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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 
október 24-én 17.00 órai kezdettel megtartott alakuló ülésén.  

Jelen vannak:  

Turi Balázs   polgármester 
Ackermann  Zoltán  képviselő 
Berze Attila   képviselő 
Kaviczki Péter   képviselő 
Osgyán Gábor  képviselő 
Szarka István  képviselő 
Varsányi Ferencné  képviselő 
 
Meghívottak:  
Tanácskozási joggal: Fidrich Tamásné jegyző 
 
Radocha Tünde HVB elnök  
 
Turi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 
alakuló testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő testületi tagból mind 
a 7 fő jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Ackermann Zoltán képviselőt javasolta.  
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek és az alábbiak szerint határoztak.  
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

316/2019. (X.24.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott alakuló képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével 
Ackermann Zoltán képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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A polgármester javaslatot tett a tárgyalandó napirendre az alábbiak szerint:  
 

1. Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatása a választás eredményéről, 
polgármester és képviselők ünnepélyes eskütétele. 
Előterjesztő: HVB elnöke, polgármester 

 
2. Polgármester székfoglaló beszéde, programjának ismertetése 

Előterjesztő: polgármester 
 

3. Jegyző tájékoztató a választásokat követően hatályba lépő, képviselő-testület 
munkáját érintő szabályokról. 
Előterjesztő: jegyző 
 

4. Javaslat alpolgármester megválasztására 
Előterjesztő: polgármester 
 

5. Javaslat bizottságok meghatározására, bizottsági tagok megválasztására 
Előterjesztő: polgármester 
 

6. Polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása 
Előterjesztő: alpolgármester 
 

7. Döntés a képviselő-testületi/alpolgármesteri tiszteletdíjról 
Előterjesztő: polgármester 
 

8. Felhatalmazás SZMSZ felülvizsgálatára. 
Előterjesztő: polgármester 

 
9. Döntés az önkormányzati társulásokban való delegálásról 

Előterjesztő: polgármester 
 
A javasolt napirendi pontokkal kapcsolatban a képviselők részéről módosító javaslat 
nem érkezett, ezért a polgármester szavazásra bocsátotta annak elfogadását.  
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

317/2019. (X.24.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
tárgyalandó napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el: 
1./ Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatása a választás 
eredményéről, polgármester és képviselők ünnepélyes eskütétele. 
2./ Polgármester székfoglaló beszéde, programjának ismertetése 
3./ Jegyző tájékoztató a választásokat követően hatályba lépő, képviselő-
testület munkáját érintő szabályokról. 
4./ Javaslat alpolgármester megválasztására 
5./ Javaslat bizottságok meghatározására, bizottsági tagok megválasztására 
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6./ Polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása 
7./ Döntés a képviselő-testületi/alpolgármesteri tiszteletdíjról 
8./ Felhatalmazás SZMSZ felülvizsgálatára. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatása a választás 
eredményéről, polgármester és képviselők ünnepélyes eskütétele 
Előterjesztő: Radocha Tünde HVB elnök 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Radocha Tünde Helyi Választási Bizottsági 
elnököt, hogy ismertesse a választás eredményét.  
 
Radocha Tünde HVB elnök: Köszöntötte a polgármestert, képviselő testületi tagokat 
és az alakuló ülést jelenlétükkel megtisztelő választópolgárokat. 
 
Elmondta, hogy lezárult egy 5 éves időszak, s kezdődik egy új, 5 éves munka 
Bakonycsernye fejlesztésért. Ebben a munkában kiemelkedő szerepet töltenek be a 
mai napon a helyi választási bizottság előtt esküt tevő polgármester és képviselő-
testületi tagok. 
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Bakonycsernyén a 2019. évi helyhatósági 
választások érvényesen és eredményesen zárultak, melynek eredményeként  
 
Bakonycsernye polgármestere: TURI BALÁZS  
 
Képviselő-testületünk tagjai: 
ACKERMANN ZOLTÁN, 
BERZE ATTILA, 
KAVICZKI PÉTER, 
OSGYÁN GÁBOR, 
SZARKA ISTVÁN ÉS 
VARSÁNYI FERENCNÉ. 
 
Felkérte a képviselőket, majd azt követően a polgármestert, hogy munkájuk 
megkezdéséhez szükséges esküt tegyék le, s megkérte a jelenlévőket, felállva 
tiszteljék meg az eseményt.  
 
