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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 

 
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. 
január 09-én 08.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

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

 
Tanácskozási joggal:  

Fidrich Tamásné   jegyző  
 
Turi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselő-testületi 
tagból 5 fő megjelent, az ülést megnyitotta.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Ackermann Zoltán alpolgármestert javasolta. A képviselő-
testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslattal egyetértett, és az 
alábbiak szerint határozott.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2020. (I.09.) határozata 
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Ackermann 
Zoltán alpolgármestert bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett javaslatot:  
 
1./ Javaslat a KÖH alapító okirat és megállapodás technikai módosítására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
2./ Javaslat köztisztviselői teljesítményértékelés szempontrendszerének 
meghatározására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
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3. Javaslat köztisztviselői illetményalap és alapilletmény meghatározásáról szóló 
önkormányzati rendeletek megalkotására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
4. Javaslat Bethlen pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
5. Javaslat Ady utca 19. szám alatti ingatlan értékesítésére  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
6./ Tájékoztatás a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
 
A meghívóban szereplő Fecskeházi lakókijelölés azon okból került le a napirendi 
pontok közül, mivel nem hozták be a kért nyomtatványokat.  
 
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: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2020. (I.09.) határozata 
a napirendi pontok elfogadásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nyíltülés 
tárgyalandó napirendi pontjaira tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el: 
1./ Javaslat a KÖH alapító okirat és megállapodás technikai módosítására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
2./ Javaslat köztisztviselői teljesítményértékelés szempontrendszerének 
meghatározására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
3. Javaslat köztisztviselői illetményalap és alapilletmény meghatározásáról 
szóló önkormányzati rendeletek megalkotására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
4. Javaslat Bethlen pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
5. Javaslat Ady utca 19. szám alatti ingatlan értékesítésére  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
6./ Tájékoztatás a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
1./ Javaslat a KÖH alapító okirat és megállapodás technikai módosítására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyző asszonyt a napirendi 
pont tájékoztatására. 
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Fidrich Tamásné jegyző: A tavalyi évben elfogadásra került a Közös Hivatal 
megállapodása, valamint a Hivatal alapító okirata. Sajnos a törzskönyvi bejegyzési 
eljárás során megállapítást nyert, hogy a Hivatal rövidített nevénél szerepel pont, 
aminek nem kellene, illetve a módosított szövegrészeket idézőjelbe kell tenni. Nem 
lehet pont a kormányzati funkcióknál a felsorolásban. A lényeg, hogy sem a 
megállapodás, sem az alapító okirat módosítása nem érdemi, hanem technikai 
módosítást tartalmaz. A Hivatal rövidített nevére azért van szükség, mert több 
esetben nem tudják a gépi számlát szabályosan kiállítani, mert nem fér ki a teljes 
név. 
  
Berze Attila képviselő: Teljesen jogos a rövidített név, Ő is tapasztalta, amikor az  
Iskolásokért Alapítványnál sem fér ki rendesen a számlára a név. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Közös 
Önkormányzati Hivatal alapító okirat és megállapodás technikai módosításának 
elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2020. (I.09.) határozata 
a KÖH megállapodás technikai módosításáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és 
működtetéséről szóló Megállapodás III. számú módosítását a határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármester a módosított Megállapodás aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2020. (I.09.) határozata 
a KÖH alapító okirat technikai módosításáról 

 
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 a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával történő i 
hatállyal a határozat 1. mellékletében foglalt szövegezéssel állapítja meg, és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
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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 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:  Turi Balázs polgármester 
Határidő:  döntést követő 8 nap 

 
 
2./ Javaslat köztisztviselői teljesítményértékelés szempontrendszerének 
meghatározására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy ezt a 
teljesítményértékelést évente szükséges elvégezni, melyre jogszabály kötelezi a 
munkáltatót aki ezen átfogó célok alapján egyénekre bontva állapítja meg a 
követelményeket. Ezt a napirendi pontot természetesen mind három önkormányzat – 
Bakonycsernye, Balinka és Nagyveleg – képviselő-testülete megtárgyalja. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
köztisztviselői teljesítményértékelés szempontrendszerének elfogadását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2020. (I.09.) határozata 
a 2020. évi köztisztviselői teljesítményértékelés alapját képező célkitűzésekről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 
teljesítményértékelésének alapját képező célkitűzéseket az alábbiak szerint 
határozza meg: 
 
1./ Az elektronikus ügyintézés kiemelt kezelése. Az ügyfelek gyors, pontos 
tájékoztatása, a társhatóságok által kért adatgyűjtések, adatszolgáltatások 
teljesítése 
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2./ Az ASP rendszer alkalmazásán túli továbbképzéseken való aktív 
részvétellel, az írott és szóbeli kommunikációs készségek fejlesztésével 
emelni a hivatali arculat színvonalát. 
 
