
 
1 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 

 
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 
november 28-án, 13.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

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

 
Tanácskozási joggal:  

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

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

346/2019. (XI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Kaviczki 
Péter képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett javaslatot:  
 
1./ Javaslat Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
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2./ Javaslat a bakonycsernyei 1265 hrsz-ú (Bánki bolt) ingatlan megvásárlására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
3./ Javaslat orvosi eszközpályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
4./ Javaslat járdapályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
5./ Javaslat járdaszakasz tervezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
6./ Tájékoztatás folyamatban lévő pályázatokról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
7./ Javaslat Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés  és- tisztítás-
SZV elnevezésű viziközmű rendszer vagyonértékelésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
8./ Javaslat a Móri kistérségi vizmű-V elnevezésű rendszer vagyonértékelésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
9./ Javaslat a Bakonycsernye 0219/7, 744 hrsz vezetékjoghoz történő hozzájárulásra 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
10./ Tájékoztatás karácsonyi díszkivilágítás fejlesztéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
11./ Javaslat Ady Endre utca 19. szám alatti ingatlan értékesítéssel kapcsolatos 
döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
12./ Javaslat Ady utcai lakosok kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
13./ Javaslat Dr. Sós Katalin kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
14./ Javaslat II. számú orvosi rendelőbe EKG gép beszerzésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
15./ Javaslat Kalányos Géza Petru árus közterület-használati engedélyének 
megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
16./ Javaslat Fecskeházi kérelmek megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
17./Javaslat karácsonyi csomag készítéséhez vállalkozó kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
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18./ Tájékoztatás E.ON Energiakereskedelmi Kfv.-vel kötött villamosenergia 
szerződéssel kapcsolatos változásokról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
19./ Javaslat óvodavezetői álláspályázat kiírására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
20./ Javaslat Kisgyóni díszkörte fasor fáihoz karók készítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
21./ Javaslat Evangélikus Egyház kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
22./ Javaslat helyi szociális rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
23./ Javaslat Tehetséges Csernyeiek támogatásának elszámolására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
24./ Javaslat Móri Fúvózenekar 2019. évi támogatásának elszámolására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
25./ Beszámoló az adózói tevékenységről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
26./ Javaslat Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának 
felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
27./ Javaslat Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött megállapodás felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
28./ Javaslat likviditási terv elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
29./ Beszámoló a polgármester társulásokban végzett tevékenységről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
30./ Javaslat Fejér Megyei Felzárkózási Fórum delegálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
31./ Javaslat Kovács Attila egyéni vállalkozóval kötött szerződés módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
32./ Javaslat személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 
rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
33./ Javaslat 2019. évi költségvetés módosításának elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
34./ Javaslat a 2019. évi ¾ éves beszámoló elfogadására 
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Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
35./ Tájékoztató Magyar Telecom hálózat kialakításáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
36./ Javaslat polgármester szabadságával kapcsolatos munkáltatói döntés 
meghozatalára 
Előterjesztés: Turi Balázs polgármester 
 
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: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

347/2019. (XI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nyíltülés 
tárgyalandó napirendi pontjaira tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el: 
1./ Javaslat a bakonycsernyei 1265 hrsz-ú (Bánki bolt) ingatlan 
megvásárlására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
2./ Javaslat orvosi eszközpályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
3./ Javaslat járdapályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
4./ Javaslat járdaszakasz tervezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
5./ Tájékoztatás folyamatban lévő pályázatokról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
6./ Javaslat Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
7./ Javaslat Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés  és- 
tisztítás-SZV elnevezésű viziközmű rendszer vagyonértékelésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
8./ Javaslat a Móri kistérségi vizmű-V elnevezésű rendszer 
vagyonértékelésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
9./ Javaslat a Bakonycsernye 0219/7, 744 hrsz vezetékjoghoz történő 
hozzájárulásra 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
10./ Tájékoztatás karácsonyi díszkivilágítás fejlesztéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
11./ Javaslat Ady Endre utca 19. szám alatti ingatlan értékesítéssel 
kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
12./ Javaslat Ady utcai lakosok kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
13./ Javaslat Dr. Sós Katalin kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
14./ Javaslat II. számú orvosi rendelőbe EKG gép beszerzésére 
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Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
15./ Javaslat Kalányos Géza Petru árus közterület-használati engedélyének 
megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
16./ Javaslat Fecskeházi kérelmek megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
17./Javaslat karácsonyi csomag készítéséhez vállalkozó kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
18./ Tájékoztatás E.ON Energiakereskedelmi Kfv.-vel kötött villamosenergia 
szerződéssel kapcsolatos változásokról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
19./ Javaslat óvodavezetői álláspályázat kiírására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
20./ Javaslat Kisgyóni díszkörte fasor fáihoz karók készítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
21./ Javaslat Evangélikus Egyház kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
22./ Javaslat helyi szociális rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
23./ Javaslat Tehetséges Csernyeiek támogatásának elszámolására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
24./ Javaslat Móri Fúvózenekar 2019. évi támogatásának elszámolására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
25./ Beszámoló az adózói tevékenységről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
26./ Javaslat Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal 
megállapodásának felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
27./ Javaslat Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött megállapodás 
felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
28./ Javaslat likviditási terv elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
29./ Beszámoló a polgármester társulásokban végzett tevékenységről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
30./ Javaslat Fejér Megyei Felzárkózási Fórum delegálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
31./ Javaslat Kovács Attila egyéni vállalkozóval kötött szerződés módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
32./ Javaslat személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 
szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
33./ Javaslat 2019. évi költségvetés módosításának elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
34./ Javaslat a 2019. évi ¾ éves beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
35./ Tájékoztató Magyar Telecom hálózat kialakításáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
 

Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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1./ Javaslat Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Az anyagot mindenki megkapta. Igazából a régi mintájára 
lett frissítve. Ennek a programnak meg kell lennie. Javasolja elfogadásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program (HEP) elfogadását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

348/2019. (XI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2./ Javaslat a bakonycsernyei 1265 hrsz-ú (Bánki bolt) ingatlan megvásárlására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Továbbá 
elmondta, hogy többször egyeztetett az eladóval. Először 10,5 millió forintra tartotta 
az ingatlant, majd személyesen beszélt vele, így sikerült lealkudni 8,5 millió forintban. 
Szerinte 8 millió forint környékén már belemenne. A fél milliót még talán le lehetne 
alkudni. Azt az épületet biztosan le kell majd bontani, de ha oda van tervezve az 
Egészségház, az elején nem bontaná le, mert nem tudja milyen pályázatok lesznek 
kiírva. Sajnos a mostani pályázatok 90%-a felújítás címen fut. Felvetette egy 
esetleges parkoló kialakítását. 
Az idei évben erre fedezet nincsen, de a következő évben sikerülhetne ezt 
megvalósítani. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Ez a jövő évre fog realizálódni még, ha ez a döntés ez 
évben születik is meg, mert mire elkészül az adásvételi szerződés úgy is átcsúszik a 
2020-as költségvetésre. Ez azért is jó, mert ez egy jelentős összeg és a pénzügyi 
vezető is könnyebben tud tervezni a költségvetés tervezésekor, ha már aláírt 
szerződés lesz az ingatlan vásárlásra. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Nem volt az épületben, azt sem tudja, hogy mi van a 
tulajdoni lapon. 
 
Turi Balázs polgármester: Ahogy az előterjesztésben is olvasható 1/1 részben képezi 
tulajdonát a TRAKODÓ Kft.-nek. 1053 m2 nagyságú, „kivett áruház” besorolású 
belterületi ingatlan. Az E.ON által 1m2 területre vezetékjoggal terhelt. 
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Kaviczki Péter képviselő: Ha visszaemlékszik, ott mennek a fővezetékek és egyszer 
már elúszott a szomszéd épület. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: De az kívül volt. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Igen, de azt alámoshatta a víz. Az egész telek 1000 m2? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Igen. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Hát nem olyan nagy terület. 
 
Turi Balázs polgármester: Az önkormányzatnak szüksége lenne rá. 
  
Kaviczki Péter képviselő: Ha van egy elképzelés az egészségházzal kapcsolatban, 
azt tudni kéne, hogy mennyi helyet foglalna. Vagy inkább több szintesbe 
gondolkodnak?  
 
Turi Balázs polgármester: Úgy ítéli meg, hogy 2 ingatlanra van szükség, az egyik az 
egészségház, a másik pedig egy parkoló lenne. Hiszen ha ott lenne az egészségház, 
ahhoz jó ha tartozik egy parkoló is. Sőt a településközpont parkolási problémáira is 
megoldást jelentene. A lényeg, hogy véleménye szerint legyen megvéve a terület. 
Van ott egy másik ingatlan, ahogy mennek le fele a Bercsényi utcába. Az egy 
parasztház. A központba szeretne mindenképpen egy parkolót. Természetesen a 8 
millió forint jelentős összeg, szeretné bevételként az Ady utcai ingatlan értékesítés 
figyelembe venni. Azt kell eldönteni, hogy ér-e az önkormányzatnak ennyit. 
 