A képviselők az alábbi eskü szövegét tették le a HVB elnök előmondásában: 

„Én…..becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is 
megtartatom; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Bakonycsernye  
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet 
a magyar nemzet javára gyakorlom. 

Isten engem úgy segéljen!” 
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Felkérte a képviselőket, hogy az esküokmányt aláírásukkal hitelesítsék, majd vegyék 
azt át. 
 
A képviselők külön-külön a HVB elnöke előtt aláírták az esküokmányokat, majd azok 
egy-egy példányát átvették. Az esküokmányok másodpéldánya a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. 
 
Ezt követően a polgármester eskütétele következett. A polgármester az alábbi eskü 
szövegét tette le a képviselő-testület előtt a HVB elnök előmondásában. 

„Én Turi Balázs polgármester becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait 
megtartom és másokkal is megtartatom; polgármesteri tisztségemből eredő 
feladataimat Bakonycsernye fejlődésének előmozdítása érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

Isten engem úgy segéljen!” 

Felkérte Turi Balázs polgármestert, hogy az esküokmányt aláírásával hitelesítse, 
majd vegye azt át.  
A polgármester az eskü letételét igazoló esküokmányt aláírta, melynek egy példánya 
a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
2./ Polgármester székfoglaló beszéde, programjának ismertetése 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: „Tisztelt megjelentek! 

Engedjék meg, hogy először is köszönetet mondjak.  

Köszönetet minden csernyei választópolgárnak, aki élt demokratikus jogával, és 
október 13-án részt vett a választáson.  

Köszönet a referendumot lebonyolító hivatali munkatársaknak, a szavazatszámláló 
bizottság tagjainak, mindenkinek, aki részt vett ebben a munkában. 

Szeretném megköszönni a rám leadott voksokat a bizalmat, ami alapján immáron 
negyedik alkalommal tarthatom meg polgármesteri székfoglaló beszédemet.  

Köszönöm azoknak az embereknek, akik hittek és hisznek bennem, akik bármilyen 
formában segítették a munkámat sok-sok éven keresztül akár a dolgos hétköznapok 
alatt, de azoknak is, akik házról házra járva részt vállaltak a mostani és az ezt 
megelőző kampányokban. 

Büszkévé, és hihetetlenül motiválttá tesz engem, hogy annak a falunak a közössége 
választott meg negyedszer, ahol édesanyám, nagymamám és nagypapám született, 
ott, ahol én is megtanultam járni, az a falu, ahol a feledhetetlen nyári szüneteim nagy 
részét tölthettem. 
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De szeretnék köszönetet mondani a családomnak is, akik nélkül nem tartanék itt, 
ahol most vagyok. Ők voltak azok, akik a stabil hátteret biztosították nekem, akikre 
mindig számíthattam, akik elfogadták, hogy ez nem nyolcórás munka, hogy itt 
nagyon nincs különbség a hétvége vagy hétköznap között, ha dolog van, akkor 
menni kell. Fontos nekem, hogy itt vannak most is velem, és ezeket az ünnepi 
pillanatokat velük együtt élhetem át. 

De ez nem egy egyszemélyes történet. A választási kampány kezdetekor világossá 
tettem, hogy van egy ajánlatunk a csernyei közösségnek. Az ajánlat pedig arról a 
csapatról szólt, amelyik a mögöttünk hagyott öt esztendőben is szolgálta a települést. 
Melynek munkája és döntései alapján fejlődhetett ilyen mértékben a falunk. Ebben 
természetesen elsősorban az itt helyet foglaló képviselőket értem. 

Tettem ezt azért, mert 13 év tapasztalatával a hátam mögött megállapíthattam, hogy 
soha ennyire egységes testülete nem volt még Bakonycsernyének. Ez 
természetesen nem azt jelentette, hogy ne lettek volna vitáink, de többségében 
ezeket megegyezésekkel le tudtuk zárni. Nem az egyéni érdekek mentén csináltunk 
helyi politikát, hanem minden egyes döntésnél a közösségi érdekek domináltak. Így 
az eredmények sem maradtak el. Aki nyitott szemmel jár az bizony észreveheti, hogy 
Bakonycsernye egy intenzív fejlődési pályára lépett úgy, hogy a különböző 
fejlesztések mellet a közösségi élet is lüktető. 

A választáson részt vevő polgárok az ajánlatot elfogadták és kimondták. Ennek a 
csapatnak kell folytatnia. Ilyen még soha nem fordult elő Bakonycsernye 
történetében, mármint, hogy ugyanaz a testület tudja folytatni a munkát, amely előtte 
lévő ciklusban dolgozott. Erre minden egyes képviselőtársam is büszke lehet. 

