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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 

 
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. 
január 30-án 08.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

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

 
Tanácskozási joggal:  

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

12/2020. (I.30.) határozata 
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Berze Attila 
képviselőtbízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 



 
2 
 

Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett 
javaslatot:  
 
1./ Javaslat Kézilabda pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
2./ Javaslat záportározós pályázattal kapcsolatos tervezői munkák elvégzésére 
meghívandók körére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
3./ Javaslat törvényességi felhívás jóváhagyására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző  
 
4./ Javaslat az önkormányzat 2020. évi munkatervének elfogadására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző  
 
5./ Javaslat az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző  
 
6./ Javaslat polgármester célértékelésére 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző  
 
7./ Javaslat polgármester részére képviselő-testületi hatáskör átruházására /az 
önkormányzati tulajdonú Fiatalok Garzonháza (Fecskeház) lakóegységeinek 
bérbeadásáról szóló 1/2008. (I.15.)  önkormányzati rendelet módosítás/ 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző  
 
8./ Javaslat vagyonrendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző  
 
9./ Javaslat Ady Endre utca 9. szám alatti ingatlan adás-vételi szerződésének 
beterjesztésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
10./ Javaslat a 910/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó csereszerződés 
beterjesztésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
11./ Javaslat Telenor Magyarország Zrt.-vel kötendő szerződés beterjesztésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
12./ Javaslat Vámosiné Szmulai Szilvia kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
13./ Javaslat ruhagyűjtő konténerek kihelyezésére vonatkozó szerződés felbontására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
14./ Javaslat lejárt határidejű munkaszerződések felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
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15./ Javaslat nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodás felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző  
 
16./ Javaslat Szociális Alapszolgáltatási Központtal (Mór) kötendő együttműködési 
megállapodás megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
17./ Javaslat óvodai zárva tartás fenntartói jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
18./ Javaslat a polgármester 2020. évi szabadságolási tervének elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
19./ Javaslat I. sz. háziorvosi körzet nyílászáró cseréjének ügyében hozott döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
20./ Javaslat Fecskeházi lakó kijelöléséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
21./ Javaslat Praxis I. programban való részvételre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
22./ Javaslat Simek Valéria kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
23./ Javaslat óvoda vezetői kinevezés lejártának meghosszabbítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
24./ Tájékoztatás a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
 
A tárgyalandó napirendre egyéb módosító javaslat nem érkezett. A polgármester 
szavazásra bocsátotta a tárgyalandó napirendre tett javaslat elfogadását az 
elhangzottak szerint: 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2020. (I.30.) határozata 
a napirendi pontok elfogadásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nyíltülés 
tárgyalandó napirendi pontjaira tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el: 
1./ Javaslat Kézilabda pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
2./ Javaslat záportározós pályázattal kapcsolatos tervezői munkák 
elvégzésére meghívandók körére 
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Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
3./ Javaslat törvényességi felhívás jóváhagyására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző  
4./ Javaslat az önkormányzat 2020. évi munkatervének elfogadására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző  
5./ Javaslat az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző  
6./ Javaslat polgármester célértékelésére 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző  
7./ Javaslat polgármester részére képviselő-testületi hatáskör átruházására 
/az önkormányzati tulajdonú Fiatalok Garzonháza (Fecskeház) 
lakóegységeinek bérbeadásáról szóló 1/2008. (I.15.)  önkormányzati rendelet 
módosítás/ 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző  
8./ Javaslat vagyonrendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző  
9./ Javaslat Ady Endre utca 9. szám alatti ingatlan adás-vételi szerződésének 
beterjesztésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
10./ Javaslat a 910/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó csereszerződés 
beterjesztésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
11./ Javaslat Telenor Magyarország Zrt.-vel kötendő szerződés 
beterjesztésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
12./ Javaslat Vámosiné Szmulai Szilvia kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
13./ Javaslat ruhagyűjtő konténerek kihelyezésére vonatkozó szerződés 
felbontására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
14./ Javaslat lejárt határidejű munkaszerződések felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
15./ Javaslat nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodás 
felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző  
16./ Javaslat Szociális Alapszolgáltatási Központtal (Mór) kötendő 
együttműködési megállapodás megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
17./ Javaslat óvodai zárva tartás fenntartói jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
18./ Javaslat a polgármester 2020. évi szabadságolási tervének elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
19./ Javaslat I. sz. háziorvosi körzet nyílászáró cseréjének ügyében hozott 
döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
20./ Javaslat Fecskeházi lakó kijelöléséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
21./ Javaslat Praxis I. programban való részvételre 



 
5 
 

Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
22./ Javaslat Simek Valéria kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
23./ Javaslat óvoda vezetői kinevezés lejártának meghosszabbítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
24./ Tájékoztatás a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
1./ Javaslat Kézilabda pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Kézilabda 
pályázat beadási határideje tavaly november volt. A határidőt áttették 2020. január 
31-re. Még nem látják tisztán a költségvetést, hogy lesz-e 30%-os önerőre keret, be 
tudják-e adni. Két új információt szeretne megosztani. Az egyik, hogy ha 
szabályszerűen benyújtják a pályázatot és elfogadják, akkor már visszalépni nem 
lehet. Ez azt jelenti, hogy az önrész 9 millió forintnál több is lehet, de ezt még most 
pontosan nem lehet meghatározni. Az önkormányzat költségvetése körülbelül ugyan 
akkora, mint a tavalyi évben. Ha ebbe belevágnak, akkor nincs kizárva, hogy más 
pályázatok kerülnek veszélybe. Jelenleg úgy számolják, hogy a Kuruc utcában a 2. 
szakasz 27 millió forintba fog kerülni. Mind a Kuruc utcánál mind a járdapályázatnál a 
projekt tervezett befejezésének határideje 2021.06.30. Ez egy gondolatébresztő. Ha 
megnyerik a pályázatot, akkor neki állnak a tornateremnek. A tegnapi civil fórumon 
nagyon erősen előjött az iskola felújításával kapcsolatos problémája. A faluban ez a 
közbeszéd tárgya, az önkormányzatot is hibáztatják. Pedig sok ráhatása nincs az 
önkormányzatnak ebben.  
 
Szarka István képviselő: Ebben a helyzetben ő elengedné a tornaterem felújítását. 
 
Turi Balázs polgármester: Még egy információ. Ez a pályázat 4. éve van. Véleménye 
szerint lesz jövőre is, de természetesen nem biztos, hogy az 5. kör is megvalósul. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Véleménye szerint se legyen benyújtva a 
pályázat, de nem csak az iskola miatt, hanem mert százszor fontosabb dolgok 
vannak a faluban, amit ebből a pénzből meg lehetne csinálni. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Milyen jelleggel működik a kézilabda csapat? 
 
Turi Balázs polgármester: Ne legyen zavaró, hogy kézilabda pályázatról beszélnek. 
Ez a pályázat neve, de a tornatermet mindenki használhatja. Kemény a talaj is 
benne, ami a későbbiekben problémákat is okozhat. Mégis inkább arra fele hajlik, 
hogy ne legyen benyújtva a pályázat. A kézilabda csapat az iskola keretein belül 
működik. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Jelenleg nem támogatja a benyújtást. Főleg, ahogy 
Berze Attiláné Gyöngyi tegnap lefestette az iskola helyzetét. Nagyon sok munkájuk 
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lesz benne. Javasolja, hogy inkább adjon nekik az önkormányzat pénzt, amiből fel 
tudják újítani a termeket. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Hasonló az elképzelése, mint az előtte hozzászóló 
képviselőnek. Élettanilag valóban nem tesz jót a gyerekeknek, de olyan nagyon 
rossz helyzetben még nincs. Viszont valamilyen ráfordítást az öltözők is 
megérdemelnének. Akár közösen a KLIK-el, vagy egyedül az önkormányzat, de ezt a 
pályázatot most nem támogatja. 
 
Turi Balázs polgármester: Az öltözők sem olyan fontosak, mint a fenti tantermek. A 
KLIK ebben nagyon sok mindenért felel. Az önkormányzat és a KLIK között van egy 
megállapodás, ami konkrétan leírja, hogy mikért felel a KLIK. Ezt nekik kell 
megoldani. El fog menni Török Szabolcshoz a KLIK vezetőjéhez, országgyűlési 
képviselőhöz, hiszen a cél, hogy a KLIK ebben az évben kicsit többet fordítson az 
iskolára. Igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy ez a dolog működjön. 
Pontosan akkor látják majd a kárt, amikor nyárra kiszáradnak a falak. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: A vállalkozón miért nem lehet behajtani? 
 