Szarka István képviselő: Azt gondolja, hogy egy központi telek bármilyen állapotban 
van, többet ér, mint bármilyen periférián lévő. Ő mindenképpen jónak tartja, hogy van 
egy központban lévő ingatlan, ami mindig értékes lesz. Nem sokallja érte a 8 millió 
forintot. Mindig azon volt, hogy ne adjanak el vagyontárgyat, csak ha vesznek 
helyette, de ez egy jó befektetés lenne. Esetleg egy főépítészt meg lehetne kérdezni, 
hogy mit gondol. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Olyan szerencsés helyzetben van a testület, hogy rendezési 
terv felülvizsgálat előtt áll. A rendezési terv felülvizsgálata során úgy lehet majd úgy 
kell alakítani, hogy az célnak megfelelő övezetbe legyen sorolva az érintett terület. 
 
Ackermann Zoltána alpolgármester: Ha sikerülne ez a pályázat, akkor mind a két 
orvosi rendelő épülete felszabadulna, amit majd szintén el lehetne adni. 
 
Berze Attila képviselő: Sok kételye van ezzel kapcsolatban, hogy mindek ide 
parkoló? Ki jár ide be a falu közepére? Maximum az parkol csak, aki bemegy a 
dohányboltba. 10 millió fölötti összegről beszélnek a bontással együtt és ez még 
mindig csak egy üres telek. 
 
Turi Balázs polgármester: Szarka István képviselőnek válaszolva elmondta, hogy 
beszéltek a főépítésszel a helyről, a házról. Azt nyilatkozta, hogy eltudja képzelni, 
hogy ott egészségház legyen.  Amit javasolt, hogy a felső részen legyen az 
egészségház. A főépítésznek ez a telek szerepel az elgondolásában. Ackermann 
Zoltán alpolgármesterrel egyet ért, hogy lehetne értékesíteni a felszabadult két házi 
orvosi ingatlant. Berze Attila képviselő hozzászólásához annyit fűzött hozzá, hogy 
amilyen parkolási kultúra van a központban, csoda hogy nincs baleset. Ez mellett ott 
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van a posta, a boltok. Felelősen gondolkodva sokat érhet az a telek. Ott lennének 
szolgáltatói helyek, amikhez szükséges a parkoló kialakítása. Ő eltudja fogadni az 
összeget. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Meg lett nézve az, hogy mennyire életveszélyes az épület? 
Valószínűnek tartja, hogy arra viszont nem lesz keret, ha mégis rá kell fordítani. 
Ezzel számolni kellene. 
 
Turi Balázs polgármester: Belülről akkor volt, amikor a testület, körülbelül 1,5 éve. De 
kívülről látja, hogy romlik. Eltudja képzelni, hogy valami kitámasztást kell majd 
végezni rajta. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Volt ott egy statikus is nem? 
 
Turi Balázs polgármester: Akkor, amikor nézte, azt mondta, hogy bontásra érett. De 
ha az segít a döntésben, hogy újra megnézi a testület, akkor beszél az eladóval, 
hogy legyen egy helyszíni szemle. 
 
Szarka István képviselő: Véleménye szerint nem kell. 
 
Berze Attila elnök: Mindent összevetve támogatja. Ha le lehet menni 8 millió forintra 
az jó lenne. Legyen ez az irány. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Ha valami nagy dolgot szeretne véghez vinni az 
önkormányzat, ezt a telket nem szabad elengedni. Főleg ha egészségházról vagy 
faluközpontról van szó. Javasolja, hogy ne legyen elengedve és most legyen döntés 
róla. 
 
Turi Balázs polgármester: Itt az ár is lényeges. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Van olyan érték és pénz, amit meg kell adni érte. 
 
Berze Attila képviselő: A Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság támogatja az 
ingatlan megvásárlását. 
 
Turi Balázs polgármester: Jövő hétre el legyen hívva a főépítész?  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Ő is úgy is ezt fogja mondani. 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Annyira nincs rossz állapotban. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Beépítési területnél megoldható lenne, hogy úgy 
legyen változtatva, hogy beleférjen az előírásokba? Most is üzletnek van minősítve. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Amikor megépült az épület, nem tudja milyen volt az akkori 
rendezési terv, vagy volt-e egyáltalán, hiszen nagyon régi építményről van szó. De 
most, amikor elindult a HÉSZ felülvizsgálata oda kell majd figyelni és természetesen 
addigra el kell döntenie a képviselő-testületnek, hogy mi lesz a célja az ingatlannal. 
Turi Balázs polgármester: Igen, szinte ez a legfőbb kérdés. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Igen. 
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Turi Balázs polgármester: Ezek még nagyon tág fogalmak. Azt azért hangsúlyozná, 
hogy 8,5 milliót mondott az eladó, de 8 millióra megpróbálja lealkudni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
bakonycsernyei 1265 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására vételi ajánlat benyújtását 8 
millió forint értékben úgy, hogy a vételárat a 2019. évi költségvetésében biztosítja. 
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye:6 igen, 1 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

349/2019. (XI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
Bakonycsernye településképének rendezése, illetve hosszú távú fejlesztési 
terveinek megvalósítása érdekében, vételi ajánlatot tesz a TRAKO Kft. (8056 
Bakonycsernye, Rákóczi út 60.) szám alatti "kivett áruház" megnevezésű 
belterületi ingatlan megvásárlására 8.000.000 Ft, azaz nyolcmillió forint vételi 
ajánlatot tesz 2020. február 28.-i egyösszegű kifizetéssel, a következő évi 
költségvetés terhére. A birtokba vétel a vételár teljes kifizetését követő 3 
munkanapon belül megtörténik.             

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. november 30. 

 
 
3./ Javaslat orvosi eszközpályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Szeretné kihangsúlyozni, hogy a szakma javaslatának 
megfelelőlen lett az előterjesztés. Az orvosi eszközök beszerzéséhez szükséges 
árajánlatokat bekérte, mind a három ajánlat megérkezett. Javasolja a legkedvezőbb 
ajánlatot tevők kijelölését mind az informatikai orvosi eszközök, mind pedig az orvosi 
eszközök, bútorok beszerzése tekintetében. Önrészre nincsen szükség. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
informatikai orvosi eszközök beszerzésére a Deltatrade Kft. kijelölésének 
elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

350/2019. (XI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kijelöli a 
Deltatrade Kft.-t (8000 Székesfehérvár, Mancz János utca 2/B.) informatikai 
orvosi eszközök beszerzésére a határozat mellékletét képező árajánlatában 
foglaltak szerint. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
orvosi eszközök, bútorok beszerzésére a REXTRA Kereskedelmi Kft. kijelölésének 
elfogadását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

351/2019. (XI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kijelöli a 
REXTRA Kereskedelmi Kft.-t (1031 Budapest, Emőd u. 38.) orvosi eszközök, 
bútorok beszerzésére a határozat mellékletét képező árajánlatában foglaltak 
szerint. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4./ Javaslat járdapályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: A Magyar Faluprogram keretében meghirdetett 
„Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása” című pályázat 
beadása támogatásban részesült. Ez viszont nagyobb projekt, mint amennyi 
támogatást adnak rá. A kivitelezésre 18 hónap áll rendelkezésre. Bekértek 
ajánlatokat, mert jövőre 10%-os áremelkedés várható az építőanyagok tekintetében, 
így célszerű lenne az idei évben beszerezni. Kerti szegélyekre, térkőre és kiemelt 
szegélyre kért be ajánlatokat. Ki kellene találni egy helyet, hogy addig ezeket hol 
lehetne tárolni, mivel nem szeretné, hogy valaki elkezdje őket elhordani. 3.441.622,- 
Ft + raklap 291.592,- Ft, amit 90 napon belül visszaveszik. Mivel ez idén nem készül 
el, de szeretné, ha ezt megcsinálná az önkormányzat. A fedezet megvan rá. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
IMZS HUNGÁRIA Kft. megbízását a járdaépítéshez szükséges anyagbeszerzésre. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

352/2019. (XI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kijelöli az 
IMZS HUNGÁRIA Kft.-t (8000 Székesfehérvár, Lomnici utca 90.)a 
járdaépítéshez szükséges anyagok beszerzésére az árajánlatban foglaltak 
szerint. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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Turi Balázs polgármester: Szerepel egy szállítási költség is az ajánlatban, és 
véleménye szerint oda kellene lerakatni, ahol fel lesz majd használva. Majdnem egy 
fél éves időszakról van szó, tehát jó lenne olyan helyre tenni, ahol valószínűsíthető, 
hogy nem fognak belőle elhordani. 
 
Berze Attila képviselő: Hány raklapról van szó? 
 
Turi Balázs polgármester: 534 m2 a térkő, azt nem tudja hány raklap. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Ezt az önkormányzat veszi meg? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, azért kell itt tárolni. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Az orvosi rendelő udvara nem lenne jó? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Jó ötletnek találja. 
 
Berze Attila: Itt a hivatalnál a garázs mellé lehetne. 
 
Turi Balázs polgármester: Ezt még akkor pontosítják, hiszen az orvosi rendelő 
udvarában a bejutás elég nehézkes, főleg ekkora autóval. 
 
