozásához a tábor szervezői, mint minden évben az 
idén is benyújtották a kérelmüket, melyben a tanulók balatonszepezdi táborozásának 
költségeihez kérik az önkormányzat hozzájárulását. A képviselő-testület a korábbi 
években 150.000 Ft-tal támogatta a táborozást, melyet a Bakonycsernyei 
Iskolásokért Alapítvány által befizetett bérleti díj bevételéből fedezett. Az idei évi 
költségvetésben is tervezésre került, így kérte annak jóváhagyását. A támogatási 
összeget számlákkal kell igazolni. 
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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: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

186/2019. (VI.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonycsernyei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 
szervezett 2019. évi balatonszepezdi táboroztatás egyéb programjainak 
költségeihez 150 000,- Ft-al hozzájárul. 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2./ Javaslat Kuruc utcai felújítási munkák tervezési határidejének módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Fekete Zoltán tervező kérte, hogy a testület 1 hónappal 
módosítsa a határidőt, mivel munkái feltorlódtak. A pályázat sincs még kiírva, így 
nem éri hátrány az önkormányzatot a módosítás. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Kuruc utcai felújítási munkák tervezési határidejének módosítását. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
187/2019.(VI.19.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Fekete 
Zoltán által vállalt Kuruc utca felújításának tervezési munkáinak határidejét 
2019.07.31-re módosítja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3./ Javaslat szelektív szigetek új helyének meghatározása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Korábban az Ady utcában és a Rákóczi út közepén volt 
elhelyezve, de mindkét helyen zavarta a lakosságot. Az Ady utcában ezért meg is 
szüntették. Kaviczki Péter képviselő javaslata pozitív, azaz helyezzék át az autóbusz 
parkoló szélére. 
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Ackermann Zoltán alpolgármester: Egyetértett vele, eddig is úgy kellett beszállítani a 
helyszínre. 
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta, hogy a ruháskonténerek is kerüljenek át oda. 
Akár mindkettőt vagy csak a Rákóczi utcait. 
 
Berze Attila képviselő: Nagyon ritkán ürítik, nem csak Bakonycsernyén, hanem 
máshol is. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Teleszórják mindennel. Az autóbusz parkolóban kamera is 
van, szerinte praktikusabb lenne oda helyezni. 
 
Turi Balázs polgármester: Az Ady utcai ruhás konténer maradjon az Ady utcában, 
vagy legyen felhozatva? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Egyeltalán azt használják? 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Véleménye szerint a ruhás konténer maradjon az 
Ady utcában továbbra is. Csak a Rákóczi utcai legyen áthelyezve. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra 
bocsátotta a szelektív szigetek új helyének meghatározását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

188/2019.(VI.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szelektív 
hulladék-gyűjtő szigetek új helyszínét az Általános Iskola mögött kialakított 
murvás buszparkolónál határozza meg, ezért áthelyezi a konténereket. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
4./ Egyebek 
4/A. Tájékoztatás esőzés okozta vízkárokról 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet a napokban történt esőzés okozta 
vízkárokról. Azon a részen mióta polgármester, nem volt ekkora víz. 4 db házba és 
36 kertbe folyt be a víz. A lakosok nagyon türelmetlenek voltak, de igyekezett minden 
ingatlant megtekinteni és beszélni az érintettekkel. Azoknak, akiknek az ingatlanokba 
befolyt a víz a segélykeretből a szociális rendelet alapján települési támogatásban 
részesülnek. Ezt a segítséget tudja nyújtani az önkormányzat. Az emberek sajnos 
akkor is az önkormányzattól várják a megoldást. Ez nem belterületi vízrendezés, ez 
nem az önkormányzat kezelésében lévő vízfolyás. A vízügy megígérte, hogy amint 
kiszárad kikotorják a medrét. Ez oly sokat nem fog segíteni, mert 40cm-rel 
megemelték a híd szintjét. Teljes megoldás az lenne, hogy még a falu előtt kellene 
megfogni a vizet, ahova valaki egy tározót tudna építeni. Persze az is kell, hogy a híd 
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szintjét is rendezzék. Nem évtizedes, hanem évszázados a probléma, hiszen 
Tórétnek nevezték az elődök. A hivatal levelet ír a Vízügyi Igazgatóságnak és a 
Közútnak. Ekkora mennyiségű víznél amúgy is gond lenne. Szerencse volt, most a 
Gaja fogadni tudta. 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Ez tipikusan az az eset, mint itt a Rózsa utcában. 
Ehhez nem kell vízügyi szakember. 
 