Kaviczki Péter képviselő: Meg kell várni, amíg kiszárad, ezt csak utána lehet látni a 
tényleges kárt. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Válaszolva Varsányi Ferencné képviselőnek, azért, mert 
nem az önkormányzat áll szerződéses jogviszonyba a vállalkozóval. 
 
Turi Balázs polgármester: Az önkormányzat akkor jön képbe, amikor a vállalkozó 
levonult és a KLIK nem hajtotta be a vállalkozón a károk helyreállítását. Most jön az 
az időszak,  hogy viszik az ovisokat iskola látogatóra, és mit lát a szülő? Hogyan 
lehet  a gyerekeket ott tartani ilyen épületben? Ez most nagyon nehéz, hogy ilyen 
állapotban van. 
 
Berze Attila képviselő: Katasztrófa, ahogy ez a vállalkozó dolgozik. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Sem az önkormányzatnak, sem az iskola vezetésének 
nincsen beleszólása, itt ez a baj. 
 
Osgyán Gábor képviselő: A tornateremre ráférne, de ha ilyen helyzet van, akkor 
inkább ne legyen benyújtva. Az iskolának ilyenkor nem szabadott volna nekiállni. 
Egyébként vannak nagy falszárító gépek, amikkel most is meg lehetne szárítani. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Minek, amikor még mindig beázik? Felesleges lenne. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Kemény munka lesz helyre hozni. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: E-naplót hogyan vezetik? 
 
Kaviczki Péter képviselő: Már tavaly szeptember óta nem kell vezetni a 
vállalkozóknak. 
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Turi Balázs polgármester: Mi a javaslat? 
 
Szarka István képviselő: Nem szívesen nyújtaná be a pályázatot. 
  
Kaviczki Péter képviselő: Egy levélben le kellene írni, hogy nem az önkormányzat 
feladata visszaállítani az eredeti állapotot. Valamint, hogy megkezdték a tárgyalást a 
KLIK-el. Ezeket a lakosság felé pedig kommunikálni szükséges.  
 
Turi Balázs polgármester: Az önkormányzat, mint tulajdonos, a KLIK, mint működtető 
egyeztető megbeszélést folytatnak. Haladnak előre és minden követ megmozgatnak, 
hogy az eredeti állapot helyre legyen állítva. A KLIKK felelőssége. 
Javasolja, hogy a Kézilabda pályázatot ne nyújtsa be az önkormányzat, de a jövő 
évben, amint megjelenik, legyen újra tárgyalva. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Kézilabda pályázat benyújtásának elutasítását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2020. (I.30.) határozata 
a Kézilabda pályázat benyújtásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a „Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem 
Felújítási Program IV. ütem elnevezésű pályázatot tekintettel az Általános 
Iskola jelenlegi műszaki állapotára, továbbá Bakonycsernye Nagyközség 
Önkormányzat 2020. évi költségvetési tervezetére, nem nyújtja be. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2./ Javaslat záportározós pályázattal kapcsolatos tervezői munkák elvégzésére 
meghívandók körére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Elmondta, hogy a pályázat 2019. október 31-én 
benyújtásra került, de még továbbra sincs döntés. Sikeres pályázat esetén az első 
mérföldkő befejezése 2020. május 1., melyben az engedélyezési és kivitelezése 
tervek, illetve a hatósági engedélyek, szakvélemények beszerzésére kerülne sor. 
Javasolta, hogy a határidők lecsökkentése érdekében feltételesen ki lehetne jelölni a 
tervezői céget. Tehát a szerződés akkor lépne csak hatályba, hogyha a pályázat 
sikeres. Mivel 10 millió forint fölött van a tervezési díj, ezért 3 cégtől szükséges 
árajánlatot kérni, ami a mai napon kiküldésre kerülne és a következő testületi ülésen 
már ki lehetne nevezni a nyertes céget. Ismertette a cégek neveit, akiktől javasolja 
bekérni az árajánlatot. A benyújtási határidő február 5. Van-e valakinek kérdése? 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
záportározós pályázat tervezői munkák elvégzésére árajánlatok bekérését. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2020. (I.30.) határozata 
a tervezői árajánlatok bekéréséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-
2.1.3-16.FE-2019-00003 – „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-
fejlesztések; Záportározó építése Bakonycsernyén” elnevezésű pályázat 
megvalósítása érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezői 
árajánlatokat kérje be. 
 
A meghívásra kerülő tervezők:  

1. SOLVEX Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Korlátolt 
Felelősségű Társaság  
(Cím: 9700 Szombathely, Tolnay S. u. 1.) Adószám: 11315188-2-18 

2. VITUKI Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság  
(Cím: 1173 Budapest, Mendei utca 3.) Adószám: 23744251-2-42 

3. VIZITERV CONSULT Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
(Cím: 1149 Budapest, Angol utca 32.) Adószám: 12164442-2-42 

 
Határidő: 2020.02.05. 
Felelős: polgármester 

 
2./ Javaslat törvényességi felhívás jóváhagyására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Fejér Megyei 
Kormányhivatalban átvizsgálták az alakuló ülések jegyzőkönyveit, melynek 
eredményeként törvényességi javaslatot tettek, amiben leírták észrevételeiket. 2020. 
január 30-ig ad határidő arra, hogy a képviselő-testület javítsa ki a hibákat.  
Áttekintve az észrevételben megjelölt jogszabályi hivatkozásokat, valamint az 
észrevétel magyarázó szövegét, javasolta a  Képviselő-testület felé, hogy az abban 
foglaltakkal maradéktalanul értsen egyet, s hozza meg az alábbi korrigáló döntéseit. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2020. (I.30.) határozata 
Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1228-1/2019. számú javaslatának 

elfogadására 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér 
Megyei Kormányhivatal a "Magyarország helyi önkormányzatairól" szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 133.§ (2) bekezdésében biztosított 
hatáskörében eljárva megtett FE/02/1228-1/2019. számú javaslatában 
foglaltakkal maradéktalanul egyetért.  
Felhívja a jegyzőt, hogy " a képviselő-testület szervezeti és működési 
szabályzatáról" szóló 23/2013. (XII.23.) önkormányzati rendeletének "a 
Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő 
és a közjogi szervezetszabályozó eszközök közzététele során történő 
megjelölésről" szóló 5/2019. (III.13.) IM rendeletben foglaltakkal történő 
megfelelése érdekében a rendelet módosításra való előterjesztést 
haladéktalanul tegye meg, így biztosítva az önkormányzati normatív 
határozatok pontos megjelölését. 
Továbbá felhívja a jegyzőt, hogy amennyiben a képviselő-testület ülésén 
szünet elrendelésére kerül sor, úgy a szünet pontos elrendelésének idejét, 
majd az ülés folytatásának szintén pontos megjelenítését a képviselő-testület 
üléséről készülő jegyzőkönyvben jelenítse meg. 

