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   Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 

 
 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 
augusztus 28-án, 07.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

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

 
Tanácskozási joggal:  

Fidrich Tamásné   jegyző  
 
Turi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselő-testületi 
tagból 6 fő megjelent, az ülést megnyitotta.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Varsányi Ilona 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 

264/2019. (VIII.28.) 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 szereplőktől eltérően az alábbiak 
szerint tett javaslatot:  
 
1./ Javaslat Deák utcai vis maior pályázat megvalósítására vonatkozó ajánlattételi 
felhívás elfogadása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
2./ Javaslat Benis Szilvia családsegítő helyettesítési ügye 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
3./ Javaslat Béketelepi Klub bérbeadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
4./ Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 
 
A tárgyalandó napirendre egyéb módosító javaslat nem érkezett. A polgármester 
szavazásra bocsátotta a tárgyalandó napirendre tett javaslat elfogadását az 
elhangzottak szerint: 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
265/2019. (VIII.28.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nyíltülés 
tárgyalandó napirendi pontjaira tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el: 
1./ Javaslat Deák utcai ajánlattételi felhívás elfogadása - vis maior 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
2./ Javaslat Benis Szilvia helyettesítési ügye 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
3./ Javaslat Béketelepi Klub bérbeadása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
4./ Javaslat Dr. Sós Katalin felmondásának megtárgyalása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
5./ Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
1./ Javaslat Deák utcai vis maior pályázat megvalósítására vonatkozó 
ajánlattételi felhívás elfogadása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az elmúlt ülésen 
született döntés értemében elkészült a ajánlattételi felhívás, melyet minden képviselő 
kézhez kapott. Az anyagból látható, hogy feltételes módú eljárás lesz, azaz akkor 
realizálódhat, ha a forrás rendelkezésre áll. Erről a pályázatot benyújtók az 
ajánlattételi felhívásból értesülhetnek, ennek tudatában adják be pályázatukat. 
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Hogyha minden jól megy, akkor szeptemberben tud nyertest hirdetni a képviselő-
testület. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Deák 
utcai ajánlattételi felhívást elfogadásra. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

266/2019. (VIII.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vízelvezető 
rendszer helyreállítása Deák utca” tárgyú ajánlattételi felhívását és ajánlattételi 
dokumentációt a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
Felkéri a polgármestert a korábban meghatározott gazdasági szereplők 
részére történő megküldésére.  
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
2./ Javaslat Benis Szilvia családsegítő helyettesítési ügye 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Pusztavám Önkormányzata megkereste azzal, hogy Benis 
Szilvia kolléganő családsegítői feladatokat láthasson el településükön 
helyettesítőként. Megbízási szerződést szeretnének kötni vele. A munkájára heti 2 
alkalommal 4 órában lenne szükség. Ez azt jelenti, hogy az itteni saját munkájából 
valamilyen szinten kiesik. Egy kicsit érdeklődött közvetlen munkatársától, aki azt 
mondta, hogy megoldható és így is minden feladatot el tudnak végezni. 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Az itteni munkaidő terhére?  
 
Turi Balázs polgármester: Igen. 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: A munkabére csökkenne? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Nem. 
 
Turi Balázs polgármester: Sajnos ez hátrányosan érinti az önkormányzatot, de 
véleménye szerint el tudja látni így is a feladatait.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Kap itt is bért, meg Pusztavámon is? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, de az előző védőnővel is ez volt a helyzet. Neki is 
volt máshol szerződése. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Ugyan ebbe a munkakörben dolgozna ott is? 
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Fidrich Tamásné jegyző: Igen. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Túlórapénzt el szoktatok számolni? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Nem. 
 
Turi Balázs polgármester: Helyettesítést nem fizetünk. A túlmunka kifizetése 
eldönthető, úgy gondolja, hogy olyan veszély nincs, hogy ilyesmi igénye lenne a 
kolléganőnek. Javasolja elfogadásra. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Benis Szilvia helyettesítésének elfogadását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

267/2019. (VIII.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
ahhoz, hogy Benis Szilvia Dominika családsegítő Pusztavám Község Család- 
és Gyermekjóléti Szolgálat szervezeti egységében helyettesítő családsegítő 
feladatkört lásson el 2019. szeptember 11-el a közalkalmazott közalkalmazotti 
jogviszonya erejéig heti 2 alkalommal 4 óra időtartamban.  
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
3./ Javaslat Béke-telepi Klub bérbeadása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Az épületre vonatkozó helyiségekre a szerződések 
elkészültek, azokat a képviselő-testület már jóváhagyta.  Mindenhol kikötésre került, 
hogy a használók nem adhatják tovább a bérelt helyiséget. Szilágyiné Márti adott be 
kérelmet, neki válaszolni kell. A Béke-telepi Klubról a legutóbbi határozat 2010-es 
évben lett hozva. Javasolja a határozat felülvizsgálatát. Ha a testület gondolkozik 
abban, hogy ki legyen adva, akkor mérlegelni kell azt is, hogy azóta fel lett újítva. 
 
Berze Attila képviselő: Ami kiadható miért ne legyen kiadva, az azért van. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Mi a különbség az üzleti és a nem üzleti között árban? 
 