5./ Javaslat járdaszakasz tervezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Többször felmerült az igény, hogy a Rákóczi út 8. és 12. 
szám közötti ingatlanok előtt is összekösse az önkormányzat a már meglévő 
járdaszakaszokat. Kért be egy árajánlatot Fekete Zoltán egyéni vállalkozótól a 
tervekre, valamint javasolja, hogy a megvalósítási költsége a 2020. évi 
költségvetésbe legyen betervezve. Egy rövid szakaszról van szó, de fontos lenne 
megcsinálni, hiszen nagyon forgalmas útszakasz mellett húzódna. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
járdaszakasz tervezésére Fekete Zoltán egyéni vállalkozó kijelölését elfogadásra.  
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

353/2019. (XI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákóczi út 
8-12. számú ingatlanok közötti járdaszakasz megtervezésére kijelöli Fekete 
Zoltán (8000 Székesfehérvár, Kriványi utca 10.) egyéni vállalkozót az 
árajánlatában foglaltak szerint. Felhatalmazza a polgármestert a jegyzőkönyv 
mellékletét képező megbízási szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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6./ Tájékoztatás folyamatban lévő pályázatokról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Már jelezte a testületnek, hogy megszületett a döntés 
LEADER pályázatról, hogy 2 millió forint vissza nem térítendő támogatásban 
részesül az önkormányzat a  Falusi Bolt  előtti rész közösségi élettér fejlesztésére. 
Erős kétség merült fel benne, hogy valóban végigvigyék-e a pályázatot. Kértek 
ajánlatot a meglévő tervekre. A főépítész javasolta hogy, nem csak sima térkőből 
készülne, illetve egy szenet formáló kör szökőkút, amelynek 10 millió forint az ára, és 
az a 16 millió forintban nincsen benne. Tulajdonképpen majdnem 30 millió forintba 
kerülne az össz beruházás. Véleménye szerint ez nem az a kategória, amit az 
önkormányzat bevállalhatna. 2 féle lehetőség van. Az egyik, hogy nem kérik és 
önerőből ráköltenek 5 millió forintot egy szerényebb szökőkúttal és sima térkőből. 
Szeretne virágágyást, de a jelenlegi feltételrendszerrel a pályázat nem nagyon enged 
változtatást a műszaki tartalmat nézve. A pályázatot el lehet tolni, nem szükséges 
most dönteni. Javasolja, hogy egyelőre ne legyen nekiállva. 
 
Szarka István képviselő: Első reakciója az, hogy nem, mivel vannak más fejleszteni 
valók a faluban, de közben nagyon jó színt adhatna a településképnek. Nem lehetne 
a szenet jelképező kőre valami támogatást kérni? Van bányakapitányság, a térség 
bányász hagyományait felkaroló település Bakonycsernye. Ha nem tudja most 
megcsinálni az önkormányzat, ő személy szerint nem nyúlna hozzá. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Neki is az a véleménye, hogy várjanak. Hogyha 
szépen nem tudják megcsinálni inkább ne álljanak neki, mert a 3 millió forintba ez 
nem férne bele. Szökőkút nélkül sem. 
 
Turi Balázs polgármester: A szökőkút ára ebben benne van. Egyelőre ne legyen 
visszamondva a pályázat, hanem megpróbálják elhúzni a megvalósítást, ha erre van 
lehetőség. 
 
Szarka István képviselő: Helyszínt változtatni nem lehet? A második fejlesztési 
területnek javasolná mondjuk a templom előtti teret. A pályázat nem engedné, ha 
más helyszínre lenne átrakva? 
 
Turi Balázs polgármester: Rossz emlékei vannak a LEADER pályázatokkal 
kapcsolatban, de ennek utána fog nézni. Keresik a pénz felhasználásának a 
lehetőségét. Kevés esélyt lát másik helyszínre. 
Hiánypótlást küldtek ki a záportározóval kapcsolatban. Megy minden előre, a várható 
döntés körülbelül január, addigra kiderül mi lesz belőle. A tulajdonosokkal 
egyeztettek Kaviczki Péter képviselővel. Szabó Jánosnak felajánlottak csere 
területet. Ez a terület a Zách Béláék (Akác utca) mögött lévő terület, ami egy fás, 
bokros rész. A területnagyság ugyan az, amire cserélné az önkormányzat. 2 millió 
forint önerő szükséges hozzá, így ez a pénz megmaradna ha a cserével meg lehetne 
oldani. Beszéltek Szkok Tiborral is, akivel kapcsolatban azt tudják mondani, hogy 
megegyeztek egy irányárban 1.200.000,- Ft/ha összegben. Ő ennyi pénzért odaadná 
azt a területet. Jelenleg így állnak. Kicsi területről van szó. 
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Kaviczki Péter képviselő: Azt azért kiemelné, hogy a Szabó János jött a csere 
ötlettel. Szeretett volna egy sávot a Kert utca mögött, de abba nem szerettek volna 
belemenni, mert ott egyébként is korlátozott a beépítettség és egy nagy tömb, amiből  
nem szerencsés kihasítani területet. Így került szóba a Gaja patak melletti sáv. 
Amiben segíteni kell majd a Jánosnak, az a bejárás. Az önkormányzat is 
megszabadulna egy nyűgtől, hiszen gaztól, gyomtól mentesítenie kell,  így mindenki 
jól járna. Kézi művelésre nagyon nagy a terület, nagy gépekre kicsi, de neki vannak 
kisebb gépei is. 
 
Turi Balázs polgármester: Úgy ítéli meg, hogy az egy haszontalan terület az 
önkormányzatnak. 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: A pályázat tartalmazza a vételi árat? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Szabó Jánosnak az volt a lényeg, hogy ne csökkenjen a 
területének nagysága. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Mekkora a terület? 
 
Kaviczk Péter képviselő: Ezt így fejből nem tudja. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Csak azért kérdezi, ha még is meg kell venni. 
 
Berze Attila bizottság elnöke: A Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság 
támogatja a cserét. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Szkok Tiborral történő földterület adás-vételi lehetőségét. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

354/2019. (XI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-
16 számú. "Települési, környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése" című 
pályázat megvalósításához szükséges - Bakonycsernye, 014/39 hrsz - 
földterületrész megvásárlását határozta meg. 
Felhatalmazta a polgármestert az érintett földterület tulajdonosával, a 
pályázat tervezési feladatait ellátó tervezővel, valamint az adás-vételi 
szerződést előkészítő ügyvéddel a megvásárlásához szükséges 
tárgyalásokat folytassa le, majd az elkészült szerződés tervezetet terjessze a 
képviselő-testület elé. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: következő képviselő-testületi ülés 

 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta Szabó Jánossal a földterület cserét 
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 

355/2019. (XI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-
16 számú. "Települési, környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése" című 
pályázat megvalósításához szükséges további földterületek tulajdonjogának 
megszerzése érdekében földcserét ajánl fel Szabó János tulajdonos részére 
az önkormányzat tulajdonát képező Bakonycsernye, 910/1 és 910/2 hrsz-ú 
ingatlanok tekintetében. 
Felhatalmazza a polgármestert a földcserével kapcsolatos tárgyalások 
lefolytatására és az előkészített szerződés tervezetek képviselő-testület elé 
történő beterjesztésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testülete, hogy átadták a munkaterületet, a 
Deák utcában. A kedvezőtlen időjárás végett nem tudták még elkezdeni, de 
decemberben megpróbálják, bár az is lehet, hogy csak januárban lesz lehetőség. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
pályázati tájékoztató elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

356/2019. (XI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármester által nyújtott tájékoztatást a folyamatban lévő pályázatokról 
elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7./ Javaslat Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés  és- 
tisztítás-SZV elnevezésű viziközmű rendszer vagyonértékelésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy törvényi 
kötelezettsége az önkormányzatnak a vagyonértékelést elvégezni a tulajdonában 
lévő területen. Az összeg nagyon magas, hiszen ami itt látható, az csak a 
szennyvízre vonatkozik. A lényeg az, hogy a Fejérvíz Zrt. által kijelölt cég végezné el 
a vagyonfelmérést, vagy az önkormányzat külön keres egyet, akivel elvégezteti. 
Elmondta, hogy az önkormányzatnak erre ennyi önereje nem lesz, és véleménye 
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szerint más önkormányzatnak sem. Próbálta arra kanyarítani a tárgyalást, hogy amit 
bérleti díjakra fizet be a Fejérvíz, azok az összegek legyenek erre félretéve, mert 
eddig az karbantartásra lett költve. Mivel még nem született meg a határidő 
hosszabbítás, javasolta, hogy ne legyen döntés. 
 
 
Kaviczki Péter képviselő: A költségvetésbe akkor ez nem lesz tervezve? 
 
Turi Balázs polgármester: Nem szeretné betervezni. Meg kellene próbálni a bérleti 
díjak terhére elvégeztetni. Ez összességében 5-6 millió forint csak arra, hogy valaki 
felértékelje a vagyont. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
szennyvíz vagyonértékeléssel kapcsolatos ügy elnapolását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

357/2019. (XI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy az I/77 Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep 
szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV elnevezésű 21-08730-1-002-00-13 kódú 
viziközmű rendszer vagyonértékelésének elvégzéséhez szükséges 
árajánlatok bekérésével és azok kiértékelésével megbízza a FEJÉRVÍZ Zrt-t. 
Az ajánlattevő kiválasztását a Fejérvíz Zrt. terjessze a képviselő-testület elé.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. 11. 30. 