 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2020. (I.30.) határozata 
a polgármester illetményének megállapításáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Képviselő-testülete Turi Balázs polgármester 
illetményét 2019. október 13. napjától bruttó 548.400 Ft/hó összegben 
határozza meg.  
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása 
érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős:jegyző 
Határidő: azonnal 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2020. (I.30.) határozata 

a polgármester részére idegennyelv-tudási pótlék megállapításáról 
 
Bakonycsernye Nagyközség Képviselő-testülete Turi Balázs polgármester 
részére 2019. október 13. napjától - finn felsőfokú szóbeli nyelvvizsgájára 
tekintettel  11.595 Ft/hó összegben idegennyelv-tudási pótlékot állapít meg. 
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A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása 
érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2020. (I.30.) határozata 
a polgármester költségtérítésének megállapításáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 
polgármester költségtérítését 2019. október 13. napjától bruttó 82.260 Ft/hó 
összegben állapítja meg. 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása 
érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2020. (I.30.) határozata 

az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Ackerman 
József Zoltán alpolgármester tiszteletdíját 2019. október 24. napjától bruttó 
150.000 Ft/hó összegben állapítja meg. 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása 
érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
21/2020. (I.30.) határozata 

az alpolgármester költségtérítésének megállapításáról 
 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Ackerman 
József Zoltán alpolgármester költségtérítését 2019. október 24. napjától 
bruttó 22.500  Ft/hó összegben állapítja meg. 
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A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása 
érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2020. (I.30.) határozata 
Pénzügyi és Településüzemeltetési bizottság elnökének 

megválasztásáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti 
és Működési Szabályzatában meghatározott Pénzügyi és 
Településüzemeltetési Bizottság elnökének Berze Attila képviselő választja 
meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2020. (I.30.) határozata 
Pénzügyi és Településüzemeltetési bizottság tagjának megválasztásáról 
 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti 
és Működési Szabályzatában meghatározott Pénzügyi és 
Településüzemeltetési Bizottság tagjának Varsányi Ferencné képviselőt 
választja meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2020. (I.30.) határozata 
Pénzügyi és Településüzemeltetési bizottság nem képviselő-testületi 

tagjának megválasztásáról 
 



 
12 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti 
és Működési Szabályzatában meghatározott Pénzügyi és 
Településüzemeltetési Bizottság nem képviselő-testületi tagjának Veress 
Árpádot választja meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
25/2020. (I.30.) határozata 

Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló 
bizottság elnökének megválasztásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti 
és Működési Szabályzatában meghatározott Vagyonnyilatkozatokat 
Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság elnökének Szarka 
István képviselőt választja meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2020. (I.30.) határozata 
Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló 

bizottság tagjának megválasztásáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti 
és Működési Szabályzatában meghatározott Vagyonnyilatkozatokat 
Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság tagjának Kaviczki 
Péter képviselőt választja meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
27/2020. (I.30.) határozata 

Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló bizottság 
tagjának megválasztásáról 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti 
és Működési Szabályzatában meghatározott Vagyonnyilatkozatokat 
Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság tagjának Osgyán 
Gábor képviselőt választja meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
28/2020. (I.30.) határozata 

Móri Többcélú Kistérségi Társulásba történő delegálásáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Móri 
Többcélú Kistérségi Társulás tagja a Társulási Tanácsba Bakonycsernye 
Nagyközség Önkormányzatának képviseletére Turi Balázs polgármestert 
delegálja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
29/2020. (I.30.) határozata 

Móri Többcélú Kistérségi Társulásba történő további delegálásáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Móri 
Többcélú Kistérségi Társulás tagja a Társulási Tanácsba Turi Balázs 
polgármester akadályoztatása esetén Ackerman József Zoltán 
alpolgármestert delegálja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
30/2020. (I.30.) határozata 

Móri Többcélú Kistérségi Társulásba történő további delegálásáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Móri 
Többcélú Kistérségi Társulás tagja a Társulási Tanácsba Ackerman József 
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Zoltán alpolgármester akadályoztatása esetén Berze Attila képviselőt 
delegálja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

31/2020. (I.30.) határozata 
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás tagja a Társulási Tanácsba történő delegálásáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja a 
Társulási Tanácsba Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának 
képviseletére Turi Balázs polgármestert delegálja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

32/2020. (I.30.) határozata 
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás tagja a Társulási Tanácsba történő további tag delegálásáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja a 
Társulási Tanácsba Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának 
képviseletére Turi Balázs polgármester akadályoztatása esetén Ackerman 
József Zoltán alpolgármestert delegálja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

33/2020. (I.30.) határozata 
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Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás tagja a Társulási Tanácsba történő további tag delegálásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja a 
Társulási Tanácsba Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának 
képviseletére Ackerman József Zoltán alpolgármester akadályoztatása 
esetén Berze Attila képviselőt delegálja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
3./ Javaslat az önkormányzat 2020. évi munkatervének elfogadására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság Elnöke: Támogatja, javasolja 
elfogadásra. 
 
Turi Balázs polgármester: Javasolja elfogadásra a munkatervet. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat 2020. évi munkatervének elfogadását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

34/2020. (I.30.) határozata 
a 2020. év munkatervről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2020. évre vonatkozó munka és üléstervét megtárgyalva az 
alábbiak szerint fogadja el: 

 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

2020. évi munka és ülésterve 

 

 
I. 

A munkaprogramból adódó feladatok: 
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1.) Költségvetések elkészítése, a település működtetésével kapcsolatos 
döntések meghozatala  
2.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése. 
3.) Beszámolók, értékelések: 
a) a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásának értékelése  
b) a Művelődési Ház és Községi Könyvtár működésének értékelése  
c) a Közös önkormányzati hivatal fenntartásával kapcsolatos beszámoló 
4.) A jogszabályi kötelezettség alapján feladat a határidős jelentések, 
beszámolók megtárgyalása, különös tekintettel a féléves, háromnegyed-éves 
beszámolóra, a zárszámadásra és pénzmaradvány elszámolásra.  
5.) A község közbiztonsági helyzetéről a Rendőrkapitányság évente 
tájékoztatja a képviselő-testületet.  

II. 
A képviselő-testületi ülések állandó témái: 

 
1.) Napirend tárgyalása előtt témák: 
a) Tájékoztató az elmúlt ülést követő fontosabb eseményekről, lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: polgármester  
b) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről  
Előadó: polgármester  
c) Tájékoztató a képviselő-testület és Pénzügyi és Településüzemeltetési 
Bizottság feladat-és hatáskörét érinti új jogszabályokról  
Előadó: jegyző  

 
2.) A bejelentések között, illetőleg a napirend után tárgyalandó témák:  
- Felvilágosítás kérés (interpelláció) előzőleg írásban benyújtott előterjesztés 
alapján  
- Különböző tájékoztatók és egyéb témák  

 
3.) A képviselő-testületi ülések megtartására – esetleges rendkívüli 
eseményeket kivéve – a hónap utolsó csütörtök. Kezdő időpontja: reggel 8 
óra.  
A nyilvános testületi üléseket - szükség szerint - zárt ülések követik. A zárt 
ülések keretében tárgyalja a képviselő-testület a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény 46. § (2) bekezdésében feltüntetett 
eseteket.  

4.) A képviselő-testület évente július 1-jétől augusztus 31-ig munkaterv 
szerinti ülést nem tart. Rendkívüli események, döntési kényszerek esetén 
rendkívüli ülés összehívására kerül sor. 

III. 

Bakonycsernye, Balinka és Nagyveleg Önkormányzatainak  
együttes ülései 

 
A Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal és a Gajamenti 
Önkormányzati Társulás közös fenntartásából adódó döntéseket a tagi 
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önkormányzatok együttes ülésen fogadhatják el. Amennyiben együttes 
ülésre kerül sor, úgy annak időpontját polgármesterek együttesen tűzik ki. 
Amennyiben a képviselő-testületek nem összevont ülés keretében döntenek 
az érintett napirendi pontokról, úgy a jegyző köteles mind a három testület 
részére azonos tartalmú előterjesztést készíteni. 

 
IV. 

A munkaterv nyilvánossága 

A jegyző gondoskodik arról, hogy a munkaterv nyilvánossága biztosított 
legyen, a terv elfogadását követően a www.bakonycsernye.hu 
önkormányzatunk honlapján, valamint a Községi Könyvtárban közzéteszi.  

V. 

A Képviselő-testület ülésterve 

A fenti munkaterv alapján Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének 2020. évi ülésterve a következő: 

A testületi ülések napirendi tervezetére, a napirendi pontok sorrendjére a 
polgármester tesz javaslatot. A testületi ülés napirendi ügyeinek 
előkészítésért felelős a jegyző, közreműködik a napirendi pont tárgya szerinti 
előadó.  