De ez egyben még nagyobb felelősséget helyez ránk. Nemcsak rám, hanem minden 
egyes képviselőre. Az eddigi pályáról nem szabad letérni, nem szabad azt hinni, 
hogy tévedhetetlenek vagyunk, és ha lehet még alázatosabban, még nagyobb 
erőbedobással kell szolgálnunk Csernyét.  

Személy szerint én megígérhetem, hogy ugyanaz a polgármester leszek ezután is, 
akit megismerhettek. Őszinte Csapatkapitány,akinek az a szerepe, hogy ezt a 
rendkívül sokszínű,de rendkívül sok potenciállal rendelkező közösséget, ha lehet, 
még jobban összefogjam. Az a polgármester, aki munkatársaitól pontos, precíz 
szakmai munkát vár el, de a tűzbe megy a dolgozóiért. 

Továbbra is egyesítő szerepre törekszem, nálam nincs jobb vagy baloldali csernyei, 
lakhat ő a település 14 utcája közül bármelyikben, lehet ő fiatal vagy idős, nő vagy 
férfi, szlovák vagy roma származású mindenki ugyanolyan fontos számomra. 
Továbbra is minden bakonycsernyei polgármestere szeretnék lenni. Olyan 
polgármester, aki nem csak az irodájában, hanem az emberek között az emberekért 
dolgozva az emberekkel együtt éli mindennapjait. 

 Mert én is egy vagyok közületek. 
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Számomra mindenki, aki csernyéért dolgozik, ugyanolyan fontos. Legyen az, aki az 
utcát söpri, legyen az aki tanít, aki nevel, aki gyógyít aki ápol, aki szerel, aki elad, aki 
kézbesít szóval minden csernyei, aki valamivel is hozzájárul a közösség életének 
jobbá tételéhez. 

Kiemelt helyet foglalnak el nálam az önszerveződések, a klubok, civil szervezetek, az 
intézményeink, akik sokat tehetnek azért, hogy élhetőbb legyen a településünk. Úgy 
érzem, minden szervezet részéről megvan a bizalom, és ez viszont is így van. 

Mi lesz az előttünk álló időszakban? 

„Továbbra is két lábon állva a földön” szeretném végezni a munkámat, figyelembe 
véve a lehetőségeket a település adottságait, mások véleményét, ötleteit minél 
szélesebb körben meghallgatva vezetni ezt a települést.  

Úgy gondolom, hogy nekünk felelős döntéshozóknak nem csak öt éves 
periódusokban kell gondolkodnunk, amikor a település jövőjéről gondolkodnunk. 

Már 13 évvel ezelőtt is volt egy víziónk milyennek is szeretnénk látni Csernyét 10 év 
múlva. Hogy mindent elértünk mára, amit akkor kitűztünk? Sajnos nem. De 
számtalan olyan elemmel is találkozhatunk, amiről akkor álmodni sem mertünk és 
most mégis megvan. 

Elérkezettnek látom az időt, hogy most ismét megfogalmazzunk új vagy akár frissített 
célokat, hova szeretnénk eljutni 10 év múlva vagyis milyennek látjuk szeretett 
falunkat 2030 környékén.  

Persze Személyesen Nekem is vannak céljaim.  

Ebből néhány fontosabbat megemlítek, melyeket legkésőbb 2030-ra szeretnénk 
elérni: 

- legyen minden út és járdahálózat felújítva 

- legyen modern egészségügyi alapellátás  

- legyen megoldott a parkolás településünkön 

-  legyenek építve további záportározók és vízvédelmi rendszerek 

- legyenek még modernebbek játszótereink 

- legyen még virágosabb a környezetünk 

és még sorolhatnám. 

De kérem, legyenek a segítségemre, gondolkodjunk, tervezzünk közösen, ebben 
számítok minden csernyéért tenni akaró jó szándékú emberre! 
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Így a jövő héten minden intézmény és, civil szervezetvezető fog kapni egy levelet, 
amiben felkérem őket a közös gondolkodásra.  

Kedves csernyeiek! 

El sem hiszitek milyen fantasztikus dolog települési politikát csinálni. Látni azt, hogy 
valamit meg álmodunk, és az megvalósul. Aki benne van vagy csinált már hasonlót 
tudja milyen érzés egy-egy ötletet életre kelteni. Mennyi munka van benne onnantól 
kezdve, hogy összeállítod a pályázatot, megkeresni hozzá a szövetségeseket, mert 
igen szövetségesekre szükség van, megnyered és örülsz, aztán megtalálni azt 
kivitelezőt, aki profi munkát végezve határidőre el is készíti, majd a szalagátvágás a 
használatba vétel, és persze még ezt követően is a hónapokig tartó pontos precíz 
elszámolás. 

