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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 
július 01-én, 0900 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Turi Balázs   polgármester 
Ackermann Zoltán  alpolgármester 
Berze Attila   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 5 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Berze Attila képviselőt javasolta. A képviselő-testület a 
jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslattal egyetértett, és az alábbiak szerint 
határozott.  
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

189/2019. (VII.01.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Berze Attila 
képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérőentett javaslatot. 
 
1./ Javaslat Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
2./ Javaslat védőnői pályázat elbírálására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
3./ Javaslat Fejérvíz Zrt. beruházási szerződésének elfogadására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
4./ Javaslat polgármester célértékelésének elvégzésére  
Előterjesztő: Ackermann Zoltán alpolgármester 
 
5./ Javaslat "Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszerről" szóló 2018. évi beszámoló 
elfogadására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
6./ Javaslat "Kert és Környezet Bt"-vel kötött szerződés határidő módosítására. 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
7./ Tájékoztatás kötelező feladatellátásról  
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
8./ Javaslat követelésről lemondás eseteiről és módjáról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotására  
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
9./ Javaslat testvértelepülési találkozó programjának jóváhagyására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
10./ Javaslat hótolás és síkosság mentesítésre vonatkozó pályázat kiírására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
11./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
12. Tájékoztató környezetvédelmi alap felhasználásáról 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
13. Javaslat Béketelepi-klub lépcsőjének karbantartására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
14. Fecskeházi bérlővel kapcsolatos döntés meghozatala 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
15./ Tájékoztató települési szennyvíz-elvezetési és – tisztítási helyzetéről 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
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A tárgyalandó napirendre egyéb módosító javaslat nem érkezett. A polgármester 
szavazásra bocsátotta annak elfogadását az elhangzottak szerint.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
190/2019. (VII.01.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli 
ülés tárgyalandó napirendi pontjaira tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja 
el:  
1./ Javaslat Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
2./ Javaslat védőnői pályázat elbírálására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
3./ Javaslat Fejérvíz Zrt. beruházási szerződésének elfogadására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
4./ Javaslat polgármester célértékelésének elvégzésére  
Előterjesztő: Ackermann Zoltán alpolgármester 
 
5./ Javaslat "Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszerről" szóló 2018. évi 
beszámoló elfogadására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
6./ Javaslat "Kert és Környezet Bt"-vel kötött szerződés határidő 
módosítására. 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
7./ Tájékoztatás kötelező feladatellátásról  
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
8./ Javaslat követelésről lemondás eseteiről és módjáról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
9./ Javaslat testvértelepülési találkozó programjának jóváhagyására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
10./ Javaslat hótolás és síkosság mentesítésre vonatkozó pályázat kiírására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
11./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
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12. Tájékoztató környezetvédelmi alap felhasználásáról 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
13. Javaslat Béketelepi-klub lépcsőjének karbantartására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
14. Fecskeházi bérlővel kapcsolatos döntés meghozatala 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
15./ Tájékoztató települési szennyvíz-elvezetési és – tisztítási helyzetéről 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyző asszonyt a napirendi 
pont tájékoztatására. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, valamint 
hozzáfűzte, hogy van néhány település, akik a szolgáltató, illetve a távolság miatt 
lépnek ki a társulásból. Ez az önkormányzatot nem érinti. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítását. 
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma:5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

191/2019. (VII.01.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna 
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 
 

1. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét 
tartalmazó felsorolásból törlésre kerül a 2018. szeptember 30. nappal történt 
kilépés miatt Dömsöd térség megnevezés alatt szereplő Apaj Község 
Önkormányzata, Áporka Község Önkormányzata, Dömsöd Nagyközség 
Önkormányzata, Ráckeve Város Önkormányzata,  Szigetcsép Község 
Önkormányzata, Szigetszentmárton Község Önkormányzata, Szigetújfalu 
Község Önkormányzata, Taksony Nagyközség Önkormányzata. 
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2.  A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét 
tartalmazó felsorolásból törlésre kerül 2019. szeptember 30. nappal történő 
kilépés miatt Dömsöd térség megnevezés alatt szereplő Bugyi Nagyközség 
Önkormányzata, Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata, Kunszentmiklós 
Város Önkormányzata, Majosháza Község Önkormányzata, Tass Község 
Önkormányzata.  

3. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét 
tartalmazó felsorolásból törlésre kerül 2019. szeptember 30. nappal történő 
kilépés miatt Dunaújváros térség megnevezés alatt szereplő Apostag Község 
Önkormányzata, Dunaegyháza Község Önkormányzata, Dunatetétlen Község 
Önkormányzata, Dunavecse Város Önkormányzata, Kunpeszér Község 
Önkormányzata, Szalkszentmárton Község Önkormányzata, 

4. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét 
tartalmazó felsorolásból törlésre kerül a Dömsöd térség megnevezés.  

5. A Társulási Megállapodás jelen módosítása valamennyi tagönkormányzat 
képviselő-testülete elfogadó határozathozatalát követően, az időrendben 
legutolsó határozat időpontját követő nappal lép hatályba az 6. pontban foglalt 
kivétellel. 

6. Amennyiben valamennyi tagönkormányzat képviselő-testülete jelen 
módosítást 2019. szeptember 30. nap előtt elfogadja, úgy a Társulási 
Megállapodás jelen módosításának 2. és 3. és 4. pontja 2019. október 1. 
nappal lép hatályba. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.07.30. 

 
 
2./ Javaslat védőnői pályázat elbírálására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Két darab pályázat érkezett be, ismertette a jegyzőkönyv 
mellékletét képező önéletrajzokat. Beszélgetve a jelenlegi védőnővel, ő Jánny 
Esztert javasolja kinevezésre. határozatlan időre, hogy a mai napon már tudjon 
kezdeni és a szerződést alá tudja írni. 
 
Szarka István képviselő: Támogatja a polgármester javaslatát. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: A bejárást az önkormányzat fizeti? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, úgy, mint a többi dolgozónak. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Jánny Eszter védőnői pályázatát elfogadásra. 

 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
192/2019.(VII.01.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Jánny Eszter 
8060 Mór, Szent Borbála utca 7. szám alatti lakos által védőnői állasra 
benyújtott pályázatát elfogadja és 2019. 07. 03-tól határozatlan időre, 3 hónap 
próbaidő meghatározásával kinevezi. Felhatalmazza a polgármestert a 
kinevezés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
3./ Javaslat Fejérvíz Zrt. beruházási szerződésének elfogadására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A pénzügyi fedezetet nagyrészt a számára megfizetett 
bérleti díjból fizeti az önkormányzat, kéri a szerződés elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Fejérvíz Zrt-vel kötendő fővállalkozási szerződés elfogadását. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

193/2019.(VII.01.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat és a FEJÉRVÍZ Zrt. (8000 Székesfehérvár, Király sor.) között 
kötendő, a határozat mellékletét képező szerződés tervezetét elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

4./ Javaslat polgármester célértékelésének elvégzésére  
Előterjesztő: Ackermann Zoltán alpolgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Átadta az ülés vezetését az alpolgármester részére ezen 
napirendi pont idejére.  
 
Ackermann Zoltáln alpolgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Már a tavalyi évben is így történt a célértékelés, amit a 
pénzüggyel egyeztetett.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Van-e valakinek módosítási szándéka? 
 
Berze Attila képviselő: Nincs, javasolja elfogadni. 
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Szarka István képviselő: Javasolja a polgármester teljesítményértékelésének 
elfogadását, hiszen a beruházások a település fejlődése tükrözi a munkáját. 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester szavazásra bocsátotta Turi Balázs 2019. évre 
vonatkozó célfeladatok részértékelését. 
 
 

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

Turi Balázs polgármester nem vett részt a szavazásban. 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
194/2019.(VII.01.) Határozata 

 Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 
polgármester 1/2 éves munkáját értékelve megállapította, hogy a testület által 
meghatározott célkitűzéseknek megfelelően végezte polgármesteri 
tevékenységét, így részére éves szinten megállapított céljuttatás 2019. évre 
megállapított összegéből az október hónapban tartandó választásokra 
figyelemmel, arányosított összegének, azaz bruttó 840.000 Ft kifizetését 
rendeli el. 

 
 
Felelős: alpolgármester/jegyző 
Határidő: 2019. július 5. 