JANUÁR 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Köztisztviselők teljesítményértékelésének alapjául szolgáló célkitűzések 
meghatározása 
Előterjesztő: jegyző 
2./ Nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata 
3./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének beterjesztése I. forduló 
4./ Aktuális ügyek 

 
FEBRUÁR 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Tájékoztató a Községi Könyvtár 2019. évi működéséről 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Tájékoztató a Művelődési Ház 2019. évi működéséről 
Előterjesztő: polgármester 
3./ Tájékoztató az Általános Iskola 2019. évi működéséről 
Előterjesztő: polgármester 
4./ Tájékoztató a Bóbita Óvoda Mini Bölcsőde 2019. évi működéséről 
Előterjesztő: polgármester 
5./ Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételi 
kötelezettségének teljesítéséről, a KOMA adatbázisban történő szereplésről 
Előterjesztő: bizottság elnöke 
6./ Javaslat az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének meghatározására 
Előterjesztő: polgármester 
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7./ Javaslat az önkormányzat saját bevételek, valamint adósságot 
keletkezető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározására a 
költségvetési évet követő 3 évre várható összegéről 
Előterjesztő: polgármester 
8./ Javaslat az MTKT társulás működéséhez történő hozzájárulás 
meghatározásáról 
Előterjesztő: polgármester 
9./ Beszámoló a civil szervezetek részére nyújtott támogatások 
felhasználásáról 
Előterjesztő: polgármester 
10./ A polgármester 2020. évi szabadságütemezésének jóváhagyása 
Előterjesztő: jegyző 
11. Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
12./ Beszámoló a KÖH 2019. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
13./ Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 
elfogadása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
14./ Aktuális ügyek 

 
MÁRCIUS 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása 
Előterjesztő: polgármester 

 
ÁPRILIS 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló 
megtárgyalása 
Előterjesztő: polgármester 
3./ Tájékoztató az önkormányzat vagyonkimutatásáról a vagyonállapotról 
Mötv. 110. § (2) bekezdése alapján 
Előterjesztő: polgármester 
3./Tájékoztató a 2019. évi belső ellenőrzés megállapításairól 
Előterjesztő: polgármester 
4./ Aktuális ügyek 

 
MÁJUS 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Beszámoló az önkormányzat 2019. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti 
feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Aktuális ügyek 
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JÚNIUS 
1./ Aktuális ügyek 

 
Képviselő-testületi ülés időpontja: 2020. július-augusztus: szükség 
szerint aktuális ügyek. 

 
 

SZEPTEMBER 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának ½ féléves teljesítéséről 
szóló tájékoztató ismertetése 
Előterjesztő: polgármester 
3./ Döntés a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázati rendszerhez történő 
csatlakozásról 
Előterjesztő: polgármester 
4./ Aktuális ügyek 

 
OKTÓBER 
Tárgyalandó napirendi pontok: 

 
1./ 2021. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
3./ Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról szóló ¾ éves tájékoztató 
ismertetése 
Előterjesztő: polgármester 
4./ Aktuális ügyek 

 
NOVEMBER 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1/ Az önkormányzat helyi adórendeleteinek felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Jegyzői beszámoló az adóztatási tevékenységről 
Előterjesztő: jegyző 
3./ Önkormányzati lakások lakbérrendeletének felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
4./ Temetői díjak felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
5./ Lakosság tájékoztatója a környezet állapotáról 
Előterjesztő: polgármester 
6./ Polgármesteri beszámoló a társulásokban végzett tevékenységről  
Előterjesztő: polgármester 
7./Aktuális ügyek 

 
DECEMBER 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
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1./ A 2021. évre vonatkozó munkaterv meghatározására 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Tájékoztató az önkormányzati képviselő választópolgárokkal való 
kapcsolattartási kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységéről szóló 
tájékoztatási kötelezettsége teljesítéséről 
Előterjesztő: polgármester 

 
A Képviselő-testület az éves KÖZMEGHALLGATÁS időpontját október 
hónapban határozza meg.  

VI. 
Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság ülésterve 

 
A Bizottság az SZMSZ-ben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva, 
igazodva a képviselő-testület üléstervéhez tartja meg bizottsági üléseit. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
 
4./ Javaslat az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Jegyző asszonyt a napirendi pont tájékoztatására. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A decemberi ülésen felvetődött a kérdés az adós 
hátralékokkal kapcsolatban ezért merült fel belső ellenőrzési témaként. Az 
ellenőrzést 160.000,- Ft+ÁFA díjért vállalják. Ez tartalmazza a kötelezően előírt belső 
ellenőrzési vezetői feladatok ellátását is. 
 
Kérés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzés tervének elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

35/2020. (I.30.) határozata 
a 2020. évi belső ellenőrzés tervről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervét a jegyzőkönyv mellékletét 
képező tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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5./ Javaslat polgármester célértékelésére 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a testület az év 
elején meghatározhatja azokat a célfeladatokat, melyek alapján a polgármester 
tevékenységét értékeli az év folyamán. Ez az értékelés lehet negyedéves vagy 
féléves, erről a testület dönt. 
 
Turi Balázs polgármester: Kijelentette, hogy nem kíván részt venni a 
döntéshozatalban. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Van-e valakinek kérdése a célértékeléssel 
kapcsolatban? 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az polgármester szavazásra bocsátotta a 
polgármester 2020. évi célértékelésének elfogadását. 
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

Turi Balázs polgármester nem szavazott 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
36/2020. (I.30.) határozata 

a polgármester 2020. évi célértékeléséről 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármester 2020. évi célfeladat értékelésének alapját képező kiemelt 
célokat a következők szerint határozza meg: 
1./ Az önkormányzati  képviselők tájékozódásának és felkészülésének, e 
tisztségükből adódó a feladataik ellátásának hatékony segítése. 
2./ A helyi önkormányzat működőképességének folyamatos fenntartása, a 
jóváhagyott költségvetés megfelelő hatékony pénzfelhasználás biztosítása. 
3./ Az önkormányzati vagyonnal való eredményes gazdálkodás 
megvalósítása 

4./ A település fejlődését szolgáló pályázati források felkutatása, az elnyert 
pályázatok jogszerű és eredményes megvalósításának irányítása. 
5./ Az önkormányzat éves költségvetésének tervszerinti végrehajtása, az 
évre előirányzott fejlesztések és felújítások tárgyévi megvalósítása, a 
gazdasági program és költségvetés tervezetének megalapozott és 
körültekintő előterjesztése. 
 
A képviselő-testület a polgármester munkáját a fent meghatározott célok 
figyelembevételével negyedévente/félévente/évente értékeli. 
  
Felelős: alpolgármester  
Határidő: folyamatos  
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6./ Javaslat polgármester részére képviselő-testületi hatáskör átruházására /az 
önkormányzati tulajdonú Fiatalok Garzonháza (Fecskeház) lakóegységeinek 
bérbeadásáról szóló 1/2008. (I.15.)  önkormányzati rendelet módosítás/ 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Az elmúlt testületi ülésen Ackerman József Zoltán 
alpolgármester javaslatát mindenki megszavazta miszerint legyen előkészítve az 
önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő Fiatalok Garzonházába 
(Fecskeház) pályázati eljárás útján történő lakáshasználati jog odaítélésének, 
továbbá albérleti jog létesítésének hatásköre a polgármester részére történő 
átruházásra.  Elmondta, hogy mindig szereti az osztott felelősséget, és ha nem 
muszáj, nem akar dönteni egyedül ebben a témában sem. Elmondta továbbá, hogy a 
Fecskeházban megvannak a konkrét szabályok, nagyon nem is lehet ebbe 
beleszólni. Itt az a kérdés, hogy a pályázó megfelel az előírásoknak vagy sem. De 
akkor sem szeretne egyedül dönteni erről.  
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Ezzel kapcsolatban többször beszélt 
polgármester úrral, aki maximálisan meggyőzte az érveivel és ezért szeretne elállni 
az előző ülésen tett javaslatától. 
 
Berze Attila képviselő: Ő is egyetért vele, hiszen olyan sok dolguk nincs vele. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Ha a polgármesternek így lenne jobb, akkor részéről is 
maradhat így a rendelet.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Véleménye szerinte maradjon a testület kezében a döntés. 
Egy idő után kellemetlen lehet a polgármesternek, és így több információja is van a 
testületnek. 
 
Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság Elnöke: Elmondta, hogy a bizottság 
nem ért egyet az előterjesztéssel, a hatáskör továbbra is maradjon a testületnél. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság javaslatát, miszerint nem fogadja el az 
előterjesztést. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

37/2020. (I.30.) határozata 
az önkormányzati tulajdonú Fiatalok Garzonháza (Fecskeház) 

lakóegységeinek bérbeadásáról szóló rendelet módosításáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy 
határozott, hogy az előterjesztésben  - képviselő-testület hatáskör 
átruházásáról szóló rendelettervezetben - foglaltakat nem fogadja el. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7./ Javaslat vagyonrendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselő-testület, hogy az ingatlan eladások 
és cserék eredményeként ismét felül kellett vizsgálni a vagyonrendelet mellékleti. A 
felülvizsgálat eredményeként került újra beterjesztésre. 
 