Milyen fantasztikus érzés az, amikor látod az örömöt a lakosok szemében, amikor 
tudtál segíteni. És itt nem mindig csak a sok milliós fejlesztésekre gondolok. 

Hanem azokra a pillanatokra is amikor megállsz beszélgetni, amikor megkérdezed a 
másiktól hogy van, és hogy ez nem csak udvariassági kérdés, hanem tényleg érdekel 
mi van vele, és ha kell és tudsz  egy jó tanáccsal, egy  mondattal is  de segítesz. 

Higgyék el én úgy kelek fel nap mint nap, hogy számomra a mai napig mindig az a 
legizgalmasabb kérdés, mit lehetne másként mit lehetne jobban csinálni. 

De akkor leszek igazán boldog a ciklus végén, ha az eddiginél is még több 
mosolygós emberrel találkozom. Ha még több ember érzi majd igazán otthonának 
Csernyét. 

Közvetlen a mostani alakuló ülés előtt képviselőtársaimmal az önkormányzat 
parkolójában elültettünk egy díszcseresznyefát. Jelképe a csapatuknak: a gyökerek 
mélyre hatolnak, az ágak pedig a magasba érnek. 

Legyetek részesei a csapatnak. A csapat melyet úgy hívnak, hogy Bakonycsernyéért 
csapat, mindenki számára nyitott.  Tagfelvétel van! 

Olyan embereket várunk, akiknek szívügyük Bakonycsernye, és akik tiszta szívvel 
szeretnék ezt szolgálni.  

Minden egyes csapattagnak az előttünk álló időszakra nem könnyű terhet, hanem 
erős hátat kívánok!” 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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3./ Jegyzői  tájékoztató a választásokat követően hatályba lépő, képviselő-
testület munkáját érintő szabályokról. 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt, hogy a napirenddel 
kapcsolatban tegye meg szóbeli kiegészítését.  

Fidrich Tamásné jegyző: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) meghatározott, települési képviselők 
jogairól, kötelezettségeiről, a települési képviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi, 
méltatlansági szabályokról (kiemelten a köztartozásmentes adózói adatbázissal 
kapcsolatos szabályokról), a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével 
kapcsolatos szabályokról jelen előterjesztés keretében az alábbi tájékoztatást tette. 

Részletesen ismertette az összeférhetetlenség fogalmát és a képviselőkre vonatkozó 
szabályokat, a képviselők és polgármester megbízatását és kötelezettségét. 
Ismertette az összeférhetetlenségi eljárás lefolytatásának szabályait, melyhez egy 
önkormányzati bizottság felállítása szükséges. 

Ismertette a méltatlanság fogalmát, szabályait. Az Mötv. 40. § (2)-(3) bekezdése 
alapján fontos kiemelni, hogy az összeférhetetlenségi és méltatlansági szabályok a 
bizottságok nem képviselő tagjaira is vonatkoznak. 

Az összeférhetetlenség, méltatlanság és a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 
tekintetében egy esetleges eljárás lefolytatása az SzMSz-ben meghatározott 
Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság 
hatásköre, de az ezzel kapcsolatos zárt ülésen meghozható, minősített többségű 
döntés a képviselő-testület át nem ruházható hatásköre. 

Részletes tájékoztatást nyújtott a képviselők, polgármester és hozzátartozóik 
tekintetében fennálló vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről, melyet első esetben a 
megválasztást követő 30 napon belül, majd minden évben január 30-ig meg kell 
tenni. A képviselő és polgármester vagyonnyilatkozata nyilvános, a hozzátartozóé 
nem.  Amennyiben a vagyonnyilatkozattal kapcsolatban merülne fel eljárás, azt 
szintén a bizottság folytatja le, de a döntést a képviselő-testület mondja ki szintén 
minősített többségű döntés keretében.  