Kaviczki Péter képviselő: A talaj vízszintet szabályozná, ha leljebb tennék a gyűrűt. 
Nem Bakonycsernye közigazgatási területén esett a sok eső, más településről jövő 
vizet kell kezelni. Ha lennének árapasztók, megoldódna a probléma. 
 
Turi Balázs polgármester: Tartotta a kapcsolatot a súri polgármesterrel. Súron 3 híd 
van, azon a keresztmetszeten sem ment át, tehát ők is visszatorlasztották. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: A József Attila utcai telkek sosem voltak használva, 
azok mindig víz alatt voltak. Egyébként sok sarat hagyott ott? 
 
Turi Balázs polgármester: Szerencsére nem, szinte mintha semmi nem történt volna. 
Szépen visszahúzódott. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Volt itt bent a megyei főépítész és látszik a falun, hogy 
régen mi volt, hogy tervezték. Ott voltak a mérnökök, akik megtervezték ezt a 
faluképet, nekik volt egy nézetük. Javasolta, ha lesz új rendezési terv, akkor ki 
kellene kötni dolgokat. 
 
Turi Balázs polgármester: Itt lesz a lehetőség, hogy felülvizsgáljuk az építési 
szabályzatot. 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Amikor nagyobb eső esik, akkor az autóbusz 
parkolóban megáll a víz, ráadásul megint nem volt ott villany sem. Valahogy le kell 
engedni azt a vizet, mert aki a Fenyő utcából jön, nem tud elmenni.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Az iskolának a csatornája is folyik bele az épület 
alapzatába, egy kicsit arrébb kellene tenni azt is. 
 
Berze Attila képviselő: Az iskolánál a dohányzást is meg kellene oldani, mindenki 
közvetlenül az ajtó előtt dohányzik. 
 
Szarka István képviselő: Régebben, voltak halastavak a súri út felé. El kellene 
gondolkozni, hogy csinálhatnának halastavat is, amivel le lehetne szabályozni a 
vízmennyiséget. Biztos, hogy sokba kerül. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Ha a gazdasági hasznot is akarja az önkormányzat, akkor 
az nem fog kevésbe kerülni. 
Ha lenne plusz gát, ami rengeteg pénzbe is kerül, ugyan az a probléma lenne, mint a 
tavaknál. Az összes iszap belemenne a tóba, mert nincs növényzet, ami felfogná. 
 
Turi Balázs polgármester: Ezt a szakembereknek kell megoldani. De a szándék 
megvan, a következő időszakban megnézi az önkormányzat, hogy mit lehet tenni, de 
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elsősorban szakember mondja ki, mit lehet. Ezt követően az önkormányzat 
tulajdonába kell, hogy kerüljön, utána pedig egy pályázatra lenne szükség. 
 
Kaviczki Péter képviselő: A Petőfi utcában se vásárolta meg a területet. Amíg 
megoldották a feladatot, addig volt használva. 
 
Turi Balázs polgármester: Sokkal egyszerűbb, ha önkormányzati tulajdonba van, 
persze ezzel a felelősség is több, de mondják meg a szakemberek, hogy hol lehet 
megoldani. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Közúttal semmilyen jogi dolgot nem tudunk elindítani? Csak 
hogy legyen egy független szakértő.  
 
Turi Balázs polgármester: Ez ügyben már voltak próbálkozások, úgy emlékszik a 
felépítmény a Közúté az alépítmény a vízügyé. Már 3 hete és most hétfőn is kérte az 
ügyvéd úr segítségét, mert a Rákóczi úti támfal ügyét is valószínűleg bíróságra kell 
vinni. Nem szívesen tesz ilyet, de legalább mindent megtett az önkormányzat annak 
érdekében, hogy legyen valami megoldás. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Ennél a támfalnál az sem biztos, hogy az önkormányzat volt 
az építő. A tanácsnak nem úgy volt a költségvetése, mint most. Felettes szerv 
döntötte el a fejlesztéseket. Amiket az irattárba talált, ott mindenhol a Megyei Tanács 
volt a beruházás megrendelője. 
  
Turi Balázs polgármester: Elindította az ügyet az önkormányzat, de biztos kellett 
lennie valami papírnak róla, hogy az út tartozéka a támfal. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A posta előtti út sem az önkormányzaté, de az 
önkormányzat fizette az aszfaltozást, illetve a járda kiépítését. 
 