Berze Attila Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság elnöke: A bizottság a 
rendelet tervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
vagyonrendelet felülvizsgálatának elfogadását.  
 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2020. (I.31.) önkormányzati rendelete 

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

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
8./ Javaslat Ady Endre utca 9. szám alatti ingatlan adás-vételi szerződésének 
beterjesztésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy elkészült a 
szerződés az Ady Endre utcai ingatlanra. Benne van minden, amit a testület 
meghatározott. Javasolja elfogadásra.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az Ady 
Endre utca 19. számú ingatlan adás-vételi szerződésének elfogadását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

38/2020. (I.30.) határozata 
az Ady Endre utca 19. számú ingatlan eladásról 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, a tulajdonát 
képező Bakonycsernye, Ady E. utca 9. szám alatti ingatlan értékesítéséről 
szóló adásvételi szerződésében foglaltakat megismerte. 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező adásvételi  
szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
9./ Javaslat a 910/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó csereszerződés 
beterjesztésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Dr. Kúthy Zoltán ügyvéd úr elkészítette a földcsere-
szerződést is, úgy ahogy azt a testület meghatározta. Szintén javasolja elfogadásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 910/1 
és 910/2 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó csereszerződést elfogadásra. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

39/2020. (I.30.) határozata 
a 910/1 és 910/2 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó csereszerződésről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat és Szabó János Bakonycsernye, József A. utca 7. szám alatti 
lakos között, a bakonycsernyei 910/1, 910/2, 031/6 hrsz-ú ingatlanokra 
vonatkozó ingatlan-csere szerződésben foglaltakat megismerte. 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező ingatlan-csere 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
10./ Javaslat Telenor Magyarország Zrt.-vel kötendő szerződés beterjesztésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy idén márciusban lejár a 
szerződés a Telenor Magyarország Zrt.-vel. Mivel évek óta üzleti előfizetői 
szerződéssel rendelkezik az önkormányzat, melyben kedvezményes csomagot 
biztosítottak a hivatal és az önkormányzat munkatársainak. Javasolja, hogy legyen 
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megkötve velük az új szerződés. Az ajánlatot mindenki megkapta. A feltételek jobbak 
lettek, mint az előző szerződés. 
 
Berze Attila képviselő: Melyik az érvényes táblázat? 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Most az önkormányzat a „gazda”, de 
mindenkinek egyénileg megy a számla? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen. Annyit kell tudni, hogy a feltüntetett létszám, az a 
minimum, amit teljesíteni kell az önkormányzatnak ahhoz, hogy fenn maradjon ez a 
megállapodás. Ezért a korlátlan csomagban a 6 főt lecsökkentették 3 főre. Ez az a 
csomag, amikor korlátlanul lehet beszélni belföldön. Lényegében, ez a tarifacsomag 
csak annyiban változott, hogy lecsökkentették a minimum létszámot. A hivatalos 
állományban lévők is saját maguk fizetik a számát, csak náluk kezességet vállal az 
önkormányzat. A másiknál van az egyedi szerződés, és ha nem fizet, akkor rögtön 
nekik megy a felszólítás. Ezt majd át kell nézni, hogy ki hol van. Egyébként nagyon ki 
van számolva a minimum, mert csak 2 fővel vagyunk a minimum felett. Kérte a 
testület tagjait, hogy propagálják a rendszert. Van egy teljesen új dolgozói korlátlan 
csomag is. Annak jó, aki sokat beszél, aki viszont sok internetet használ, annak 
annyira nem jó. Összességében látja, hogy minden egyes területen kisebb nagyobb 
mértékben javultak. Alapvetően minden csomag tekintetében újdonság és kedvező 
változás, hogy a perc alapú számlázást, másodperc alapú számlázásra változtatják. 
Tekintettel arra, hogy a jelenleg érvényes szerződéshez képest az új ajánlat 
kedvezőbb elemeket tartalmaz, hátrányos változást pedig nem, így javasolja hogy 
legyen velük megkötve a szerződés. 
 
Berze Attila képviselő: A hipernetet is lehet kérni a dolgozói tarifacsomaghoz? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, lehet. 
 
Kaviczki Péter képviselő elhagyta a tanácstermet. Így a jelenlévő testületi tagok 
száma 7 főről 6 főre csökkent. 
 
Berze Attila képviselő: Hol lehet kérni? 
 
Turi Balázs polgármester: A dolgozóinál az önkormányzatnak kell megkérni, a 
többieknek saját maguk intézik. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Telenor Magyarország Zrt.-vel kötendő szerződést elfogadásra. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

40/2020. (I.30.) határozata 
a Telenor Magyarország Zrt.-vel kötendő szerződésről 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Telenor 
Magyarország Zrt. által tett mobilkommunkációs szolgáltatási ajánlatot 
elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020.03.31. 

 
 
11./ Javaslat Vámosiné Szmulai Szilvia kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Érkezett egy kérelem Vámosiné Szmulai Szilviától, 
melyben kérik, a sportpálya mögötti részt igénybe kívánják venni lovaglás céljából. 
Ez a terület annak a területnek a része terület, ami a Sport Egyesült részére lett/van 
átadva. Tehát ebben a formában tovább adni nem lehet. Megoldás lenne az, ha a 
Sport Egyesület és az önkormányzat között köttetett szerződést módosítják, hogy az 
a terület kikerüljön. A kérelmező nem vagyonszerzésre akarja használni, hanem a 
saját lovainak a futtatására. Bérlovagoltatást nem csinálhat. Először a Sport 
egyesülettel kell módosítani a szerződést, utána lenne megkötve a kérelmezővel 
Éves szinten 10.000 Ft bérleti díjat javasol megállapítani. 
 
Kavizki Péter megérkezett az ülésre. Így a jelenlévő 6 képviselő-testületi tagok 
száma 7 főre emelkedett. 
 
Szarka István képviselő: Javasolná inkább a havi 1.000 Ft-ot és az évi 12.000 Ft 
lenne. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Célszerű lenne, ha nem havonta számláznának, mert a 
számla, a boríték a bélyeg díja majdnem kiadja az 1000 Ft-ot.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Véleménye szerint az Ifjúság utcában mindig is nagyon 
kényes az állattartás kérdésében. Azért is lett megszüntetve az állattartás a 
nagygyóni telepen. Most meg lovakat akarnak vinni a házak közé. A nagytestű 
állatok miatt a legyek száma fel fog szaporodni, egyre több lesz a bögöly is. Nyáron, 
akik majd medencét szeretnének felállítani, nem biztos, hogy jó lesz nekik a sok légy 
és bögöly. Úgy gondolja, hogy nem oda való. Annak idején, amikor a focipálya lett 
tervezve, úgy alakult, hogy maradjon ott egy szabad pálya, most pedig ki lesz adva. 
Nem beszélve arról, amit majd a lakosoktól kapnak majd.  
 
Szarka István képviselő: A ló a legtisztább állat. Szomorú hogy falun élnek és 
probléma van abból, ha valaki állatot tart. Ő személy szerint nagyon szereti a lovakat. 
Borzasztó drága a bértartás. Egyszer belefutott abba, hogy a szőlőheggyel szemben 
lévő földre trágyát hordtak ki, abból is probléma volt. Bajorországban meg a házak 
előtt van a trágya. Nem érti ezt a fajta hisztériát. Őt nem zavarná. Egyébként hány 
lóról van szó? 
 
Osgyán Gábor képviselő: Kettő lóról. 
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Kaviczki Péter képviselő: De nem közterületen kell az állatot tartani. Ez azért 
egészen más, mint ha valaki a saját telkén belül tartja.  
 
Szarka István képviselő: Etén egy családi ház kertjében van kialakítva egy lovarda és 
teljesen jól működik. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Saját területén azt csinál, amit akar, de ne másét használja. 
 
Berze Attila képviselő: Eddig ez nem fordult meg a fejében, de egyet ér Kavicki Péter 
képviselővel. Neki ez kényelmesebb. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Azt mindenképpen be kell kerítenie. Mi van ha a gyerekek 
odamennek focizni? 
 