3./ Közreműködés a képviselő-testületek munkatervéhez igazodva a testületi 
ülések napirendi pontja szerinti, valamint az egyéb testületi döntést igénylő 
ügyek megfelelő időben történő elkészítésében. 
 
4./ Szakszerű, jogszabályoknak megfelelő előterjesztésekkel a képviselő-
testületi döntések szakmai megalapozásában való részvétel. 
 
5./ Államigazgatási és hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és 
jogszerűség biztosítása, eljárási határidők szigorú betartása. A hivatal 
működését biztosító jogszabályváltozások folyamatos nyomon követése, az 
új jogszabályi rendelkezések munkafolyamatokba történő beépítése különös 
tekintettel az Ákr. változásokra. 
 
6./ Köztisztviselőhöz méltó hivatali viselkedés erősítése. 
 
Felkéri Bakonycsernye Nagyközség polgármesterét, hogy 2020. január 31-ig 
gondoskodjon a jegyzőre vonatkozó egyéni teljesítménykövetelmények 
meghatározásáról.  
Felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület által meghatározott kiemelt célok, 
valamint a módszertani ajánlás figyelembe vételével 2020. január 31. napjáig 
a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek egyéni 
teljesítménykövetelményeit határozza meg. 
 
 
Felelős: jegyző tekintetében Bakonycsernye Nagyközség polgármestere 
köztisztviselők tekintetében a jegyző 
Határidő: 2020. január 31. 

 
3. Javaslat köztisztviselői illetményalap és alapilletmény meghatározásáról 
szóló önkormányzati rendeletek megalkotására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a testületet, hogy látható az előterjesztésből is, 
hogy a tavalyi illetményalaphoz képest nem lenne emelés. 
  
Varsányi Ferencné képviselő: Hivatal kapja az összeget? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A Hivatali normatívából történne a finanszírozása. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Miért kell külön? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A közös hivatalokat több önkormányzat tartja fenn, így az 
átláthatóság, elszámolhatóság szempontjából sokkal jobb, hogy teljesen külön 
költségvetése van a Hivatalnak az önkormányzatoktól. 
 
Berze Attila Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság elnöke: A bizottság a 
rendelet tervezeteket megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
2020. évi köztisztviselői illetményalap meghatározására vonatkozó rendelet 
elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2020 (I. 10.) önkormányzati rendelete 
a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegű illetményalap 

megállapításáról 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a 2020. évi köztisztviselői 
illetménykiegészítésről szóló rendelet elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2020 (I.10.) önkormányzati rendelete 
a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők 2020. évi  illetménykiegészítéséről 
 
4. Javaslat Bethlen pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy megjelent a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által „Testvér-települési programok és 
együttműködések (2020)” támogatása címen meghirdetett felhívás. 
Önkormányzatunk már az elmúlt években is nyújtott be pályázatot. Két alkalommal  
(„néptánc tábor”, legutóbb pedig az „ifjúsági tábor”) került megszervezésre a három 
testvértelepülés gyermekei részére. Sikeres pályázat esetén 2020. évben a 
programok Magyarcsernyén valósulnának meg és javasolja, hogy a Holdviola 
néptánccsoport tagjai legyen, akik képviselik a települést. Ők is lássák mindkét 
testvértelepülést, mivel a tánccsoport az elmúlt évben Erdélyben volt. Javasolta, 
hogy vegyék igénybe az Albensis Kft. segítségét, mivel személyi változás történt a 
pályázatokkal foglalkozó kolléga személyében, és a beadási határidő is rövid. Az 
Albensis Kft. megbízási díja kizárólag önerőből fizethető. Amennyiben úgy dönt a 
képviselő-testület, akkor természetesen ezt az összeget be kell majd tervezni a 2020. 
évi költségvetésbe. A gyerekek busz hozzájárulásáról később kell majd dönteni, de a 
fuvardíj nagy részét az önkormányzatnak kell fizetnie, ugyancsak önerőből. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: A sportbusszal nem lehetne őket kivinni? 
 
Turi Balázs polgármester: Nem tudja biztosan, de szerinte nincsen biztonsági öv a 
buszokban. Ide hivatalos szállító cég kell a véleménye szerint, amely felelősséget is 
vállal. 
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által „Testvér-települési programok és 
együttműködések (2020)” címen meghirdetett pályázatát benyújtásának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2020. (I.09.) határozata 
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett pályázat benyújtásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-Testülete a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. által „ Testvér-települési progrmok és 
együttműködések (2020.)” címen meghirdetett felhívásra benyújtja a 
pályázatot,ezzel együtt vállalja a bakonycsernyei résztvevők  programra 
történő utazási költségek finanszírozását. Az utazás költségeit, 400.000.- Ft-
ot a 2020. évi költségvetésbe betervezi. 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat határidőre történő benyújtásra. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020.01.15. 