 
 
 
8./ Javaslat a Móri kistérségi vizmű-V elnevezésű rendszer vagyonértékelésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Ennél a napirendnél szintén az a javaslata, hogy ne legyen 
döntés addig, amíg nem kapnak választ. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
vízmű vagyonértékelésével kapcsolatos döntés elnapolását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

358/2019. (XI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a 
feladatellátásra kötelezett felé, hogy az I/32. Mór kistérségi vízmű-V nevű 11-
18486-1-009-00-10 kódú viziközmű rendszer vagyonértékelésének 
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elvégzéséhez szükséges árajánlatok bekérésével és azok kiértékelésével és 
a nyertes ajánlat  kiválasztásával megbízza a FEJÉRVÍZ Zrt-t.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. 11. 30. 

 
 
9./ Javaslat a Bakonycsernye 0219/7, 744 hrsz vezetékjoghoz történő 
hozzájárulásra 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Jegyző asszonyt a napirendi pont tájékoztatására. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az előterjesztés mellékletét képező tervdokumentáció 
alapján, a 744 hrsz.-ú és a 0219/7 hrsz.-ú utak tulajdonosaként a hozzájáruló 
nyilatkozat megtételét kérik, hogy el tudják helyezni a vezetékeket, mivel a 
szőlőhegyi villamosítás elindult. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

359/2019. (XI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
DIALCONT Műszaki Kereskedelmi Kft. (Tatabánya, Dr. Mohai Rezső u. 1/a.) 
szám alatti megbízott által, az E.On Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., mint 
engedélyes részére elkészített "Bakonycsernye 0219/12 hrsz Önkorm. vee_3 
ID:22224" számú engedélyezési tervében foglaltakkal egyetértve, mint a 
Bakonycsernye 744 hrsz-ú, kivett közterület, és a Bakonycsernye 0219/7 
hrsz-ú, kivett saját használatú út tulajdonosa hozzájárulását adja ezen 
útterületekre vezetékjog alapításához és annak ingatlan nyilvántartásba 
történő bejegyzéséhez. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
10./ Tájékoztatás karácsonyi díszkivilágítás fejlesztéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: A közelgő adventi időszakra készülve, idén is szeretné 
feldíszíteni a települést. Ezért 6 db új csillagfény alakú díszkivilágítást vásárolt az 
önkormányzat. A meglévő és a most megvásárolt világításon esztétikai okokból 
változtattak, annak érdekében, hogy kerete kevésbé legyen látható. Az ezzel járó 
munkákat a Barnes Bau Kft. végezte el. A fények kihelyezését kosaras autóval 
társadalmi munkában a Klein Park Kft. biztosítja. A táblázat adott, minden le van írva, 
amit elköltöttek. Az átalakítási munkákat a Kaviczki Péter képviselő kezdeményezte, 
de véleménye szerint így szebb lett. 
 
Szarka István képviselő: Igen, nappal jobban látszik a keret, csúnya volt. 
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Varsányi Ferencné képviselő: Az a doboz annyiba kerül, mint a kivilágítás? 
 
Berze Attila képviselő: Igen, durván 40.000,-Ft különbséggel. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Minden évben leszerelésre kerül? 
 
Turi Balázs polgármester: A doboz az nem. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Feszültség mentesíteni kellett nekik, hogy megtudják 
csinálni. 
 
Turi Balázs polgármester: Két fontos információról szeretné tájékoztatni még a 
testületet. Klein Gábor 3 éven keresztül ingyen és bérmentve adta oda a kosaras 
autót. Úgy tudja, hogy ezt az idén is odaadja. A Petőfi Sándor utca és az Ady Endre 
utca csatlakozásánál, ami volt kifeszítve kivilágítás, azt leverték és onnan 
áthelyezésre került. Az áthelyezésének az ok az, hogy nem tudják kifeszíteni, mert 
amikor leverte az autó, elmozdult az oszlop is. A Kardos Lajos megcsinálta vasból. 
Kérte a Szabó Balázst, hogy nézze meg hova lehetne kitenni. Eddig úgy néz ki, hogy 
az Arany János utcába viszik át. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
karácsonyi díszkivilágítással kapcsolatos tájékoztatót elfogadásra. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

360/2019. (XI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a karácsonyi 
díszkivilágítás költségeiről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Javasolja, hogy jövőre a Rákóczi utca legyen 
felszerelve díszekkel az iskolától a templomig. 
 
Berze Attila képviselő: Igen, az egy szép egyenes szakasz, jól nézne ki. 
 
 
11./ Javaslat Ady Endre utca 19. szám alatti ingatlan értékesítéssel kapcsolatos 
döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: A testület júliusban döntött arról, hogy értékesíteni kívánja 
az Ady Endre utcai ingatlant. Az induló licit 7.000.000,- Ft volt. A pályázati kiírásra 
augusztus óta elenyésző számban volt érdeklődő. Pályázat nem érkezett be annak 
ellenére, hogy több helyen meg lett hirdetve. Az ingatlan állapotát tekintve magasnak 
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találja az eladási árat, viszont az értékbecslési ár alatt eladni nem lehet. Szeretné, ha 
ismételten elvégeznék az értékbecslést. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Muszáj értékbecslőt hívni? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Igen. A vagyonrendelet értelmében csak értékbecslő által 
kiadott vélemény alapján lehet értékesíteni az ingatlant. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az Ady Endre utcai ingatlanra vonatkozóan új értékbecslő kijelölését elfogadásra. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

361/2019. (XI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert az Ady utca 19. szám alatti ingatlanra 
vonatkozóan, hogy további értékbecslést készítessen. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. december 12. 

 
 
12./ Javaslat Ady utcai lakosok kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy az Ady utcai lakosok adtak 
be egy kérelmet aláírásokkal az önkormányzat részére. Kérésük az, hogy az 
évtizedekkel ezelőtt közterületre ültetett platán fákat szeretnék kivágatni. A kérelmet 
41 lakó írta alá. Az érintett területen pedig 7 db platánfa áll. Erre tekintettel 
árajánlatot kért be Kovács Miklós egyéni vállalkozótól a fák kivágására és 
elszállítására. Jegyző asszony hatáskörébe tartozik, neki kell dönteni róla, de csak 
papír alapján lehet csak kivágatni.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselő-testületet a fás szárú növények 
védelméről szóló kormányrendeletben foglaltakról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az Ady 
Endre utcai lakosok kérelmének elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

362/2019. (XI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy szakvéleményt kér be az Ady utcában lévő platánfasor 
állapotának meghatározására. Amennyiben a szakvélemény veszélyessé 
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minősíti, úgy felhatalmazza a polgármester hogy a szükséges intézkedéseket 
tegye meg a veszélyhelyzet elhárítása érdekében. 
  
Felelős: polgármester 
Határidő: szükség szerint 

 
 
13./ Javaslat Dr. Sós Katalin kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Dr. Sós Katalin doktornő kérelmet nyújtott be az 
önkormányzathoz, melyben a Rákóczi út 49. szám alatti orvosi rendelő vizsgáló és 
betegváró helyiségeiben ablakok cseréjét kéri. Két ajánlat lett bekérve az ablakok 
cseréjére. Javasolja, hogy az olcsóbbikat fogadják el, és a jövő évi költségvetésbe 
legyen betervezve. Ha úgy dönt a testület, akkor tavasszal ki lehetne cserélni. 
 
Szarka István képviselő: Már a múltkori felújításnál ki kellett volna cserélni. 
Véleménye szerint ne gondolkodjanak azon, hogy ne legyen megcsinálva. Méltatlan 
az a környezet az egészségügyi ellátáshoz. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Ő sem érti miért nem lett kicserélve a felújításnál. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Dr. Sós Katalin kérelmének elfogadását a jövő évi költségvetés terhére. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

363/2019. (XI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Ajtókő 
Kft. (8191 Öskü, István utca 15.) árajánlatában foglaltakat bruttó 234.319,- Ft 
áron, továbbá Lepczynski Barnabás e.v. (8200 Veszprém, Diósy M. u. 2/C. 
4/10.) bruttó 75.510,- Ft összegű munkadíját elfogadva a Bakonycsernye 
Rákóczi u. 49. szám alatti I. számú orvosi rendelőben a szükséges 
ablakcserék elvégzését határozza meg. Fenti összeget a 2020. évi 
költségvetésbe betervezi. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozói 
szerződést aláírja. 
 
 Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. évi költségvetés beterjesztése 

 
 
14./ Javaslat II. számú orvosi rendelőbe EKG gép beszerzésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tudomására jutott, hogy a II. számú háziorvosi rendelőben 
található EKG gép nem működik megfelelően. Mivel a gép létfontosságú, így 
elengedhetetlen új gép beszerzése. Dr. Bechtold Péterrel egyeztetve, a COMEN 
CH1200B típusú gép volt a legolcsóbb. A követelményeknek megfelel és hosszú távú 
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megoldást jelentene a megvásárlása. Javasolja, hogy legyen megvásárolva. A 
fedezet meg van rá, meg tudják venni. 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Volt már, hogy nála sem volt jó. 
 