Osgyán Gábor képviselő: Mindkét véleménnyel egyet ért. beszélni kéne vele, hogy 
kint lennének állandóan, vagy csak kimegy megfuttatja és beviszi. Az a terület kiesik 
a sport részéről, nem használják. Javasolja, hogy ezek a dolgok legyenek letisztázva 
vele. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Mi lesz a trágyával? 
 
Kaviczki Péter képviselő: Ha csak futtatni akar, akkor meg egyezzen meg a Lénárt 
Károlyékkal, ott van nekik a nagy terület. És ha lesz még ilyen igény, akkor mindenkit 
odaenged az önkormányzat? 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Ezen még gondolkozna. 
 
Szarka István képviselő: Úgy van a szerződésben, hogy ő vállalja a bekerítést, hogy 
oda gyerek ne mehessen oda. A lovakat pedig felügyelettel dolgoztatja. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Nem teljesen érti, hogy csak futtatni akar, vagy állandóan 
ott lennének a lovak. Ezt le kell vele tisztázni. Javasolja, hogy legyen elhalasztva a 
döntés. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Egyet ért a döntés elnapolásával. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Vámosiné Szmulai Szilvia kérelmét elnapolásra. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

41/2020. (I.30.) határozata 
Vámosiné Szmulai Szilvia kérelméről 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Vámosiné 
Szmulai Szilvia 8056 Bakonycsernye, Ifjúság utca 56. szám alatt lakos 
kérelmét elnapolja további információk beszerzése céljából.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: következő testületi ülés 

 
 
12./ Javaslat ruhagyűjtő konténerek kihelyezésére vonatkozó szerződés 
felbontására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Szarka István képviselő elhagyta a tanácstermet. Az így jelenlévő 7 fős képviselő-
testületi tagok száma 6 főre csökkent. 
 
Turi Balázs polgármester: A tavalyi évben folytatott pályázat miatt a konténerek 
áthelyezésre kerültek az iskola mögött kialakított buszparkolóba. Sajnos sem a 
korábbi helyén, sem ezen a területen nem volt rendszeres a konténerek ürítése, így 
rendezetlen, tarthatatlan állapotok alakultak ki. Karácsony környékén volt egy 
nagyobb probléma. Az biztos, hogy az egész hulladékgyűjtés át fog alakulni, ha 
valóban elviszik a házaktól szelektíven. Az pedig nagyon jó lenne. Sokakban 
felmerült, hogy ez nem nagyon működik. Többszöri felszólítás ellenére sem változott 
a helyzet, ezért javasolja a megszüntetését. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Tényleg csúnya és ronda az állapot. De mi lesz a ruhákkal 
utána? Kiviszik az erdőbe, mert meg lett szüntetve? 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: És amíg nem volt? 
 
Kaviczki Péter képviselő: Iszonyat mennyiségű ruha szabadul fel. A Depóniával nem 
lehetne beszélni, hogy szervezzenek ilyet évente? 
 
Turi Balázs polgármester: Volt, aki azt is elmondta, hogy nem csak a szeméttel van a 
gond, hanem patkányok is elkezdtek arra mozogni. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Kettős dolog, mert nagyon sok házat eladtak mostanában 
és mindenki oda pakolta ki a ruhákat, ha ez meg lesz szüntetve nem tudja, hogy mi 
lenne. Egyben ronda és koszos is. 
 
Berze Attila képviselő: Jó lenne, ha rendesen tudna működni. Az a probléma, hogy 
még az üveget sem dobálják bele. Az emberi trógerság határtalan. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Hogy van az önkormányzattal kapcsolatban a cég? 
Garanciát tudnak vállalni arra, hogy rendszeresen elviszik? 
 
Kaviczki Péter képviselő: A kapacitást nem lehetne növelni? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Véleménye szerint inkább gyakrabban vigyék el. 
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Ackerman József Zoltán alpolgármester: Üres a konténer és nem dobják bele a 
ruhát. Katasztrófa. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Ezek fém konténerek. Azzal a patkány nem tud mit 
kezdeni, főleg ha nagyobb lenne, vagy ha csere konténert hozna. Figyelni szükséges 
arra, hogy mennyi van ott. Előfordul, hogy többször kell elvinni, de van, hogy 
kevesebbszer. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Nem tudja mennyien veszik igénybe az évi 1x-i 
lomtalanítást. De arra is lehetősége van a lakosoknak. 
 
Berze Attila képviselő: 1 évben egyszer kérhető? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen. Jelen pillanatban ne legyen felbontva a szerződés, 
de kell velük beszélni, hogy cseréljék konténereket rendszeresen. Adjon nekik a 
testüólet egy hónapot, hogy javul-e a helyzet, mert ez az állapot nem jó. Ha nem áll 
be változás, akkor felbontják a szerződést. Javasolja, hogy menjen nekik egy 
figyelmeztető levél. 
 
Berze Attila képviselő: Úgy rémlik, mintha válogatni szokták, amikor ürítik. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Azt is bele kell írni a felszólításba, hogy a patkányok 
elszaporodtak. 
 
Turi Balázs polgármester: Javaslata, hogy még menjen a cég felé egy figyelmeztető 
levél. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
ruhagyűjtő konténerek kihelyezésének helyreállítását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

42/2020. (I.30.) határozata 
a ruhagyűjtő konténerek állapotáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
TEXTRADE Kft. 8043  Iszkaszentgyörgy, Városkapu Üzletház 622/1 
hrsz. részére felszólítást tesz, tekintettel arra, hogy a konténerek 
ürítése nem történik rendszeresen, a ruhaneműk folyamatosan a 
konténerek mellett kerültnek elhelyezésre, így rendezetlen faluképet 
mutatnak, továbbá a rágcsálók búvóhelyéül szolgáltak. Felhívja a Kft  
figyelmét a kialakult állapot megszüntetésére, amelyre 1 hónapot 
adnak. Amennyiben nem történik változás, úgy a szerződés 
felbontására kerül sor. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Többen kérdezték a faluban tőle, hogy elektronikai 
hulladékgyűjtést fog-e szervezni az önkormányzat? 
 
Turi Balázs polgármester: Elmondta, hogy megkezdték az egyeztetéseket az erre a 
feladatra szakosodott cég képviselőivel. Ehhez viszont kéri a testület 
felhatalmazását. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az elektronikai hulladékgyűjtés megszervezésének elfogadását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

43/2020. (I.30.) határozata 
az elektronikai hulladékgyűjtésről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy 2020. tavaszára elektronikai 
hulladékgyűjtést szervezzen. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020.05.31. 

 
 
13./ Javaslat lejárt határidejű munkaszerződések felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
Kaviczki Péter képviselő elhagyta a tanácstermet. A képviselői 7 fős létszám pedig 6 
főre csökkent. 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a közmunka 
irányítók szerződése lejár. Új szerződést kell kötni velük. Szeretné, ha a szerződés 
határozatlan időre lenne velük kötve. Hozzáfűzte, hogy a munkájukkal meg van 
elégedve.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
közmunka irányítók munkaszerződésének meghosszabbítását 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 
44/2020. (I.30.) határozata 

a Kalincsák Róbert közmunka irányítói megbízása 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a településüzemeltetési és közmunkairányítói feladatok 
elvégzésére 2020. 01.01. nappal határozatlan időre munkaszerződést köt 
Kalincsák Róbert Bakonycsernye, Ifjúság utca 51. szám alatti lakossal. 
Munkaidejét havi 87 órában, munkabérét havi bruttó 135.000 Ft-ban 
határozza meg.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

45/2020. (I.30.) határozata 
a Monostori Zoltán közmunka irányítói megbízása 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a településüzemeltetési és közmunkairányítói feladatok 
elvégzésére 2020. 01.01. nappal határozatlan időre munkaszerződést köt 
Monostori Zoltán Bakonycsernye, Rákóczi út 66. szám alatti lakossal. 