Turi Balázs polgármester: Ha valakinek bevétele lenne a bérbeadásból, mint például 
egy autóstanfolyam, akkor ott magasabb díjat kellene meghatározni. 
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Kaviczki Péter képviselő: Kicsit sokallja, mert nem mindenki engedheti meg 
magának, hogy ezt az összeget kifizesse. Ráadásul ott pakolni kell előtte is és utána 
is. 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Sűrűn vannak ott a nyugdíjasok, és nincs nekik 
semmi zárható szekrény. Nem tetszik nekik, hogy ezt a termet az önkormányzat ki 
fogja adni. 
 
Turi Balázs polgármester: Az egyik dolognál lehetőséget adunk embereknek, vagyis 
a sportolási lehetőségnek. Összességében kell nézni a dolgokat. Persze ezt az 
épületet a nyugdíjasok magukénak érzik, mert régen biztos sokat társadalmiztak, de 
el kell fogadniuk, hogy ez nem így működik. Az óránként 1000 forintot ő is soknak 
tartja, de azt sem szeretné, ha átjáró ház lenne és eltűnnének dolgok. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Igen, biztosan magukénak érzik. Javasolja a kauciót és 
hogy mindenki takarítson ki miután bérbe vette. 
 
Turi Balázs polgármester: A művelődésszervező Turjákné Icu fogja ezeket a dolgokat 
rendezni. Javasolja, hogy legyen egy díj, hogy ki lehessen adni a kistermet. Továbbá 
javasolja 800 Ft/órában meghatározni a Béke-telepi Klub kistermét, de elsősorban a 
Művelődési Ház legyen kiadva. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Ki dönti el, hogy ki mehet oda és ki nem? 
 
Turi Balázs polgármester: A művelődésszervező majd továbbítja az igényeket az 
Önkormányzat felé. Ez attól fog függeni, hogy milyen fajta összejövetelre kérik a 
termet. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Kellene egy nyomtatványt előtte kitölteni, hogy ki veszi 
igénybe, ha bármiféle kár keletkezik. 
 
Turi Balázs polgármester: Kaukció legyen? Ha igen, mennyi? 
 
Kaiviczki Péter képviselő: 20.000 Ft-ot javasol. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Kevesli a 800 Ft/órát. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Itt fent a nyugdíjasok helyisége mennyiért van kiadva? 
 
Turi Balázs polgármester: Nem tudja. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Arányosan kellene kiszámolni. 
 
Turi Balázs polgármester: Nem lehet, mert itt állandóan megy a fűtés, ott lent pedig 
nem. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Meg lehet határozni azt is, hogy fűtési szezonon kívül adja 
csak ki az Önkormányzat. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: A lenti sokkal frekventáltabb. 
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Berze Attila képviselő: Van az Önkormányzatnak egy szép Művelődési Háza, azt 
kellene jobban propagálni. A lenti csak akkor legyen kiadva, hogyha máshogy nem 
lehet megoldani. A lehetőség meg lesz adva a lentire is, de nem minden esetben. 
 
Turi Balázs polgármester: Úgy is meglehet oldani, hogy fűtési szezonban csak a 
Művelődési Házat lehet kivenni, fűtési szezonon kívül is csak nagyon kivételes 
esetekben legyen kiadva. Elsődleges cél tehát a fenti Művelődési Ház.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: A létszámot nem kellene meghatározni? 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Ha 100-an vannak nem is veszik ki. 
 
Turi Balázs polgármester: Ezt nem javasolja lekorlátozni. A művelődésszervező ezt 
úgy is tudja. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Béke-telepi Klub bérbeadására 20.000,- Ft kauciót és bruttó 800,- Ft/óra bérleti díj 
ellenében történő kiadást, fűtési szezonon kívül. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

268/2019. (VIII.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát 
képező Bakonycsernye Béke-telep 44. szám alatti Béke-telepi Klub 
épületének „D” blokkjának (Nyugdíjas Klub rész) bérbeadását az alábbiak 
szerint határozza meg: 
A bérbeadás május 1-től október 1-ig terjedő időszakban, azaz fűtési 
szezonon kívül történhet 20.000,- Ft összegű kaució letételével és 800,- Ft/óra 
bérleti díj ellenében. A bérbeadáskor koordinálásával a művelődésszervezőt 
bízza meg. A bérbeadásról megállapodás köttetik a bérbe vevővel, melynek 
részét képezi a házirend átadása is.  
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
4./ Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről 
 
Turi Balász polgármester: A benyújtott költségnövekmény igényhez hiánypótlás 
érkezett, melyben kérik a testületi határozatban az el nem számolható saját 
hozzájárulás összegét pontosan meghatározni. Ezért szükséges a 212/2019. 
(VII.23.) számú határozat módosítása. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a fent elmondottak alapján a határozat 
módosítását elfogadásra. 
 



 
7 
 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
269/2019. (VIII.28.) Határozata 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a  TOP-3-2-1-
16-FE1-2017-00009 azonosító számú „Béketelepi kultúrház energetikai 
fejlesztése Bakonycsernye településen” című projekt vonatkozásában 
költségnövekmény igényt kíván benyújtani a határozat mellékletét képező 
költségnövekmény kimutatásban szereplőek szerint.   
Így a költségnövekmény igény összege: bruttó 4.541.208,-Ft  
El nem számolható saját hozzájárulás összege: bruttó 8.703.669,- Ft 

  
Felhatalmazza a polgármestert a költségnövekmény igény benyújtására és a 
támogatási szerződés módosítására.  

 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal  

 
  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a képviselő-testület 
ülését bezárta.  

      
     
 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester        jegyző 
 
    Varsányi Ilona 
    jkv. hitelesítő 
 
 