Berze Attila képviselő: Kinek a tulajdona az EKG gép? 
 
Turi Balázs polgármester: Az önkormányzaté. Hogyha jön doktor út, akkor átadják 
neki üzemeltetésre.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a  
EKG gép megvásárlását elfogadásra. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

364/2019. (XI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a COMEN 
CH1200B típusú EKG gép megvásárlását elfogadja, és felhatalmazza a 
polgármestert az eszköz megvásárlásához szükséges döntések 
meghozatalára. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.december 12. 

 
 
15./ Javaslat Kalányos Géza Petru árus közterület-használati engedélyének 
megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
Turi Balázs polgármester: Elmondta, hogy Kalányos Géza Petru és felesége bejöttek 
az önkormányzathoz és elmondták, hogy szeretnének visszamenni a virágbolt 
mögötti közterületre árusítani. Nem javasolja, hogy oda menjenek vissza. Szeretne 
nekik segíteni, de oda nem szeretné vissza engedni őket. 
 
Kaviczki Péter képviselő: A Bercsényi utcában a tűzoltószertár előtti tér? 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Ott nem lesz nekik sok vásárló. Nagyon kiesik az a 
rész mindenkinek. 
 
Turi Balázs polgármester: A lényeg, hogy lesz nekik biztosítva terület. Egy veszély 
van benne, hogy az ott lévő kukákat ne töltsék meg. Esetleg az iskola mögötti 
parkoló? Hétfőnként nem lenne gond a buszosoknak? 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: A csuklós busz megy vissza dél körül, de ott 
elférnek mellette. 
 
Turi Balázs polgármester: Szemét van még ott? 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Azért most elviszik, nem olyan vészes. 
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Osgyán Gábor képviselő: Véleménye szerint legyen neki felajánlva mind a kettő 
terület. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: A lakosok reklamálni fognak, hogy nem központi 
helyen lesznek. 
 
Turi Balázs polgármester: Javasolja, hogy legyen felajánlva mind a kettő hely. Az 
iskola mögötti sóderezett buszparkoló és a tűzoltó szertár előtti terület. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Kalányos Géza Petru árus közterületen való árusítás helyszínének elfogadását, 
melyet az iskola mögötti parkoló és a tűzoltószertár előtti térben határozott meg.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

365/2019. (XI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a tulajdonában és kezelésében lévő Bakonycsernye, Fenyő 
utcai buszparkoló, valamint a Bercsényi utcai volt tüzoltó szertár előtti 
közterületet jelöli ki mozgóbolti árusítás céljára. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
16./ Javaslat Fecskeházi kérelmek megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Érkeztek kérelmek a Fecskeházból. Elsősorban Kucsera 
Bernadett és Szabó Richárd, akik fecskepárként szeretnének beköltözni. Megfeleltek 
minden előírásnak. Javasolja elfogadásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Kucsera Bernadett és Szabó Richárd fecskeházba költözését elfogadásra. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

366/2019. (XI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
tulajdonában álló Fiatalok Garzonházába (Fecskeház) Kucserka Bernadett 
8056 Bakonycsernye, Táncsics u. 7/C. és Szabó Richárd 8132 Lepsény, Fő 
u. 162. szám alatti lakosokat 5 éves időtartamra lakáshasználónak kijelöli. 
Felhatalmazza a polgármestert a lakáshasználati szerződés aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. december 02.  



 
22 
 

 
 
Turi Balázs polgármester: Ottova Istvánnak van egy kérelme, mely szerint megszűnt 
az élettársi kapcsolat Selmeczi Nórával, akivel közösen kötöttek 5 éves szerződést. 
A férfi kérte, hogy továbbra is a lakásban maradhasson, valamint vállalja, hogy 
kötelezettségének eleget tesz. Egyébként neki ez már a második kérelme, de 
véleménye szerint maradhat. Sosem volt vele gond. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Ha például 1 fő jelentkezik, úgy is bemehet a fecskeházba? 
 
Turi Balázs polgármester: Nem. Nagy %-ban fiatalok laknak benne, ha jönne 
fecskeházi lakó igénylés, akkor nekik meg kellene szüntetni. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Várható, hogy mostanában 5 éves szerződés jár le és 
elmennek? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Ottava 
István kérelmét elfogadásra. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

367/2019. (XI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
ahhoz, hogy Ottova István (8056 Bakonycsernye, Fenyő u. 1. emelet 2. ajtó) 
folytathassa a már megkezdett lakáshasználati jogviszonyt változatlan 
feltételekkel, a korábban megkötött szerződésben foglaltak szerint.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. december 02. 

 
 
Turi Balázs polgármester: Kántor Gábor személyében szintén hasonló az eset és a 
kérelme. Mivel így igazságos, javasolja elfogadásra az ő kérelmét is. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Kántor 
Gábor kérelmét elfogadásra. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

368/2019. (XI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
ahhoz, hogy Kántor Gábor (8056 Bakonycsernye, Fenyő u. 1. emelet 8. ajtó) 
folytathassa a már megkezdett lakáshasználati jogviszonyt változatlan 
feltételekkel, a korábban megkötött szerződésben foglaltak szerint.  
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Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. december 02. 

 
 
17./ Javaslat Evangélikus Egyház kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy az Evangélikus Egyház 
kérelmet nyújtott be közös rendezvény megtartására. Átadta a szót Szarka István 
képviselőnek. 
 
Szarka István képviselő: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az orgona 
pályázati forrásból fel lett újítva. Szeretné, hogy évente 2x legyen egy olyan kulturális 
esemény, ami méltó erre. Ebben az évben a Kossuth díjas Kováts Kolos 
operaénekest hívnánk meg. Ők jönnének koncertet adni. Sajnos nagyon drága a 
tiszteletdíjuk, és ezért szeretne szponzorokat keresni. Tisztelettel szeretné kérni az 
önkormányzatot is a támogatásra, és mindenkit szeretettel vár a rendezvényre. Az 
egész költségük 200.000,- Ft lenne. Nagyon örül, hogy a falunapon tömegeket 
mozgósító rendezvény, de szeretné, ha kicsit a másik irányba is elmenne a falu, mint 
például ez a rendezvény, ami inkább kulturális.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta, hogy az önkormányzat és az egyház közösen 
szervezzék meg a koncertet. Ennek keretében javasolja, hogy 50.000,- Ft-tal 
járuljanak hozzá a rendezvényhez. 
 
Berze Attila képviselő: Természetesen támogatja. 
 
Turi Balázs polgármester: Egy számlát mindenképpen az önkormányzatnak nyújtsák 
be erről az összegről. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az Evangélikus Egyház kérelmének elfogadását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

369/2019. (XI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy az Evangélikus Egyházzal közösen szervez hangversenyt, 
melyet Teleki Miklós orgonaművész nyújt. Ttiszteletdíját 50.000 Ft-ban 
határozza meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. december 12. 

 
Szarka István elhagyta az ülést. Így a jelenlévők száma 7 főről 6 főre csökkent. 
 
18./Javaslat karácsonyi csomag készítéséhez vállalkozó kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
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Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Az idén is megtartandó idősek karácsonya alkalmából 
szeretne karácsonyi csomagot átadni az idősek részére, mint eddig minden évben. A 
csomagok tartalmáról az előterjesztésben olvasható. Két ajánlat lett bekérve. Az 
alacsonyabb összegűt javasolja elfogadásra, aki Repka András egyéni vállalkozó. 
 
Berze Attila képviselő: Nem is baj, ha nem mindig ugyan az állítja össze a 
csomagokat. 
 
Turi Balázs polgármester: Sorba mennek a faluban. Lesz még más is, de most ők 
kerültek sorra. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
karácsonyi csomag készítéséhez Repka András egyéni vállalkozó kijelölését 
elfogadásra. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

370/2019. (XI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a karácsonyi 
csomagok elkészítésére Repka András egyéni vállalkozót – mint kedvezőbb 
ajánlattevőt – jelöli ki, és felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
szerződés megkötésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. december 02. 

 
 
19./ Tájékoztatás E.ON Energiakereskedelmi Kfv.-vel kötött villamosenergia 
szerződéssel kapcsolatos változásokról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy az E.ON ajánlatott tett a 
közintézmények részére. Lehetőséget adtak arra, hogy 1 éves illetve 2 éves 
kötelezettségvállalás mellett fixálva legyenek az árak. Ez az önkormányzati 
épületekre vonatkozik. Felvették a kapcsolatot a területgazdával. Ő annyit mondott, 
hogy a szerződések megkötése hátránnyal nem jár, de olyan óriási változások 
vannak most az E.ON-nál, hogy javasolja az 1 éves szerződést. Így azt meg is 
kötötték. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Támogatja, de van egy új közmű szolgáltató. Lehet, hogy 
valamennyivel olcsóbb lenne. Persze az Szilágyi Adél sokat segít az 
önkormányzatnak, de majd jó lenne megnézni ezt is. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-vel kötött villamos energia szerződésről szóló 
tájékoztató elfogadását. 
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye:6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

371/2019. (XI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az E.ON 
Energiakereskedelmi Kft.-vel kötött villamos energia szerződésről szóló 
tájékozatót elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a 
szerződések aláírásra. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
20./ Javaslat óvodavezetői álláspályázat kiírására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt, nyújtson tájékoztatást a napirendi 
ponttal kapcsolatban. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Szükséges kiírni az óvoda vezetői állás pályázatot, melynek 
beadási határidejét január 31-ben javasolta meghatározni. Azért is kell korábban 
dönteni róla, mert mire megjelenik a pályázat az is hosszabb idő. Természetesen a 
kiírásnál figyelembe kell venni, hogy milyen végzettséget, gyakorlatot ír elő a 
jogszabály. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
óvoda vezetői állás pályázat meghirdetését. 
  