Részletes tájékoztatást nyújtott a Köztartozás Mentes Adatbázisba történő 
szereplésről, illetve annak következményeiről. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és elfogadni 
szíveskedjen. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
jegyzői tájékoztatót elfogadásra. 
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

318/2019. (X.24.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző - 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az 
önkormányzati képviselők jogaira és kötelezettségeire, 
összeférhetetlenségre, méltatlanságra és vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségre vonatkozó, valamint a köztartozásmentes adózói 
adatbázisba (KOMA) való felvétel szabályairól, továbbá a képviselő-testület 
munkáját érintő szabályokról szóló - tájékoztatóját megtárgyalta és 
tudomásul vette. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
4./ Javaslat alpolgármester megválasztására 
Előterjesztő: polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
Turi Balázs polgármester: Az alpolgármester személyére a polgármester tesz 
javaslatot. Ezért bátran és jó szívvel javasolja Ackermann Zoltánt, aki az elmúlt 
három ciklusban kiválóan látta már el ezt a feladatot, így az alpolgármester 
személyét az előző ciklushoz képest, nem kívánja megváltoztatni. Felkérte a jegyzőt, 
hogy tájékoztassa a képviselőket a szavazás mentéről.  

 
Fidrich Tamásné jegyző: A képviselő-testület az alpolgármester személyéről titkos 
szavazással dönt. Ennek lebonyolítására a hatályos szervezeti és működési 
szabályzat értelmében háromtagú eseti szavazatszámláló bizottságot kell létrehozni. 
A szavazólapon a polgármester által jelölt személy neve szerepel. A név alatt, az 
’igen”, „nem” feliratok mellett lévő karikában két egymást metsző vonallal kell a 
szavazást elvégezni, majd az e célra előkészített urnába dobni, melyet előzetesen a 
bizottság átvizsgál és lezár. A szavazás befejezését követően, annak eredményét, a 
bizottság állapítja meg, melyről külön jegyzőkönyv készül. 
 
Turi Balázs polgármester: Javasolja, hogy szavazatszámlátó bizottság tagjainak 
Szarka István, Kaviczki Péter és Osgyán Gábor képviselőket válassza meg a 
képviselő-testület. Elnöknek Szarka István képviselőt javasolja.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
szavazatszámláló bizottság tagjainak elfogadását, mely szerint Szarka István elnök 
Kaviczki Péter tag, Osgyán Gábor tag. 
  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
319/2019. (X.24.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
alpolgármester választás lebonyolítása érdekében 3 tagú Szavazatszámlátó 
bizottságot hoz létre melynek tagjai:  
 
Szarka István elnök 
Kaviczki Péter tag 
Osgyán Gábor tag 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Turi Balázs polgármester: Megállapította, hogy a bizottság megalakult. Felkérte a 
jegyzőt a szavazólapok elkészítésére, és a szavazás technikai feltételeinek 
biztosítására. A titkos szavazás idejére szünetet rendelt el.  
 

SZÜNET 
 
A polgármester a szavazás lezárulták követően ismételten megállapítja, 
határozatképesen folytatódik az ülés. Felkérte Szarka István elnököt, hogy 
ismertesse a szavazás eredményét.  
 
Szarka István szavazatszámláló bizottság elnöke elmondta, hogy a szavazásra 
jogosultak száma 7 fő, akik közül mindenki élt szavazati jogával. A jelöltre leadott 
érvényes szavazatok száma: 7 db, így a szavazás érvényes volt. A 7 db leadott 
szavazatból a jelöltre leadott igen szavazatok száma 7 db. Így Bakonycsernye 
község alpolgármestere Ackermann Zoltán.  
A titkos szavazásról jegyzőkönyv készült, azt átadta, amely jelen jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.  
 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

320/2019. (X.24.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete társadalmi 
megbízatású alpolgármesterének Ackermann Zoltán képviselőt választotta 
meg.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

Ackermann Zoltán alpolgármester az alábbi esküt tette le a polgármester 
előmondásában a polgármester és a képviselő-testület előtt: 
 
„Én Ackermann Zoltán becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait 
megtartom és másokkal is megtartatom; alpolgármesteri tisztségemből eredő 
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feladataimat Bakonycsernye fejlődésének előmozdítása érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.  
 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
5./ Javaslat bizottságok meghatározására, bizottsági tagok megválasztására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt, ismertesse a bizottságok 
megalakításának feltételeit. 

Fidrich Tamásné jegyző: A jelenleg hatályos szervezeti és működési szabályzat 
értelmében a képviselő-testületnek két állandó bizottságot hozhat létre. A Pénzügyi 
és Településüzemeltetési, valamint a Vagyonnyilatkozatokat ellenőrző és 
összeférhetetlenséget vizsgáló bizottság.  Amennyiben újabb bizottság létrehozása 
kerülne kezdeményezésre, úgy ahhoz az SZMSZ-t módosítani szükséges.  

