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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 

 
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 
december 12-én, 16.00 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 Osgyán Gábor 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 

391/2019. (XII.12.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Osgyán 
Gábor képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőktől eltérően az alábbiak 
szerint tett javaslatot:  
 
1./ Javaslat TOP-2.1.3-16 számú „Települési, környezetvédelmi infrastruktúra 
fejlesztése” című pályázat benyújtásával kapcsolatos további döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
2./ Javaslat Ady Endre utcai ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
3./ Javaslat polgármester 2020. évi szabadságolási terv elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
4./ Tájékoztatás általános iskola felújításáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
A Fecskeházi kérelem elbírálása azon okból került kivételre, hogy nem teljes 
pályázati anyagot nyújtottak be, így az nem bírálható el. 
  
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 

392/2019. (XII.12.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nyíltülés 
tárgyalandó napirendi pontjaira tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el: 
1./ Javaslat TOP-2.1.3-16 számú „Települési, környezetvédelmi infrastruktúra 
fejlesztése” című pályázat benyújtásával kapcsolatos további döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
2./ Javaslat Ady Endre utcai ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
3./ Javaslat polgármester 2020. évi szabadságolási terv elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
4./ Tájékoztatás általános iskola felújításáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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1./ Javaslat TOP-2.1.3-16 számú "Települési környezetvédelmi infrastruktúra 
fejlesztése" elnevezésű pályázat benyújtásával kapcsolatos további döntések 
meghozatala 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
Turi Balázs polgármester: Ismertette a képviselő-testülettel, hogy Dr. Kuthy Zoltán 
ügyvéd elkészítette a szerződés tervezetet a pályázat megvalósításához szükséges 
földterület megvásárlására. A tervezetben sárga színnel lett jelölve a mennyiség, 
amely most még kiinduló szám, hiszen azt a tervek alapján fogják újra számolni. 
Jelentős változás nem történhet, néhány m2 eltérés lehet. Szükséges időben 
elindítani az adás-vételt, hogy az önkormányzat tulajdonába kerüljön az érintett 
földterület. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Szkok Tibor és az önkormányzat között létrejövő adásvételi szerződés tervezetét.  

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

393/2019. (XII.12.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy bakonycsernyei 014/39 hrsz-ú  külterületi legelő művelési 
ágú földterületből  a  TOP -2.1.3-16 számú "Települési környezetvédelmi 
infrastruktúra fejlesztése" című pályázat megvalósításához szükséges 
földterületrészt megvásárolja Szkok Tibor (Mór, 1959. 05. 03.) 8000 
Székesfehérvár, Pityer utca 39. szám alatti lakostól, mint kizárólagos 
tulajdonostól. 
Felhatalmazza a polgármestert, a határozat mellékletét képező adás-vételi 
szerződés aláírására. 
 
Felhatalmazza a polgármester a szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2./ Javaslat Ady Endre utcai ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntések 
meghozatalára  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Mint ahogy az előterjesztésben szerepel, az ingatlanra 
nem érkezett vételi ajánlat, az állapota folyamatosan romlik. Javasolja az új 
értékbecslés alapján 5.000.000 Ft-os eladási áron meghirdetni. 
 
A képviselők egyhangúlag támogatták a polgármester javaslatát, így a  polgármester 
szavazásra bocsátotta az önkormányzat tulajdonát képező Ady Endre utcai ingatlan 
5 millió Ft áron történő értékesítését. 

 
 

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

394/2019.(XII.12.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

 Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
 Bakonycsernye, Ady utca 19. szám alatti ingatlant az alábbi feltételek mellett 
 eladásra kínálja: 

o vételár 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint 
o adás-vétel esetén kért foglaló összege 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint 
o az ingatlan birtokba vétele csak a teljes vételár megfizetésekor történhet meg 
o az adás-vételről a képviselő-testület a vételi ajánlat megtétele utáni soron 

következő képviselő-testületi ülésen dönt 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.12.13. 
 

3./ Javaslat a polgármester szabadságigényének jóváhagyására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
Fidrich Tamásné jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet a polgármester további 
szabadságolási terveiről, melyet az előterjesztés részletesen tartalmaz. 2020 február 
15-ig kell az éves szabadságolási tervet elkészíteni, így a januárban kiveendő 
szabadságai is jelen előterjesztésben szerepelnek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
szabadság igénybevételi előterjesztést. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

395/2019.(XII.12.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 
polgármester 2020. január 16-20 közötti időszakra vonatkozó szabadságának 
felhasználását engedélyezi. 
 
Felelős: alpolgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4./ Tájékoztatás általános iskola felújításáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
 
A képviselő-testület a polgármester tájékoztatását határozat hozatal nélkül tudomásul 
vette.  
 
Turi Balázs polgármester ismertette a képviselő-testülettel az általános iskola 
igazgatójának címzett levelét, melyben mint tulajdonos képviseletében eljáró személy 
kereste meg az iskolát, hogy a beruházás során milyen nagymértékű károkozás 



 
5 
 

történik az önkormányzati vagyontárgyban. Nem is azon a szinten ázik csak be, ahol 
levették a tetőt, hanem már alatta is. Nem csak az épület állaga romlik a beruházás 
csúszása miatt, hanem a dohos levegővel a tanulók egészsége is veszélyeztetve 
van. Ezért is járt el haladéktalanul a megkereséssel az iskola igazgatója felé.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Ő is látta, hogy nagy a gond. Beázik az épület. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a képviselő-testület 
ülését bezárta.  

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

 
 
 
        Osgyán Gábor 
          jkv. hitelesítő 