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

372/2019. (XI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír 
ki a Bóbita Óvoda Mini Bölcsőde óvodavezetői állására 5 éves időtartamra. A 
pályázat benyújtási határideje 2020. január 31. Elbírálási határideje 
2020.02.15. Az állás betölthető 2020. március 1-el. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020.02.15. 

 
21./ Javaslat Kisgyóni díszkörte fasor fáihoz karók készítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Az elmúlt években telepített kisgyóni fasornál szükséges 
lenne a fák karókkal való kitámasztása. A mai napra a fák elhajlottak, így a fasor nem 
mutat egységes képet.  A legideálisabb a 3 karóval való támasztás. Átnézték a 
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költségvetést és arra jutottak, hogy lenne rá pénz. Kértek be ajánlatot Tévald Zsolt 
egyéni vállalkozótól. A piaci ár drágább. 
 
Berze Attila képviselő: Ez lucfenyő? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen. 750 Ft/db áron kapott árajánlatot a 200 cm x5cm 
x5cm-es karóra. 53 db fánál 2 db karóval 79.500,-Ft, 3 db esetén 119.250,-Ft. A 
vállalkozó felvetette, hogy a vékonyabb karó is alkalmas lehet, de ő tartósabbnak 
találja, ha inkább 3 karó lenne odarakva. Javasolja, hogy minél hamarabb meg 
legyen oldva. Kérte a véleményeket. Elég-e a 3cm-es vagy kell az 5cm-es?  
 
Kaviczki Péter képviselő: Hány évre terveznek? 
 
Turi Balázs polgármester: 3-4 év. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Annyit talán kibír a fenyő is. Viszont most faiparból lenne 
megrendelve. 
 
Turi Balázs polgármester: Ha esőt kap, akkor deformálódik 
 
Kaviczki Péter képviselő: Friss fából biztos nem. 
 
Turi Balázs polgármester: A kérdés, hogy mennyi ideig szeretnék fenntartani. 
Körülbelül 3-4 év. 
 
Kaviczki Péter képviselői: A 3x3-asnál le kell ütni 40 cm-t. A fa meg 2,5 m. Ahhoz 
lehet, hogy kevés lenne. 
 
Turi Balázs polgármester: Az a lényeg, hogy a fa álljon be egyenesen. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Ezek magas karók, alig tart a 3x3-as. Az hajlik, kap vizet 
aztán megy a fa után. És ha ki lenne pányvázva? Mert ennél alul van megtámasztva. 
 
Turi Balázs polgármester: Az hogy fog kinézni? 
 
Osgyán Gábor képviselő: Rondán. 
 
Berze Attila képviselő: A 2m-nél minimum 50 cm. 
 
Kaviczki Péter képviselői: Véleménye szerint ehhez a vastag fához a 3x3-as kevés. 
 
Turi Balázs polgármester: A kipányvázással sokkal nagyobb hely lenne elvéve, 
valamilyen szinten a fűnyírást is akadályozná. A karózás is meg kell, hogy tartsa. 
 
Kaviczki Péter képviselői: Igen, akkor amikor friss az egész. Elmozdítani ilyenkor már 
nagyon nehéz.  
 
Turi Balázs polgármester: Nem gondolná, hogy nem bírná el az 5cm-es, és még 
szebb is lenne. Az persze jogos, hogy elég nagy fákról beszélünk, de nem szeretne 
ilyen pókhálós megoldást. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Akkor maradjon az 5 cm-es karó. 
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Turi Balázs polgármester: Magasság mennyi legyen? 
 
Kaviczki Péter képviselő: Minél magasabb annál gyengébb. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Legyen 2m-es 5x5. 2 db minden fához. 
 
Turi Balázs polgármester: Javasolja, hogy legyen 120.000,- Ft megadva, egyeztet a 
szakemberrel és ebből az összegből megoldja. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
kisgyóni fasor fáihoz karók készítését elfogadásra, maximum 120.000,-Ft összegig. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

373/2019. (XI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a rózsa utcai díszkörtefasor kikarózása 
érdekében maximum 120.000 Ft értékben fakarókat szerezzen be. 
  
Felelős: polgármester 
Határidő/a karók elkészítésének határideje: 2019.december 13. 

 
 
22./ Javaslat helyi szociális rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Átadta a szót a napirend tájékoztatására Fidrich Tamásné 
jegyző asszonynak. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Felülvizsgálatra került a szociális juttatásokról szóló 
rendelet az előterjesztés szerint. 
 
Berze Attila Bizottsági elnök: A Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság 
elfogadásra javasolja. 
 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelete  a helyi szociális ellátásokról 
szóló 5/2015.(III.26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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23./ Javaslat Tehetséges Csernyeiek támogatásának elszámolására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Átadta a szót Jegyző asszonynak. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A támogatottak az elnyert pályázati forrás felhasználásáról 
benyújtották a számlákat és a támogatás segítségével elért eredményeikről készített 
beszámolójukat. A számlák rendben vannak mindenkinél. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Marton 
Imre elszámolásának elfogadását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

374/2019. (XI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Marton Imre 
8056 Bakonycsernye Béketelep 20. sz. alatti kedvezményezett részére a 
„Tehetséges Csernyeiek támogatása” program keretében nyújtott 20.000,-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatás felhasználásának elszámolását 
elfogadja.  
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal   

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta kk. 
Marton Kristóf elszámolásának elfogadását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

375/2019. (XI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kk. Marton 
Kristóf 8056 Bakonycsernye Béketelep 20. sz. alatti kedvezményezett 
részére a „Tehetséges Csernyeiek támogatása” program keretében nyújtott 
20.000,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatás felhasználásának 
elszámolását elfogadja.  
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal   

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta kk. 
Domavári Hanna elszámolásának elfogadását. 
 
 



 
29 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

376/2019. (XI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Domavári 
Hanna 8056 Bakonycsernye, Kert u. 19. sz. alatti kedvezményezett részére a 
„Tehetséges Csernyeiek támogatása” program keretében nyújtott 20.000,-Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatás felhasználásának elszámolását 
elfogadja.  
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal   

 
24./ Javaslat Móri Fúvózenekar 2019. évi támogatásának elszámolására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte jegyző asszony a napirendi pont tájékoztatására. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A támogatás elszámolásával kapcsolatban tájékoztatásul 
megküldte az Egyesület, hogy mire költötte a kapott összeget.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Móri 
Fúvószenei Egyesület elszámolásának elfogadását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

377/2019. (XI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Móri Fúvószenei Egyesület (8060 Mór, Erzsébet tér 14.) támogatási 
elszámolását. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
25./ Beszámoló az adózói tevékenységről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Szintén felkérte jegyző asszonyt a napirendi pont 
tájékoztatására. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A beszámoló elkészítése minden évben kötelező, 
igyekeztek átfogó képet mutatni az adózási tevékenységről. 
 
Kaviczki Péter képviselő: A 16 millió forintos adótartozást elég soknak tartja. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: A 48 millió forint saját bevétel? 
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Fidrich Tamásné jegyző: Igen. 
 
Turi Balázs polgármester: Igen a 16 millió forint rengeteg, ezt le kell vinni. 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Van erre valami esély, hogy be legyen hajtva? 
 
Petrik Erika adóügyi ügyintéző: Van sok túlfizetés, de ez nem pontos adat. Benne 
van olyan is, amit nem lehet már behajtani, csak a rendszer nem tudja kitörölni.  
 
Turi Balázs polgármester: Miért nem lehet behajtani? 
 
Petrik Erika adós ügyintéző: Mert behajtás alatt van a cég. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Nem lehet törölni ezeket a tételeket? 
 
Petrik Erika adós ügyintéző: Írt már a központnak, hogy mit lehet tenni ez ügyben. 
Mert csak a bejelentések alapján lehet törölni. 
 
Kaviczki Péter: Mennyi az az összeg, ami reálisan behajtható? 
 
Petrik erika adóügyi ügyintéző: Körülbelül a fele. 
 
Turi Balázs polgármester: Hogyan van ellenőrizve? 
 
Petrik Erika adóügyi ügyintéző: Részletes tájékoztatót nyújtott az adóbehajtás 
folyamatáról. 
 
Turi Balázs polgármester: Ebből mennyi a kommunális adó hátralék? 
 
Berze Attila képviselő: Az is lehet túlfizetés, ha rossz adószámra fizeti ki. 
 
Petrik Erika adós ügyintéző: Igen. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Most már nincs kiküldve folyószámla? 
 