Turi Balázs polgármester: Úgy ítéli meg, hogy ez a két bizottság elegendő a testületi 
munka előkészítésére. Javaslatot tett a bizottságok tagjaira. Pénzügyi és 
Településüzemeltetési Bizottság: Elnöknek Berze Attila képviselőt, tagjának Varsányi 
Ferencné képviselőt javasolja. A külső tagjának Veress Árpádot javasolja, hiszen az 
előző ciklusban is a bizottság tagja volt, és munkáját lelkiismeretesen végezte. A 
képviselők nyilatkoztak, hogy megválasztásuk esetén elfogadják a megbízatást és 
egyben bejelentették érintettségüket a napirendi ponttal kapcsolatban. 

A polgármester szavazásra bocsátotta a képviselő-testület tagjainak érintettségét a 
bizottságok létrehozása során.  

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

321/2019. (X.24.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a bizottságok létrehozása során a bizottsági tagként 
megjelölt képviselőket nem zárja ki a döntéshozatalból.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
A polgármester szavazásra bocsátotta. A Pénzügyi és Településüzemeltetési 
Bizottság elnökének és tagjainak megválasztását. 

 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

322/2019. (X.24.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti 
és Működési Szabályzatában meghatározott Pénzügyi és 
Településüzemeltetési Bizottság elnökének Berze Attila képviselőt, tagjának 
Varsányi Ferencné képviselőt, külsős tagjának pedig Veress Árpádot 
választja meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Veress Árpád külsős bizottsági tag az alábbi esküt tette le a polgármester 
előmondásában a polgármester és a képviselő-testület előtt: 
 
„Én Veress Árpád becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait 
megtartom és másokkal is megtartatom; bizottsági tisztségemből eredő 
feladataimat Bakonycsernye fejlődésének előmozdítása érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.  
 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
Turi Balázs polgármester javaslatot tett a Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző és 
Összegférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság elnökére és tagjaira.  
Elnök: Szarka István, tagok Kaviczki Péter és Osgyán Gábor képviselők. 
 
A képviselők nyilatkoztak, hogy megválasztásuk esetén elfogadják a megbízatást. 

A polgármester szavazásra bocsátott a Vagyonnyilatkozatokat ellenőrző és 
Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság elnökének Szarka István képviselő, 
tagjainak Kaviczki Péter és Osgyán Gábor képviselők megválasztását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

323/2019. (X.24.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló 
Bizottság elnökének Szarka István képviselőt, tagjainak Kaviczki Péter és 
Osgyán Gábor képviselőket választja meg.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
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6. / Polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása 
Előterjesztő: Ackermann Zoltan alpolgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Bejelentette érintettségét a napirenddel kapcsolatban és 
kérte a döntéshozatalból történő kizárását.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester átvette az ülés vezetését és szavazásra 
bocsátotta Turi Balázs polgármestert - érintettségére hivatkozva - a döntéshozatalból 
történő kizárásra. 
 
 

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

Turi Balázs polgármester nem szavazott. 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
324/2019. (X.24.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 
polgármestert a polgármesteri illetmény és költségtérítésének 
meghatározásának döntéshozatalából kizárja. 
 
Felelős: alpolgármester 
Határidő: azonnal 

 
Ackermann Zoltán alpolgármester felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt, hogy a 
napirenddel kapcsolatban tegye meg szóbeli kiegészítését.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A képviselő-testület a polgármester illetményét 
összegszerűen határozza meg a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakba: Mötv.) 71. § (2)-(4) bekezdése szerint. 
Ismertette az illetmény és a költségtérítés megállapításának részletes szabályait. 
A polgármester jogszabály szerinti illetményének összege 548.443 Ft, melyhez az 
előterjesztés szerinti 11.595 Ft idegennyelvi pótlék kapcsolódik. Így az illetménye 100 
Ft-ra kerekítve: 560.000 Ft mely az alapját képezi a költségtérítés összege 
megállapításának. Ebben a képviselő-testületnek mérlegelési jogköre nincs, fentiek 
figyelembevételével a polgármester költségtérítése 84.000 Ft összegben állapítható 
meg. 
 