  Munkaidejét havi 87 órában, munkabérét havi bruttó 135.000 Ft-ban 
 határozza  meg. 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy Monostori Zoltán közmunka irányító munkaszerződését 
határozott idő helyett határozatlan időre módosítja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
14./ Javaslat nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodás 
felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a 2019. évi 
önkormányzati választásokat követően a nemzetiségi és a települési önkormányzat 
között a megállapodás megkötésre került. Ezen megállapodást a felek minden év 
január 31-ig felülvizsgálják és szükség esetén módosítják. Elmondta, hogy egyik 
önkormányzatnál sem szükséges a módosítás. Javasolja elfogadásra. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodás felülvizsgálatát elfogadásra. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

46/2020. (I.30.) határozata 
a Bakonycsernyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

megállapodás felülvizsgálatáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonycsernyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott, a 
nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatban felmerült feladatok 
ellátására vonatkozó, a települési és a nemzetiségi önkormányzat között 
köttetett megállapodást felülvizsgálta. 
A felülvizsgálat eredményeként a megállapodás szövegét nem módosítja. 
 
Felelős: polgármester/elnök 
Határidő: azonnal 
 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye:6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
47/2020. (I.30.) határozata 

a Bakonycsernyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 
megállapodás felülvizsgálatáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonycsernyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott, a 
nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatban felmerült feladatok 
ellátására vonatkozó, a települési és a nemzetiségi önkormányzat között 
köttetett megállapodást felülvizsgálta. 
A felülvizsgálat eredményeként a megállapodás szövegét nem módosítja. 
 
Felelős: polgármester/elnök 
Határidő: azonnal 

 
 
15./ Javaslat Szociális Alapszolgáltatási Központtal (Mór) kötendő 
együttműködési megállapodás megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 



 
33 
 

Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyző asszonyt a napirendi 
pont szóbeli kiegészítésére. 
 
Kaviczki Péter képviselő visszajött a terembe. Így a képviselő-testület létszáma a 
jelenlegi 6 főről 7 főre növekedett. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Kötelező a szerződés megkötése? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Igen. Ráadásul még helységet is kell biztosítani részükre. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Szociális Alapszolgáltatási Központtal kötendő együttműködési megállapodást 
elfogadásra. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

48/2020. (I.30.) határozata 
a Szociális Alapszolgáltatási Központtal kötendő együttműködési 

megállapodásról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális 
Alapszolgáltatási Központtal kötendő együttműködési megállapodást a 
jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja. Felhatalmazza a 
polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
16./ Javaslat óvodai zárva tartás fenntartói jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy döntés szükséges 
az óvoda zárva tartásáról. A felmérőlapokat a szülői aláírásokkal az óvodavezető 
csatolt a kérelméhez. A döntés a tavalyi évben sajnos elmaradt, de kötelező 
határozni róla.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Felhívta a figyelmet, hogy február 15-ig dönteni kell a nyári 
zárva tartásról is, amelyet a következő ülésen szükséges tárgyalni, viszont az 
óvodákat a jogszabály értelmében nem lehet zárva tartani. 
  
Turi Balász polgármester: Már több éve felveti, hogy itt van két fenntartású óvoda. 
Meg lehetne oldani, hogy egyik hónapban az egyik ovi, másik hónapban a másik 
lenne nyitva. Azért van az önkormányzat, hogy akár ide tartozik az óvoda, akár nem, 
az embereknek próbálni kell segíteni. Javasolja, hogy legyen megpróbálva. 
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Természetesen aláírni akkor is kell a szülőknek. De nyáron amúgy sem viszik sokat 
óvodába a gyerekeket. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Ugyan így van a nevelés nélküli munkanapon. 
Gyerekfelügyelet akkor is kell biztosítani, ha egy valaki kéri.  Ilyenkor 1 felnőtt nem 
lehet az intézményben, mert bármi történhet, minimum két felnőttre van szükség. 
Erre megoldás, ha megállapodás lenne kötve a két óvoda között. Egyébként a szülő 
1 évre előre tájékoztatva van, hogy mikor van bezárva az óvoda. 
 
Szarka István képviselő: A szabadságot az egyházi óvodában is ki kell adni. Viszont 
őket sokkal többször ellenőrzik, mint a másikat. Annyira precízen be kell tartani 
mindent. Másrészt a normatíva kérdése. Ugyan úgy, ha Mórra nem vitték el a 
gyerekeket, ide sem fogják. 
 
Turi Balázs polgármester: De legalább lehetősége van a szülőnek. 
 
Szarka István képviselő: A normatívát hogy számolják el? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Erről egyeztet az Államkincstárral.  
 
Szarka István képviselő: Nem biztos benne, hogy sikerül, szakmai okok miatt. De 
természetesen nincsen ellene. 
 
Turi Balázs polgármester: Ha ezt a helyzetet szabályosan meg lehet csinálni, akkor 
csinálják meg. 
 
Szarka István képviselő: Meglátják, meg kell próbálni. 
 
Turi Balázs polgármester: A következő testületi ülésen ez a kérdés újra 
beterjesztésre kerül. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
téli zárva tartással kapcsolatos engedélyezést elfogadásra. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

49/2020. (I.30.) határozata 
az óvoda téli zárva tartásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az óvoda által 
benyújtott téli zárva tartásával kapcsolatos kérelmét utólagosan elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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17./ Javaslat a polgármester 2020. évi szabadságolási tervének elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy minden év február 28-ig kell 
egy tervet készíteni a szabadságolásáról. Szeretné kérni az elfogadást, valamint 
szeretné megköszönni is egyben az eddigieket, hogy így utólagosan is mindig 
segítették.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 2020. 
évi szabadságolási tervének elfogadását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

50/2020. (I.30.) határozata 
a polgármester 2020. évi szabadságolási tervéről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
kormányzati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§-ban 
kapott felhatalmazás alapján Turi Balázs polgármester részére járó 41 
munkanap szabadság (időarányos rész 39 nap, előző évről áthozat 2 nap) 
2020. évben történő felhasználásának ütemezését az alábbiak szerint hagyja 
jóvá: 
 
Szabadság felhasználásának tervezett időpontja: 
január      5 nap 
február        2 nap 
március     2 nap 
április     4 nap 
május – június    5 nap 
július - augusztus             10 nap    
szeptember      2 nap 
október    3 nap 
november    2 nap 
december    6 nap 
 
 
Felelős: végrehajtásért a jegyző 
Határidő: 2020. február 28. 

 
 
18./ Javaslat I. sz. háziorvosi körzet nyílászáró cseréjének ügyében hozott 
döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
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Turi Balázs polgármester: Dr. Sós Katalin 2019.10.29-én kérelmet nyújtott be az 
önkormányzathoz, melyben kérte az orvosi rendelőben a régi fa ablakok cseréjét. A 
testület döntött arról, hogy elvégzi és megrendeli az ablakokat. A megrendelést 
követően felmérést tartottak, melynek során megállapították, hogy az árajánlatot 
módosítani szükséges, mert a kőműves munkákat nem tartalmazta. Tájékoztatást 
nyújtottak arról is, hogy az eredetileg kért alumínium ablakpárkányok helyett olcsóbb 
lenne a műanyag párkányt. Ezért az Ajtókő Kft-től módosított árajánlatot kért. 
Mindkét ajánlat az előterjesztés mellékletét képezi. 30.000 Ft-tal több lenne a 
munkadíj. A lényeg, hogy maga a párkány más megoldással olcsóbb lenne, de a 
munkadíj nem. A másik ajánlattevőhöz képest 100.000 Ft-tal olcsóbb ez az ajánlat. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

51/2020. (I.30.) határozata 
az I. sz. háziorvosi körzet nyílászáró cseréjéről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 
árajánlat alapján az Ajtókő Kft-t bruttó 222.156 Ft áron az anyagok 
gyártására, és Lepczinsky Barnabás egyéni vállalkozót nettó 105.510 Ft áron 
az ablakok beépítésre kijelöli a Rákóczi út 49. szám alatti ingatlanon és 
felhatalmazza a polgármestert a módosított szerződés megkötésére.  Fenti 
összeget a 2020. évi költségvetésbe betervezi. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. évi költségvetés beterjesztése 

 
 
19./ Javaslat Fecskeházi lakó kijelöléséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Steiner Márton és 
Szabó Anikó 8056 Bakonycsernye, Kossuth utca 54. szám alatti lakosok, kérelmet 
nyújtottak be fecskeházi lakás lakáshasználati jog elnyerésére. Hivatalosan egy 
dolognak nem felelnek meg, hogy nincsen becsatolva a Fundamentás 
megtakarításról az igazolás, így javasolja a döntés elnapolását. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Steiner Márton és Szabó Anikó kérelmének elnapolását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

52/2020. (I.30.) határozata 
a Fecskeházi lakók kijelöléséről 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
tulajdonában álló Fiatalok Garzonházába (Fecskeház) Steiner Márton 8056 
Bakonycsernye, Kossuth u. 54. és Szabó Anikó 8056 Bakonycsernye, 
Kossuth u. 54. szám alatti lakosok kérelmét elnapolja. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: következő testületi ülés 

 
 
20. Javaslat Praxis I. pragramban való részévételre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Részletesen ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Turi Balázs polgármester: Különböző engedélyezési szervek vannak. Bízik benne, 
hogy talán májusra megoldódik. Szépen halad előre minden. 
Amikor a doktor úr eljön, egy héten 1 napot fixen nem tud rendelni. Ez a szerdai nap. 
Aznap mindig helyettesíteni kell. Ezt a feladatot Dr. Csillag Márta doktornő fogja 
megtenni. A doktor úr szolgálati lakásra nem tart igényt, viszont nagyon pozitívan áll 
az egészhez. 
 