Petrik Erika adós ügyintéző: Akinek ügyfélkapuja van, neki csak ott szabad kiküldeni, 
papír alapon nem. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az adózási tevékenységről szóló beszámoló elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

378/2019. (XI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az adózási 
tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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26./ Javaslat Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának 
felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy egyelőre Balinka 
önkormányzata fogadta el a közös hivatal fenntartására vonatkozó megállapodást. 
Nagyveleg tárgyalta, de a döntést elnapolta, de úgy ítéli meg, hogy jó eséllyel 
megszavazzák. Próbálták azt a rendszert megtartani, ami eddig is volt, hiszen jól 
bevált, működő rendszerről van szó. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Részletes tájékoztatást nyújtott a megállapodás tartalmáról, 
kihangsúlyozta a felülvizsgálat során bekerült módosításokat, amely az 
előterjesztésben piros színnel lett jelölve. Rengeteg energiát elvisz most Nagyveleg, 
hiszen teljesen új képviselő-testület, új polgármester került megválasztása. 
 
Turi Balázs polgármester: Lehetne sokkal rosszabb is, például ha mindenhol 
kicserélődött volna minden. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetésére 
megkötött megállapodás módosítását elfogadásra. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

379/2019. (XI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 
megtárgyalta a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására 
és működtetésére vonatkozó megállapodás II. számú módosítására 
vonatkozó javaslatot, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntéseket 
hozza: 
 

I. 
 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete Nagyveleg 
Község Önkormányzat Képviselőtestületével és Balinka Község 
Önkormányzata Képviselőtestületével közösen a Bakonycsernyei Közös 
Önkormányzati Hivatal létrehozására és működtetésére vonatkozó 
Megállapodást – továbbiakban Megállapodás - 2020. január 1-jei hatállyal az 
alábbiak szerint módosítja, mely az II. számú módosítás: 
 
1. A Megállapodás 1. pontjában a Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozására vonatkozó utalás múlt időre módosul.  
  
2. A Megállapodás 2.1, 2.2. és 2.3. pontjában az Önkormányzatok 2019. 
január 1-jei állapot szerinti lakosságszáma nyer rögzítést, mely 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata tekintetében 3138 fő, Balinka 
Község Önkormányzata esetén 955 fő, Nagyveleg Község Önkormányzat 
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tekintetében pedig 649 fő. Ugyanezen pontokban az Önkormányzatokat 
képviselő polgármesterek személye nevesítést nyer. 
 
3. A Megállapodás 3.1. pontja kiegészül az alábbi mondattal: 
 
„Rövidített elnevezése: Bakonycsernyei KÖH.” 
 
4. A Megállapodás 4.4. pontja utolsó bekezdése kiegészül „a kiadására” 
szövegrésszel.  
 
5. A Megállapodás 5.1. és 5.2. pontja kiegészül a törzskönyvi azonosító 
számokkal, továbbá az alábbi 5.3. ponttal: 
 
„5.3. Bakonycsernyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – melynek 
székhelye: 8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 83.”, törzskönyvi nyilvántartási 
száma: 842170. 
 
6. A Megállapodás 5. pont utolsó bekezdése ”Áht. 27. § (2) bekezdésében 
foglalt” szövegrésze helyébe az Áht. 26. §-ában” foglaltak szerinti 
szövegezés lép. 
 
7. A Megállapodás 6.1.1. pontja szövegezése múlt időre módosul. 
 
8. A Megállapodás 6.1.2. pontja szövegezése szintén múlt időre módosul. 
 
 
9. A Megállapodás 7.2. pontja és 10.2. pontja kiegészül „a 
Bakonycsernyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat” megnevezésével, 
továbbá a 7. pont kiegészül az alábbi 7.3. ponttal: 
 
„7.3. A Gajamenti Önkormányzati Társulás Mötv. 95. § (4) bekezdése 
szerinti munkaszervezeti feladatait.” 
 
10. A Megállapodás 10.1. pontja helyébe az alábbi szövegezés lép: 
 
„10.1. Gondoskodik mindazon gazdálkodási feladatok hivatali 
ellátásáról, melyet az Áht. 26. §-a a 7.1. pont szerinti  helyi nemzetiségi 
önkormányzatok és a 7.3. pont szerinti Társulás gazdálkodásával 
kapcsolatosan meghatároz.”  
 
11. A Megállapodás kiegészül az alábbi 10.3.3. ponttal: 
 
„10.3.3. Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
és a Bakonycsernyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejövő” 
 
12. A Megállapodás 11. pontja helyébe az alábbi megállapodás lép: 
 
„11. A jegyzői tisztség betöltetlensége, illetve a Jegyző tartós 
akadályoztatása esetén a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatában nevesített munkakörű köztisztviselő látja el a 
jegyzői feladatokat, illetve helyettesíti, mely helyettesítés időtartama a 6 
hónapot nem haladhatja meg.”  
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13. A Megállapodás 12.2. pontjában az ügyfélfogadási idő: 
 

· csütörtöki napokon  800 órától - 1200 óráig, 1230 órától - 1600 óráig,  
 
12.3. pontjában: 
 

· keddi napokon 800 órától - 1200 óráig, 1230 órától - 1600 óráig 
 
időtartamra módosul.” 
 
14. A Megállapodás 13. pontjában a Közös Önkormányzati Hivatal 
létszáma 14 fő, az alábbi személyi összetétellel: 
 

 Jegyző:    1 fő 
 köztisztviselő:  12 fő 
 egyéb munkavállaló   1 fő 

 
15. A Megállapodás 13. pontja kiegészül az alábbi 13.2. és 13.3. pontokkal, 
a további sorszámozás értelemszerű módosulásával: 
 
„13.2. Balinka Község Önkormányzat polgármestere tevékenységéhez 
kapcsolódóan a Közös Önkormányzati Hivatal 1 fő ügyviteli feladatokat ellátó 
munkavállalója heti 20 órában a 2.3.1. pont szerinti telephelyén hétfői 
napokon 1230 órától - 1600 óráig, keddi napokon 800 órától - 1130 óráig és 
csütörtöki napokon 800 órától - 1600 óráig,  
 
Nagyveleg Község Önkormányzata polgármestere tevékenységéhez 
kapcsolódóan ugyanezen ügyviteli feladatokat ellátó munkavállaló heti 20 
órában a 2.3.2. pont szerinti telephelyen hétfői napokon 800 órától - 1130 
óráig, keddi napokon  1200 órától - 1600 óráig, szerdai napokon 800 órától - 
1600 óráig, pénteki napokon 800 órától - 1300 óráig teljesíti hivatali 
kötelezettségeit. 
 
13.3. Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, 
Balinka Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Nagyveleg Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete megállapodik abban, hogy a Közös 
Önkormányzati Hivatal munkarendjéhez kapcsolódóan a képviselő-testületi 
ülések kezdő időpontját munkanapokon legkésőbb 1500 órai kezdettel 
állapítják meg, melyet az Önkormányzat Képviselő-testületei a Szervezeti és 
Működési Szabályzatukban ennek megfelelően szabályoznak.” 
 
16.  A Megállapodás 14. pontja hatályát veszti, a további számozások 
értelemszerű módosulásával akként, hogy az eredeti 15.1., 15.2. és 15.3.  
pontok számozása a 14. pont  alszámaira módosul, a 15.4. pont 
szövegezésétől 15. pontra, s annak értelemszerű alpontjaira, az új 14.1. pont 
szerinti számozású szövegrésznél a gondolatjeles szövegezés kiegészül az 
„írásban” szóval. 
 
17. A Megállapodás 18.1. pontja helyében az alábbi szövegezés lép: 
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„18.1. A Képviselő-testületek közösen a tárgyévet követő költségvetési 
évre vonatkozó – az állami költségvetésről szóló törvény rendelkezései 
ismeretében - meghatározzák a tárgyévi költségvetés, mint bázisév alapján – 
a köztisztviselői létszámváltozásból, s egyéb dologi költségek módosulása 
figyelembevételével – a 17.2. ponti szerinti arányban számított 
többletköltségek összegét, s külön határozatba foglaltan a költségvetés 
elfogadásáig havonta biztosítandó működési költségelőleg 
összegszerűségét.” 
 
18. A Megállapodás kiegészül a 28. ponttal, mely a Megállapodás 2013. 
január 1.-napján hatálybalépését rögzíti, a 29. pont az eredetileg 
Megállapodás előlapján rögzített képviselőtestületi határozatok számait 
tartalmazza, továbbá a Megállapodás kiegészül az alábbi 30-32. pontokkal: 
 
„30. A Megállapodás I. számú módosítása 2015. január 1.-napján lépett 
hatályba. 
 
31. A Megállapodás II. számú módosítását a Képviselőtestületek az alábbi 
határozataikkal fogadták el s foglalták a módosítással egységes szerkezetbe: 
 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete …../2019. 
(XI…) Kt. számú határozatával.  
 
Balinka Község Önkormányzata Képviselőtestülete …../2019. (XI…...) számú 
határozatával. 
 
Nagyveleg Község Önkormányzat Képviselőtestülete …./2019. (XII…..) 
számú határozatával. 
 
32. A Megállapodás II. számú módosítása 2020. január 1.-napján lép 
hatályba.” 
 
 

II. 
 
A Képviselőtestület a Megállapodást az I. pontban foglalt módosítással a 
határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint egységes szerkezetbe 
foglalja, s felhatalmazza a polgármestert és a záradékot érintően a jegyzőt 
annak aláírására.  
 