A képviselő-testületnek, mint munkáltatónak, meg kell határozni azokat a nyelveket, 
amelyek tekintetében a nyelvvizsga pótlékra való jogosultságot elismeri a 
jogszabályban meghatározott alanyi jogon járó nyelveken túl. 
A nyelvvizsga pótlék megállapításról kell a képviselő-testületnek, mint munkáltatónak 
dönteni. Ez az illetményalap 25 %-a. 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatokat szíveskedjen megtárgyalni 
és elfogadni. 
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Ackermann Zoltán alpolgármester: Javasolja a nyelvvizsga pótlék megállapítását 
önkormányzati szinten. 
 
Kérdés hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
nyelvvizsga pótlékra jogosító munkakörök és elfogadott nyelvek listájának 
megállapítását. 
 
 

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

Turi Balázs polgármester nem szavazott. 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
325/2019. (X.24.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 141.§-a 
értelmében Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatánál az elismert 
idegen nyelvi pótlékra jogosító nyelvek az alábbiak: 
o angol, 
o német,  
o francia, 
o finn. 

Munkakörök: polgármester 
 
Felelős: jegyző 
Határidő : azonnal 

 
Az alpolgármester szavazásra bocsátotta a polgármester illetményének bruttó 
548.443,-Ft/hó, plusz 11.595 Ft/hó nyelvvizsgapótlék, azaz illetménye összesen 
560.000 Ft/hó összegben történő meghatározását.  
 
 

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

Turi Balázs polgármester nem vett részt a döntéshozatalban. 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
326/2019. (X.24.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Képviselő-testülete Turi Balázs polgármester 
illetményét 2019. október 13. napjától bruttó 548.443 Ft/hó összegben, 
idegennyelv-tudási pótlékát 2019. október 13. napjától - finn felsőfokú szóbeli 
nyelvvizsgájára tekintettel - 11.595 Ft/hó összegben, összesen 100 Ft-ra 
kerekítve 560.000 Ft/hó összegben határozza meg. 
 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása 
érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős:  jegyző 
Határidő: azonnal 
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Az alpolgármester szavazásra bocsátotta a polgármester költségtérítésének bruttó 
84.000,-Ft/ hó összegben történő meghatározását.  
 

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

Turi Balázs polgármester nem vett részt a döntéshozatalban. 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
327/2019. (X.24.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Képviselő-testülete a képviselő-testület Turi 
Balázs polgármester költségtérítését 2019. október 13. napjától bruttó 84.000 
Ft/hó összegben állapítja meg. 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása 
érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
Turi Balázs polgármester: Megköszöni a részére megállapított juttatásokat.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester visszaadta az ülés vezetését a polgármester 
részére.  
 
7./ Döntés a képviselő-testületi/alpolgármesteri tiszteletdíjról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban 
tegye meg szóbeli kiegészítését.  

Fidrich Tamásné jegyző: A törvény alapján a társadalmi megbízatású polgármester 
illetménye 274.200 Ft. A képviselő-testületnek ebben az esetben mérlegelési jogköre 
van, hiszen a megállapítható tiszteletdíj felső határát határozza meg a törvény, így 
fentiek figyelembe vételével a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja 
nem lehet több 246.780 Ft-nál. Az alpolgármester tiszteletdíjáról, vagy annak egy 
részéről a képviselő-testülethez intézett nyilatkozatával le is mondhat.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Bejelentette érintettségét a napirenddel 
kapcsolatban és kérte a döntéshozatalból történő kizárását. 
 
Turi Balázs polgármester szavazásra bocsátotta Ackermann Zoltán alpolgármester 
döntéshozatalból történő kizárását az alpolgármesteri illetmény, és a költségtérítés 
megállapításával kapcsolatban.  
 
 

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

Ackermann Zoltán alpolgármester nem vett részt a döntéshozatalban. 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
328/2019. (X.24.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Képviselő-testülete a képviselő-testület 
Ackermann Zoltán alpolgármestert, az alpolgármesteri tiszteletdíj és 
költségtérítés megállapításával kapcsolatos döntéshozatalból kizárja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Turi Balázs polgármester: Ackermann Zoltán 13 éve tölti be az alpolgármesteri 
pozíciót, és ezidáig minimális eltérés volt a tiszteletdíjában a képviselőkhöz képest.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
alpolgármester tiszteletdíjának 150.000,-Ft összegben történő megállapítását.  
 