 
4/B Javaslat testvértelepülési emlékhely kialakítására 
 
Turi Balázs polgármester: Testvértelepülési találkozó keretében mindig szokott lenni 
valami program. Ennek keretében jött egy olyan ötlet, hogy legyen egy 
testvértelepülési emlékhely kialakítva. Egy téglafalat és a zászlórúdat kellene 
finanszírozni az önkormányzatnak. Ez egy kis ünnepség keretében lenne felavatva. 
A rúd kb 35. ezer forint lenne, arra még rá kell szerelni a zászlót. Az alja térkő lenne. 
Az igazi költséget ez jelenti.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Az úttal egy szinten lenne? 
 
Turi Balázs polgármester: A dombra lenne, kicsit feljebb 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Nem lenne jobb, ha ők hoznák a zászlójukat? Az sokkal 
ünnepélyesebb lenne. 
 
Szarka István képviselő: Keveselte a mellette lévő zászló helyeket, de ő rajta hagyná 
a magyar zászlót. 
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Turi Balázs: 3-at lehetne rátenni. 
 
Kaviczki Péter képviselő: A helyszín kicsit félreesik. Jobb lett volna a hivatal vagy a 
pálya környékére tenni az emlékhelyet. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Ott jövet menet látják, egy központi helyen lenne. 
 
Turi Balázs polgármester: A kő, illetve a Fidrich István munkája kerül pénzbe. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Itt amit most csinálunk támfalat, oda nem lenne jó? 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Ott van eldugva a legjobban. 
 
Szarka István képviselő: Maradjon az eredeti helyen, ami meg lett tervezve. 
 
Turi Balázs polgármester: Szép dísze lenne a településnek. 
 
 
4/C Tájékoztatás köztemetői problémák észlelésével kapcsolatban 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A köztemetőben ahol vannak az új sírok, sajnos már 2 
helyet vesznek el a hozzátartozók. Nem lehet elmenni, rengeteg helyet elfoglal. 2013 
óta mozgáskorlátozottnak kell lehetőséget biztosítani, hogy a sírok között közlekedni 
tudjon. Ez sajnos láthatólag sehol sincsen meg. Azért van temetőgondnok, hogy 
ezekre is odafigyeljen. Muszáj lépni valamit, mert ebből büntetés lesz. Mindenki az 
általa megvásárolt sírhelyet használhatja, gondozhatja csak. A két sírhely közötti 
gyalogutat tilos bekeríteni, virágosítani, lalapozni stb... 
 
Szarka István képviselő: A szabály az szabály. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Konzultált a súri vállalkozóval, aki a sírkövekkel foglalkozik. 
Ő azt mondta, hogy már vannak rendelések és nem tud változtatni rajta, ebben neki 
benne áll a pénze. Van, ahol cserepeket helyeztek el a két sír közé. Nem lehet 
elmenni. Mondta a közmunka irányítónak, hogy fel kell szednie az elhelyezett 
cserepeket és fel lett hatalmazva, hogy a jövőben bármi ilyet talál, el kell távolítania. 
Visszacsinálni már nem lehet, de az újaknak meg nem szabad megengedni. A 
rendelet már 10-15 éve ki van függesztve, abban minden le van írva. 
 
Szarka István képviselő: Rikkancsba be kell tenni. 
 
Turi Balázs polgármester: Így van, ott talán nagyobb esély van rá, hogy elolvassa a 
lakosság. A súri sírköves egy olyan vállalkozó, akivel lehet szót érteni, és meg fogja 
csinálni. A mostani temetőgondnok mindig csak hárítja a feladatot és nem vezeti a 
parcellázást sem. Adott helyet a szerszámainak az önkormányzat. Ha ő nem akar 
változtatni ezen és figyelmesebb lenni, akkor el kell gondolkozni a leváltáson. Erre 
találhatnánk más embert napi 2 órára. 
 
Szarka István: Például az aktuális közmunka irányító? 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Oda éjszaka is visznek halottat, ha úgy van. 
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Kaviczki Péter képviselő: Kell valamilyen végzettség a temetőgondnoki álláshoz? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Igen kell, de attól függ, milyen feladatai lesznek. Ha csak 
rendbe kell tartani a parcellázást, fűnyírást stb., ahhoz nem kell. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. Turi Balázs polgármester a testületi ülést 
bezárta. 
 

 
 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester        jegyző 
 
 
    Ackermann Zoltán 
    jkv. hitelesítő 