 
Turi Balázs polgármester kérte a döntéshozatalból való kizárását az Albensis Kft. 
megbízásával kapcsolatos döntés során, mivel a felesége által érintette a napirendi 
pontban. 
 

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

Turi Balázs polgármester nem szavazott 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2020. (I.09.) határozata 

Turi Balázs polgármester szavazásból való kizárásáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy az Albensis Kft. pályázat előkészítésével kapcsolatos 
megbízásának döntéséből Turi Balázs polgármestert érintettsége miatt a 
döntéshozatalból kizárja. 
 
Felelős: alpolgármester 
Határidő: azonnal 

 
Turi Balázs polgármester átadta az ülés vezetését Ackermann Zoltán alpolgármester 
részére.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Kérdés nem érkezett, ezért szavazásra bocsátotta 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által „Testvér-települési programok és 
együttműködések (2020)” címen meghirdetett pályázatát benyújtásához szükséges 
munkák elvégzésére az Albensis Kft. megbízását. 
 

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

Turi Balázs polgármester nem szavazott 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2020. (I.09.) határozata 
az Albensis Kft. megbízásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-Testülete a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. által „ Testvér-települési progrmok és 
együttműködések (2020.)” címen meghirdetett pályázat benyújtásához 
szükséges előkészítő munkák elvégzésére megbízza az Albensis Kft-t(8000 
Székesfehérvár, Szent István tér 9.).Az Albensis Kft. munkadíját,azaz bruttó  
76.200.- Ft-ot a 2020. évi költségvetésbe betervezi. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az előkészítő munkák megrendelésére és az 
Albensis Kft-vel kötendő megállapodás aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Turi Balázs polgármester vissza vette az ülés vezetését az alpolgármestertől. 
 
5. Javaslat Ady utca 19. szám alatti ingatlan értékesítésére  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Elmondta, hogy az értékbecslés nagyon részletes és 
megalapozott. 
 
Berze Attila képviselő: Valóban, sokkal szakszerűbb, mint a korábbi. 
 
Turi Balázs polgármester: Igy van, ez a megfelelő szó rá. 1 vevő nyújtott be vételi 
ajánlatot, Hullan Andrea személyében. Felhívta a figyelmet, hogy az ingatlan 
kizárólag akkor kerül a tulajdonába, ha az egész vételárat kifizette. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Nem merül fel problémaként, hogy itt dolgozó? 
 
Turi Balázs polgármester: Közalkalmazottként dolgozik az iskolában, de nem az 
Önkormányzat alkalmazottja. A pályázat meg volt hirdetve, szabályszerűen zajlott 
minden. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A vételi szándékot benyújtó nem bérlő, így nincsen 
elővásárlási joga, illetve a jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények 
igénybevételére sem jogosult, mint például a részletfizetés. 
 
Berze Attila Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság elnöke: A bizottság a 
rendelet tervezetet és az ingatlan értékesítéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az önkormányzat vagyonáról szóló rendeletének módosítását elfogadásra. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2020. (I.10.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat vagyonáról szóló  
19/2012. (X.26.) önkormányzati rendeletének módosítására 

 
A polgármester szavazásra bocsátotta Hullan Andrea vételi ajánlatának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2020. (I.09.) határozata 
Hullan Andrea vételi ajánlatának elfogadásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
kizárólagos tulajdonát képező Bakonycsernye, 790/1 hrsz alatti, 
természetben a Bakonycsernye, 
Ady E. utca 19. számú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület 
megnevezésű ingatlanát az önkormányzat vagyonáról szóló 19/2012. (X.26.) 
önkormányzati rendelet módosításának hatálybalépését követően értékesíti 
Hullan Andrea, Bakonycsernye, Bercsényi utca 53. szám alatti lakos részére. 
Az adás-vétel összegét 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forintban határozza meg 
az alábbi feltételekkel: 
1.) Vevő az adásvételi szerződés aláírásakor 1.000.000 Ft foglaló 
megfizetésre kötelezett. 
2.) A foglaló összegével csökkentett, fennmaradó vételár összegét a vevő 
legkésőbb 2020.  május 31-ig fizeti meg az eladó részére.  
3.) Eladó az ingatlant kizárólag a teljes vételár megfizetésekor bocsátja vevő 
birtokába. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fent meghatározott feltételekkel 
kidolgozott adásvételi-szerződés tervezetét terjessze a képviselő-testület elé 
az értékesítésről szóló  végső döntés meghozatala céljából. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: következő soros képviselő-testületi ülés 
 