 
 
5./ Javaslat "Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszerről" szóló 2018. évi 
beszámoló elfogadására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolja elfogadásra a könyvtár 2018. évi beszámoló 
előfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
„Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszerről” szóló 2018. évi beszámoló elfogadását. 
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

195/2019.(VII.01.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Vörösmarty 
Könyvtár által benyújtott 2018. évi beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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6./ Javaslat "Kert és Környezet Bt"-vel kötött szerződés határidő módosítására. 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A tervezési határidő 2019.06.03. volt, 2019.07.22-re 
szeretné módosítani az önkormányzat. Már többször voltak kint felmérni, csinálják a 
rajzokat. A geodéta sajnos nem tudott jönni, nem a tervező hibája. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Milyen összeg lesz a kivitelezés, azt lehet már tudni? 
 
Turi Balázs polgármester: Még nem, majd amikor összeáll a terv. Jövőre, ha tudjuk 
meg lesz valósítva, de az idén biztos nem. 
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

196/2019.(VII.01.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Kert és 
Környezet Bt-től megrendelt Béketelepi-klubkönyvtár kertrendezési terve 
elkészítésének határidejét 2019.07.22.-re módosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7./ Tájékoztatás kötelező feladatellátásról  
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az idősek nappali ellátása korábban a településen 
megtörtént. A jelenlegi evangélikus óvoda épületében működött az ÖNO, azaz az 
Öregek Nappali Otthona. Majd bezárásra került és az önkormányzat a Jobb Otthon 
Alapítvánnyal kötött feladatellátási szerződést, majd ez is felbontásra került, így a 
feladat nem lett ellátva. Igaz, igény sem merült fel. Nem kellett igénylőt elutasítani.  A 
jelzést tudomásul kell venni, a feladatot el kell látni, melynek formájára előterjesztés 
fog készülni. Természetesen ennek vannak feltételei: kell egy épület irodának, 
vizesblokknak, ruhamosás és szárítás, tálalókonyha, étkező, közösségi helyiség, 
illetve olyan hely, ahol pihenni tud, zárható szekrény a gyógyszereknek. Az 
egészségügyi felügyeletet biztosítani kell, illetve programokat szervezni nekik. 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Ha van jelentkező erre, kap az önkormányzat 
normatívát? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Igen, kap. 
 
Szarka István képviselő: Amikor kidolgozza az önkormányzat, 1-2 órát megér, hogy 
közösen gondolkodjon a testület ezen. Nem látja a pénzügyi hátterét, de alkalmassá 
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lehetne tenni, a templomnál lévő épületet. Persze át kell gondolni, hogy mekkora 
adminisztrációval jár, mit kell ráfordítani stb. Mikorra kell pontot tenni az ügy végére? 
A mozgássérült bejárat sajnos nincs kialakítva, de meglehetne oldani, olyan szépen 
be is van rendezve. Ha be lehetne ruházni és senki nem használja, annak nincsen 
értelme. Ha valami juttatás is járna ezért, az jó lenne. 
 
Turi Balázs polgármester: Mindenkinek legyen megküldve, és akinek észrevétele 
van, az jelezze. 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Az ellátottak számától függően kell figyelni? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Igen. 
 
Berze Attila képviselő: Kötelező? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Igen. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Az egyház és az önkormányzat létrehozhatna egy 
ilyet. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Nem kell közösen. Elegendő, ha az egyház vállalja a feladat 
ellátását, akkor feladat ellátási szerződést lehet kötni. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Vagy egyedül szeretné csinálni Szarka István 
képviselő? 
 
Szarka István képviselő: Igen, szeretné megpróbálni. 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Ha úgy jönne össze, akkor tudna pénzt hozni 
valahonnan? 
 
Szarka István képviselő: Nem, normatívából működik az egyház is.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Akár az önkormányzattal akár mással köt szerződést, 
nemcsak feladatokat adódnák át. A normatíván felül mindenképpen bele kell tenni 
forrást. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Egy felmérést nem ártana, hogy hány emberről van 
szó. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: De ha most nincs igény, pár nap múlva még lehet.  
 