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

Ackermann Zoltán alpolgármester nem vett részt a döntéshozatalban. 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
329/2019. (X.24.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  Ackerman 
Zoltán alpolgármester tiszteletdíját 2019. október 13. napjától bruttó 150.000   
Ft/hó összegben állapítja meg. 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása 
érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős:  jegyző 
Határidő: azonnal 

 
A polgármester szavazásra bocsátotta az alpolgármester költségtérítésének 22.500,-
Ft összegben történő megállapítását.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye:  6 igen, 0 nem 
Ackermann Zoltán alpolgármester nem vett részt a döntéshozatalban. 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

330/2019. (X.24.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Ackerman 
Zoltán alpolgármester költségtérítését 2019. október 13. napjától bruttó 
22.500  Ft/hó összegben állapítja meg. 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása 
érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
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Turi Balázs polgármester javasolta, hogy a külsős bizottsági tag is részesüljön 
tiszteletdíjba, melynek összegét havi bruttó 15.000 Ft-ban javasolta meghatározni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a képviselői tiszteletdíj összegét tartalmazó 
önkormányzati rendelet kiegészítését azzal, hogy a külsős bizottsági tag részére 
bruttó 15.000 Ft/hó összegű tiszteletdíj kerüljön meghatározására, továbbá azzal, 
hogy a képviselői tiszteletdíj összege jelenleg ne kerüljön módosításra. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

331/2019. (X.24.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő 
tiszteletdíjat nem módosítja, hanem a 2020. évi költségvetés tárgyalása 
során dönt róla. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2019. (X.25.) önkormányzati rendelete a  

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 16/2014. (XI.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
8./ Felhatalmazás SZMSZ felülvizsgálatára. 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt, hogy a napirenddel kapcsolatosan 
tegye meg szóbeli kiegészítését.  

Fidrich Tamásné jegyző: Az SZMSZ a képviselő-testület működésének 
alapdokumentuma. Kéri a testület felhatalmazását, hogy az Mötv. szerinti alapvető 
módosítások előkészítésre kerüljenek, melyet azután a képviselő-testület tárgyal.   
Várja javaslatokat a képviselő-testület tagjai részéről, a gördülékenyebb 
munkavégzés céljából. Mivel újabb bizottság létrehozását nem javasolták a 
képviselők, így a bizottsági struktúra jelen esetben nem változik.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra bocsátotta a SZMSZ 
felülvizsgálatát, annak képviselő-testület elé történő beterjesztését.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

332/2019. (X.24.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a 
polgármestert és a jegyzőt az SZMSZ felülvizsgálatának előkészítésével, 
annak képviselő-testület elé történő beterjesztésével. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
9./ Döntés az önkormányzati társulásokban való delegálásról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Ennek a napirendi pontnak a megtárgyalására azért van 
szükség, ha az MTKT, valamint a KDV Társulások üléseire vagy egyéb 
megbeszéléseire munkaköréből adódó feladatai miatt nem tud részt venni. Szeretné, 
ha ebben a ciklusban lenne még egy ember az alpolgármester akadályoztatása 
esetére is. Hiszen ő sem biztos, hogy mindig el tudja vállalni a helyettesítést. 
Harmadik személynek javasolja Berze Attilát a Pénzügyi Bizottság elnökét az 
önkormányzati társulásokban való delegálás felvételébe. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzati társulásokba való delegálásba való felvételét Ackermann Zoltán 
alpolgármestert, illetve Berze Attila Pénzügyi Bizottság elnököt. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

333/2019. (X.24.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Móri 
Többcélú Kistérségi Társulás tagja a Társulási Tanácsba Bakonycsernye 
Nagyközség Önkormányzatának képviseletére Turi Balázs polgármestert 
delegálja. 
A polgármester akadályoztatása esetén Ackermann Zoltán alpolgármester 
kerül delegálásra. Az alpolgármester akadályoztatása esetén pedig Berze 
Attila a Pénzügyi Bizottság elnöke kerül delegálásra, aki teljes jogkörrel 
helyettesíti a polgármestert. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

334/2019. (X.24.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 
Közép-duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja a 
Társulási Tanácsba Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának 
képviseletére Turi Balázs polgármestert delegálja. A polgármester 
akadályoztatása esetén Ackermann Zoltán alpolgármester kerül delegálásra. 
Az alpolgármester akadályoztatása esetén pedig Berze Attila a Pénzügyi 
Bizottság elnöke kerül delegálásra, aki teljes jogkörrel helyettesíti a 
polgármestert. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
További kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester az alakuló ülést bezárta.  
            

k.m.f. 
    
Turi Balázs            Fidrich Tamásné  

            polgármester                                    jegyző  
         
 

  Ackermann Zoltán 
              jegyzőkönyv hitelesítő 