Felelős: polgármester/jegyző 
Határidő: azonnal 
 

 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati 
Hivatal Alapító Okirat módosítását elfogadásra. 
 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
380/2019. (XI.28.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 
megtárgyalta a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító 
Okiratának módosítására vonatkozó javaslatot, melynek alapján az alábbi 
döntést hozza: 
 
 
1. A Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete  „az 
államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a 
Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal  Alapító Okiratát Módosító 
okirat tartalmát 2020. január 1.-i hatállyal a határozat 1. mellékletében foglalt 
szövegezéssel állapítja meg, és felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására. 
 
2. A Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete „az 
államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a 
Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratát a határozat 2. 
mellékletének megfelelő tartalommal, egységes szerkezetbe foglalva 
elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy az Alapító Okiratot 
Módosító okiratot, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot a 
törzskönyvi nyilvántartásba 2020. január 1.-i hatállyal történő bejegyzése 
érdekében 8 napon belül küldje meg a Magyar Államkincstár részére. 
 
Felelős:  Turi Balázs polgármester 
 Határidő: döntést követő 8 nap 
 
3. A Képviselőtestület felkéri továbbá a polgármestert, hogy a 
Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának „az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. 
évi CXII. tv. rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. december 31. 
 

Szarka István képviselő visszajött a terembe, így a jelenlegi 6 fő testületi tagok 
száma 7 főre emelkedett. 
 
27./ Javaslat Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött megállapodás 
felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt, nyújtson tájékoztatást a napirendi 
ponttal kapcsolatban. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Minden választás után felül kell vizsgálni a nemzetiségi 
önkormányzatokkal kötött megállapodást, amely a nemzetiségi önkormányzat 
működésének segítésére vonatkozik. A szlovákok már több ciklus óta működnek, 
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viszont a roma nemzetiségi önkormányzat most alakult, így velük nem felülvizsgálat, 
hanem új megállapodás megkötése szükséges. 
  
Berze Attila képviselő: Kapnak valamit az államtól? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Igen, természetesen, de a romák még most nem 
rendelkeznek költségvetéssel. 
 
Szarka István képviselő: Azt ők döntik el, hogy mire költik? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Igen. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Itt tartják az üléseket a nagyteremben? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Igen, itt. Kértek külön irodát, de azt nem köteles biztosítani 
nekik az önkormányzat. A nagytermet a rendelkezésükre bocsátjuk akár 
ügyfélfogadás, akár testületi ülés, közmeghallgatás megtartására. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött megállapodás felülvizsgálatát elfogadásra. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

381/2019. (XI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat, valamint  Bakonycsernyei Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat, között létrejött megállapodást a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodást 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: az ülést követően haladéktalanul  

 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

382/2019. (XI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat, valamint  Bakonycsernyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 
között létrejött megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodást aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: az ülést követően haladéktalanul  
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28./ Javaslat likviditási terv elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Ez szintén kötelező napirendi pont, amelyet tárgyalni kell. 
Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
likviditási terv elfogadását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

383/2019. (XI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a likviditási 
tervet a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
29./ Beszámoló a polgármester társulásokban végzett tevékenységről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. További 
információt hozzáfűzni nem kívánt.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
polgármester társulásokban végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadásra. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

384/2019. (XI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármester társulásokban végzett tevékenységéről szóló beszámolót a 
jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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30./ Javaslat Fejér Megyei Felzárkózási Fórum delegálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Kapott egy megkeresését a Fejér Megyei Közgyűlés 
Elnökétől, melyben kérik, hogy  szükséges a korábbi delegálást képviselő-testületi 
határozattal meg erősíteni vagy az új képviseletről dönteni. Évente 2-3 alkalommal 
szokott Fórumot tartani. Javasolja Ackermann Zoltán alpolgármestert a delegálásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Fejér 
Megyei Felzárkózási Fórum delegálásának elfogadását Ackermann Zoltán 
alpolgármester személyében. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

385/2019. (XI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Fejér 
Megyei Felzárkózási Fórum tagja a Fórumba Bakonycsernye Nagyközség 
Önkormányzatának képviseletére Turi Balázs polgármestert delegálja. A 
polgármester akadályoztatása esetén Ackermann Zoltán alpolgármester 
kerül delegálásra, aki teljes jogkörrel helyettesíti a polgármestert. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
31./ Javaslat Kovács Attila egyéni vállalkozóval kötött szerződés módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: A Rózsa utcai óvoda udvarának tereprendezése kapcsán 
Kovácsi Attila egyéni vállalkozó kérelmet nyújtott be, melyben kéri a szerződésben 
meghatározott határidő meghosszabbítását. Jelezte, hogy a csapadék és az időjárás 
végett nem tudta megkezdeni a munkálatokat. Így javasolja, hogy a határidő 2020. 
augusztus 24-re legyen módosítva. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Kovács 
Attila egyéni vállalkozóval kötött szerződésmódosítást elfogadásra. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

386/2019. (XI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Kovács 
Attila egyéni vállalkozó között kötetett, a Bakonycsernye, Rózsa utca 67. 
szám alatti óvodaudvar tereprendezési munkáinak elvégzésére vonatkozó 
szerződés határidejét 2020.08.14-re módosítja. 
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A szerződés további pontjai változatlan tartalommal maradnak. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
32./ Javaslat személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 
szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte jegyző asszonyt a napirendi pont tájékoztatására.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Technikai módosítás szükséges a térítési díj rendelet 
módosításához. 
 
 Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló rendelet 
módosításának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet  
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló  

1/2017.(I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
33./ Javaslat 2019. évi költségvetés módosításának elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt, ismertesse a költségvetés 
módosításának szükségességét. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A féléves módosítás után bekövetkezett változásokról szól 
az előterjesztés, melynek számszaki adatait részletesen ismertette. 
 
Berze Attila bizottság elnöke: A Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság a 
költségvetés módosítását az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
2019- évi költségvetés módosításának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2019. (XI.29.) Rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló  
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2/2019.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
34./ Javaslat a 2019. évi ¾ éves beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Javasolja elfogadásra. Ezek a számok a változásokat 
mutatják. 
 
Berze Attila bizottság elnöke: A Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság a 3/4 
éves beszámolót az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 2019. 
évi ¾ éves beszámoló elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

387/2019. (XI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi 
¾ éves beszámolót a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
35./ Tájékoztató Magyar Telecom hálózat kialakításáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: A Magyar Telekom Nyrt. a meglévő hálózatát felújítja, mely 
során a meglévő réz kábeleket optikai kábelekre cserélik. Így Bakonycsernyén a 
legmagasabb minőségű internet lesz elérhető. A település néhány részén 
oszlopcsere szükséges, ezért 5 utcában korlátozottan vagy nem lesz elérhető az új 
előfizetési csomagok. Ígéretük szerint 2020. áprilisra teljes lesz a rendszer. Januártól 
előfizethető lesz ez a szolgáltatás. Elektronikusan viszont nem lehet intézni, csak 
Móron és Székesfehérváron.  
 
Berze Attila képviselő: Ez nem csak internet? 
 
Turi Balázs polgármester: Nem, ez internet, tv és telefon, tehát minden. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Ebből lesz háborgás. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Jó lesz ez? Mit fog pluszban biztosítani? 
 
Turi Balázs polgármester: Erősebb internet. Jövő májusig minden háztartásba ez be 
lesz kötve. 
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Magyar Telekom hálózat kialakításáról szóló tájékoztató elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

388/2019. (XI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar 
Telekom hálózat kialakításával kapcsolatos tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
36./  Javaslat polgármester szabadságával kapcsolatos munkáltatói döntés 
meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Igyekszik kivenni tárgyévben a szabadságát. A 
előterjesztésben foglaltak szerint szeretné felhasználni a még rendelkezésre álló 
napjait. Van benne utólagos és januári szabadság is. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
polgármester szabadságának engedélyezését elfogadásra. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

389/2019. (XI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármester szabadságolási ütemezését az előterjesztésben foglaltak 
szerint elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Egyéb polgármesteri bejelentések 
 
 
Turi Balázs polgármester: A hivatal előtt lévő bányász szobrokat célszerű lenne a 
hótól estőtől megvédeni. Jánosi János főépítésszel egyeztetett a külalakkal 
kapcsolatban. Véleménye szerint a javasolt  tető. 50.000,-Ft nem fogja fedezni. 
 
 
Kaviczki Péter képviselő: Nem lesz gond, hogy a gyerekek fel tudnak mászni rá? 
 
Turi Balázs polgármester: Nem. 
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Jánosi János által elküldött tervek elfogadását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

390/2019. (XI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
a Hivatal épülete (Bakonycsernye, Rákóczi út 83.) előtt lévő fa faragott bányász 
szobrok csapadéktól való védelme érdekében tetőzettel látja el azokat. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy 50 eFt értékben a tetőzetet készítesse el. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: szükség szerint 
 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a képviselő-testület 
ülését bezárta.    

    k.m.f. 
     
Turi Balázs      Fidrich Tamásné 
polgármester       jegyző 

 
 

    Kaviczki Péter 
     jkv. hitelesítő 