8./ Javaslat követelésről lemondás eseteiről és módjáról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotására  
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A költségvetési szervek követeléséről lemondani csak 
törvényben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon 
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lehet. Ezért ezt a rendeletet meg kell hozni. Az önkormányzat a Kormányhivatal által 
ellenőrizve van, kérik, hogy legyen meg ez a rendelet. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Az adókra ez nem vonatkozik? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Nem, arra nem. 
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2019.(VII.02.) önkormányzati rendelete a követelésről lemondás 

eseteiről és módjáról 
 
 
9./ Javaslat testvértelepülési találkozó programjának jóváhagyására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Nem tudja még az önkormányzat, hogy kik jönnek. A 
szállásban megegyezett a burgai szállást kiadókkal, mind a 8-an ott lesznek 
elszállásolva. Továbbá ismertette a programot, ami az előterjesztés mellékletét 
képezi. 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Szombaton az ebéd hol lesz? 
 
Turi Balázs polgármester: Az még bizonytalan, folyamatban van. A költségekkel 
kapcsolatban annyit elmondott, hogy igyekeznek bent maradni a keretben, ha 
mégsem, akkor a polgármesteri keretből fognak költeni. Szeretne valami újat is, ha 
azonos személyek jönnek. Lesz egy hivatalos fogadás és remélhetőleg az 
emlékműnek az átadóját is meg tudja szervezni. 
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

197/2019.(VII.01.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2019.07.26. 
és 2019.07.29. közötti időpontban, a Magyarcsernye és Dózsa György Község 
testvértelepülésekkel szervezett találkozót – a mellékelt programterv alapján – 
megrendezi. A költségeket a költségvetésben erre a célra elkülönített keretből 
finanszírozza, az esetleges költségnövekményt pedig a polgármesteri keretből 
fedezi. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.07.26. 
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10./ Javaslat hótolás és síkosság mentesítésre vonatkozó pályázat kiírására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Kovács Attila már nem szeretne tovább szerződésben állni 
az önkormányzattal. Javasolta, hogy feltételesen legyen kiírva a pályázat, mert ha 
rosszabb ajánlat érkezik be, az hátrányosan érintené a települést. Egy határozatlan 
szerződésből nagyon nehéz kilépni. Meg lesz hirdetve, teljesen nyílt pályázat lesz. 
Csak akkor bont szerződést, ha jobb, vagy ha kevésbé rosszabb, de hátrányba nem 
szeretné tenni a települést. Határozatlan időre lenne megkötve, de az ára nem lehet 
magasabb, mint az infláció. Szezonközben határozatlan időt nem mondhatja fel.  
Fidrich Tamásné jegyző: Kérte a képviselőket, módosítsák az előterjesztés 8-as 
pontját, mert a járda takarítása nem vonatkozik ide, illetve a 100.000 Ft az nem nap, 
hanem /hónap. 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, hogy minél hamarabb lezajlódjon. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

198/2019.(VII.01.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 
tulajdonában és kezelésében lévő közutak téli hó és síkosság mentesítésére 
kötelezett, pályázatot ír ki ezen feladatok ellátására határozatlan időre. A 
pályázati kiírás szövegét a határozat mellékletét képező tartalommal fogadja 
el. A pályázatok beérkezési határideje: 2019. augusztus 15. délután 16 óra. 
A pályázat a település hivatalos honlapján kerül meghirdetésre. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
11./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
Turi Balázs polgármester: Jelen állás szerint 5 család fog kapni egyszeri támogatást, 
ahova bement a víz és kárt okozott. Ilyenkor környezettanulmányt kell készíteni, 
ahova a kolléganő kiment, és elkészített. Elfogadta. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Megelégedés volt? 
 
Turi Balázs polgármester: Mindenkivel személyesen beszélt, és köszönettel 
elfogadták. 
 
Tájékoztatta továbbá a testületet, hogy a Béketelepi-klubnál a testület úgy döntött, 
hogy nem csináltatja meg a kiskaput. Kéréssel fordultak az önkormányzathoz, hogy a 
székek nagyon rosszak, ezért július 10-ig megrendelte a székeket. Valamint új 
függönyök kellenek, illetve szerzett nekik egy új konyhabútort ingyen. Ami az 
önkormányzatot érinti, hogy egy állófogadást szervez, valamint Képesi Lászlónak 
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van egy szekrény, amit elkészít, amiben a tisztítószerek lesznek tárolva, továbbá az 
udvarrendezés, de a fedezetek erre meglesznek.  
A pénzügyi vezető tájékoztatta, hogy a bérminimum és a minimálbéremelés, 
megadta a fedezetet. Ez azt jelenti, hogy az állam odaadta, amit az önkormányzat 
előre betervezett erre. Ebből szeretné megvalósítani a Béketelepi-klubnál a lépcsőt. 
 