 
6./ Tájékoztatás a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy ismét 
megtekintette a falu központjában álló Bánki boltot. A helyszíni szemle alapján 
nagyot csalódott, hiszen sokkal rosszabb állapotban van az előző megtekintéshez 
képest. Kérte a testületet, hogy lépjenek vissza a 8 millió forintos vételi ajánlattól, 
mert nagyot romlott az épület állaga. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Véleménye szerint, ha most visszalépnek nem lesz 
belőle semmi. Ő nagyon nem szeretné elengedni ez a vételi lehetőséget. Mivel a falu 
központjában van, így az önkormányzatnak nagy szüksége lenne rá. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Felhívta a figyelmet a rendezési tervben meghatározott 
előírásokra. Javasolta, hogy amennyiben felülvizsgálatra kerül a rendezési terv, úgy 
az összhangba kell hozni azzal, hogy mit szeretne a képviselő-testület ott 
megvalósítani. 
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Varsányi Ferencné képviselő: Ismételten kijelentette, hogy fontos lenne megvásárolni 
akár 8 millió Ft-os vételáron is az ingatlant. Az elővásárlási jog kerüljön rá, ahogy azt 
a rendezési terv is tartalmazza. Így nyugodt lenne. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Bánki 
bolttal kapcsolatos vételi ajánlat visszavonását elfogadásra. 
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 1 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2020. (I.09.) határozata 
a Bánki boltra tett vételi ajánlat visszavonásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy 349/2019. (XI.28.) számú határozatát visszavonja, tekintettel 
arra, hogy a vételi ajánlattal érintett ingatlan állagában további romlás állt be, 
így annak értéke a 8 millió Ft-os vételárral nem arányos. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy az orvosi eszközpályázatra 
az elnyert eszközök folyamatosan érkeznek. Megérkezett az EKG gép is, amelyet 
haladéktalanul átad a doktornőnek. Ezt az önkormányzat saját önerőből vásárolta. 
 
Elmondta továbbá, hogy az általános iskolában már a szülőktől is jött megkeresés az 
iskola épületének állagromlásával kapcsolatban. Beszélt az iskola és a tankerület 
vezetéssel is. Jelenleg is tovább romlik az iskola épületének az állaga. Sajnos van 
egy kialakult helyzet, amit nagyon nehéz megoldani. Javasolta az iskolának, hogy 
amennyire lehet, csoportosítsák az osztályokat olyan épület részbe, ahol nincsen 
beázás. Személyesen is volt az épületben, ahol maga is látta, hogy a korábbi 
látogatása óta csak romlott a helyzet. Lassan befejezik a tetőt, de valószínűleg csak 
nyáron fognak majd kiszáradni a falak. Nagyon reméli, hogy az iskola tud működni. 
Ha levonul a vállalkozó és kiszáradnak a falak, felszólításra kerül a KLIK, hiszen ez 
óriási probléma, amire nekik kellett volna odafigyelni, nekik kell majd a helyreállítás 
költségeit behajtani a vállalkozón. A jövőben egy komolyabb belső felújítást szeretne 
megvalósítatni az épületben. 
 
Tájékoztatást nyújtott az új szelektív konténerek kihelyezéséről, aminek a pontos  
dátumát még nem tudja. Amit sajnál, hogy nem színes kuka lesz, hanem ugyan úgy 
fekete, mint eddig. De pontos tájékoztatót a következő testületi ülésen ad. 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Javasolja, hogy a fecskeházi lakók beköltözéséről 
a polgármester egyszemélyben döntsön. Felesleges ezt testület elé vinni, ha 
megfelel a pályázó minden előírásnak a rendelet szerint. 
 
Berze Attila képviselő: Támogatta Ackermann Zoltán alpolgármester javaslatát. 
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Fidrich Tamásné jegyző: Kérte, had nézzen pontosan utána, hogy ebben az esetben 
átruházhatja-e hatáskörét a képviselő-testület a polgármesterre, mivel itt 
önkormányzati tulajdon hasznosításáról van szó. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
következő ülésre a rendelet módosítását fecskeházi lakók beköltözésével 
kapcsolatban. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2020. (I.09.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzati tulajdonú Fiatalok Garzonháza 
(Fecskeház) lakóegységeinek bérbeadásáról szóló helyi rendeletben 
foglaltak végrehajtás átruházott hatáskörben a polgármester döntési 
kompetenciájába kerüljön. 
Felkéri a jegyzőt, hogy ennek megfelelően kerüljön elkészítésre a rendelet 
tervezet a következő soros képviselő-testületi ülésre. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: következő testületi ülés 

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

 
k.m.f. 

  
    

Turi Balázs      Fidrich Tamásné 
polgármester             jegyző 

 
        Ackermann Zoltán 
           jkv. hitelesítő 