Szeptember hónapig el fog készülni az a hálózat, amit a Telekom Nyrt., bárhol tud 
biztosítani. Lehetőleg kötegeljék őket, ne látszódjon. Azt is lenyilatkozták, hogy a régi 
rézkábeleket 2-3 éven belül teljes egészében le fogják szerelni. Megkezdik a PR-
Telekommal az egyeztetést, a leszereléssel kapcsolatban. 
 
A falunapos szokásos tárgyalásokon túl van az önkormányzat. A rendőrséggel, 
katasztrófavédőkkel bejárást tartottak, minden rendben van. 
 
A parkosítás a hétvégén megtörtént a faluközpontban és a virágosításra tervezett 
keret ezzel kimerült.  
 
A Rákóczi utcában a Hegedüsék oldalán rakna korlátot, ugyan olyan színnel, 
struktúrával, mert nagyon mély árok van ott. Meglátják, hogyan alakulnak az 
anyagiak. 
 
Varga Jenő vállalkozó részére 75%-os készültségi számla kerül kifizetésre, amit a 
műszaki ellenőr igazolt. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a két 
ülés között történt események tájékoztatóját elfogadásra. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

199/2019.(VII.01.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármester két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló 
tájékoztatóját elfogadja. 
Jóváhagyja a Béke-telepi klub épületébe megrendelt székek megvásárlását, 
tovább az udvar növényzettel történő betelepítését. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
12. Tájékoztatás környezetvédelmi alap felhasználásáról 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Szintén az önkormányzat átvilágításával kapcsolatos, 
rendeletet nem kell alkotni. 5 000 Ft van a környezetvédelmi alapba. Kérte az 
előterjesztésben foglaltak elfogadását. 
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

200/2019.(VII.01.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
talajterhelési díjról  és környezetvédelmi alapról szóló 21/2015.(XI.26.) 
önkormányzati rendelet 11. §-ával létrehozott környezetvédelmi alap 2018. évi 
bevételi összege: 35.200,-Ft, melyből az önkormányzat 0,-Ft-ot fordított 
környezetvédelmi célok  megvalósítására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
13. Javaslat Béketelepi-klub lépcsőjének karbantartására szerződés 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Naponta többször kint járt a Béke-telepi épület előtt és 
tapasztalta, hogy elég balesetveszélyes ott a közlekedés. Feltöredezett, igénytelen, 
tart attól, hogy az épületet használó idősek esetleg elesnek. Felmérték a 
karbantartás költségeit, melynek összege bruttó 1.400.000,- Ft lenne. Javasolta a 
szükséges karbantartási munkák elvégzését Fidrich István egyéni vállalkozóval. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

201/2019.(VII.01.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát 
képező bakonycsernyei Béke telepi klub balesetveszélyessé vált bejárati 
részének karbantartási munkálatainak elvégzésével Fidrich István 8056 
Bakonycsernye, Petőfi Sándor u. 49. egyéni vállalkozót bízza meg. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.07.08. 

 
 
14. Fecskeházi bérlővel kapcsolatos döntés meghozatala 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolja Kántor Gábor fecskeházi lakó áltál benyújtott 
kérelmet elfogadásra. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
202/2019.(VII.01.) Határozata 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy Kántor Gábor (8056 Bakonycsernye, Fenyő u. 1. emelet 8. ajtó) 
folytathassa a már megkezdett lakáshasználati jogviszonyt.  
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
15./ Tájékoztató települési szennyvíz-elvezetési és – tisztítási helyzetéről 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet az előterjesztésben 
foglaltakról. Hozzáfűzte, hogy a Kormányhivatal adatszolgáltatásként kéri, el kell 
fogadni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
települési szennyvíz- elvezetési és – tisztítási helyzetéről szóló tájékoztatót. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 
203/2019.(VII.01.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a települési 
szennyvíz- elvezetési és – tisztítási helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

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

 
 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester              jegyző 
 
 
    Berze Attila 
    jkv. hitelesítő 