Kaviczki Péter képviselő: A váróterem nagyon kicsit, és összezsúfolódnak az 
emberek. Ráadásul rettenetes szagok voltak, amikor legutóbb ott járt.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Helyettesítési szerződésről van szó? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Igen. Addig helyettesítő orvos, amíg nincsen meg a 
szakvizsgája. Azt viszont nem tudják, hogy mikor, vagy hogy elfogja-e végezni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Praxis I. programban való részvétel elfogadását, valamint a szerződés elfogadását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

53/2020. (I.30.) határozata 
a Praxis I. programban való részvételről 

1. Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
bakonycsernyei II. számú  vegyes háziorvosi körzet (8056 Bakonycsernye, 
Rózsa utca 67 A) háziorvossal való folyamatos ellátása érdekében kifejezi 
részvételi szándékát az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Praxisprogram 
I.-ban való részvételét, tekintettel arra, hogy a praxisjog elidegenítésére 
nyitva álló határidő 2020. február 1-vel megszűnik és a körzet ezen 
időponttal megegyezően tartósan betöltetlenné válik. 



 
38 
 

 2. Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  a 
praxisprogramban való részvételhez szükséges „Szerződés helyettesítő 
háziorvosi szolgálat ellátására” , valamint Megállapodás helyettesítő 
háziorvosi ellátás költségeinek megosztására" megnevezésű szerződésben 
foglaltakat megismerte és felkéri a polgármestert, hogy azt az Állami 
Egészségügyi Ellátó Központtal a szerződést e határozat 1. számú 
melléklete szerinti, a megállapodást e határozat 2. számú melléklete szerinti 
tartalommal kösse meg. 

3. Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  
tudomásul veszi, hogy a bakonycsernyei, helyettesítéssel ellátott II. számú 
háziorvosi körzet folyamatos ellátására a jelentkező orvos dr. Bechtold Péter 
személyét elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjék a 
szerződéskötéshez szükséges dokumentumok beszerzése és a 
szerződéskötésnek az önkormányzat részéről szükséges feltételek (mentor, 
helyettesítő orvos, e) érdekében, és az ahhoz szükséges jognyilatkozatok 
megtegye.  

4. Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a II. 
számú háziorvosi körzet körzeti ápolói feladatok ellátására határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszonyt létesít Szentedrei Csabánéval 2020. február 1-
től. Illetményét az alábbiak szerint határozza meg:  
- Fizetési osztályhoz fokozatoz tartozó garantált illemtény összege: 96.775 Ft 
- Garantált bérminimumra való kiegészítés: 98.225 Ft 
- Garantált illemtény kerekítve összesen: 195.000Ft 
- Garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló - illetményrész: 
20.000 Ft 
Illetmény összesen: 215.000Ft-ban határozza meg. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
21./ Javaslat Simek Valéria támogatási kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Simek Valéria támogatási kérelmet nyújtott be az 
önkormányzathoz, melyben verses kötetének kiadásához kérte az önkormányzat 
támogatását. Jegyző asszony felvette a kapcsolatot a nyomdával. Ennek az 
összköltsége maximum 300.000 Ft. Előre meg lenne finanszírozva. Javasolja, hogy 
legyen támogatva. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Nem lehetne megkérni arra, hogy menjen el és egy 
előadást tartson a munkájáról, persze ha van rá igény. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A könyvtárba meg lett hívva. És több iskola a tantervébe is 
felvette a vereseit. 
 
Kaviczki Péter képviselő: A gyerekeket  hozzá kell szoktatni az olvasáshoz. 
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Szarka István képviselő: Van költészet napja, kultúra napja. Volt a Vörösmarty 
társaságnál, ott mondták, hogy ekkora összegért fogja tudni csak kiadni. Örülne, ha 
tudná támogatni az önkormányzat. A kultúra tekintetében egy nagykövetnek 
tekinthető. Ha megjelenik a könyv, lehet rendezni neki egy találkozót. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A versek nagy része a szülőföldről szól. 
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta, hogy legyen betervezve az idei költségvetésbe 
és meglátják, hogy mennyire tudják támogatni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Simek Valéria támogatási kérelmének 2020. évi költségvetésben történő 
betervezését. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye:5 igen, 1 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

54/2020. (I.30.) határozata 
Simek Valéria támogatási kérelméről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy Simek Valéria támogatási kérelmét a 2020. évi 
költségvetésbe 300.000 Ft összeggel betervezi.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: költségvetés elfogadását követően 

 
 
22./ Javaslat óvoda vezetői kinevezés lejártának meghosszabbítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a Fojtyikné Gyuris Andrea 
óvoda vezetői kinevezése 2020. január 31. napján lejár. 1 hónapra szükséges a 
hosszabbítása, hiszen a pályázatok beérkezését februárban tárgyalja a testület és 
március 1-től szól a kinevezés. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Fojtyikné Gyuris Andrea óvoda vezetői kinevezésének 1 hónappal történő 
meghosszabbítását elfogadásra.   
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

55/2020. (I.30.) határozata 
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óvodavezetői kinevezés lejártának meghosszabbításáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
óvodavezetői állás pályázati eljárásának lezárásáig, azaz 2020. február 29-ig 
meghosszabbítja a jelenlegi óvoda vezetői feladatokkal megbízott Fojtyikné 
Gyuris Andrea óvodavezető helyettes kinevezését. Illetményét változatlanul 
az alábbiak szerint határozza meg: 
- Alapilletménye: bruttó 264.915 Ft 
- Vezetői pótlék: bruttó 109.620 Ft 
Illetmény összesen: 374.535 Ft 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
23./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy amennyiben a 
képviselőknek laptop igényük van, azt kéri, hogy mihamarabb jelezzék, hiszen a 
költségvetés betervezéséhez elengedhetetlen. 
 
Elmondta továbbá, hogy a tegnapi nap folyamán megtörtént az első egyeztetési 
fórum a Bakonycsernye 2030 elnevezésű településfejlesztési stratégia 
megtervezéséről. A fórumról jegyzőkönyv készült, amely kiküldésre fog kerülni a 
testület részére. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Nem tudja, hogy felmerült-e, hogy a Gaja-patak mentén 
egy bicikli út kialakítását szeretnék. 
 
Turi Balázs polgármester: Igen felmerült. Kihangsúlyozta, hogy szeretne olyan 
problémákkal foglalkozni, ami az emberek minden napjait segíti. A temető dolgait egy 
kicsit újra gondolni, akár parcellázás vagy rendeletmódosítással. Természetesen ez 
az elkövetkezendő 10 éves időszakra vonatkozik.  
 
Az állatvédelmi rendelet szeretné letisztázni, ezen belül leginkább a kóbor kutyák 
helyzetével szeretne majd foglalkozni. Korábban is volt már megkeresés ezzel 
kapcsolatban. A jegyző asszony tájékoztatása szerint a szabálysértés, a bírság nem 
az önkormányzat hatáskörében van, de a kóbor kutyák mégis a településen vannak 
és ezt a helyzetet meg kell oldani. Le kell fektetni, ha látnak egy kóbor kutyát, akkor 
mi a teendő. Ne egyből a gyepmester legyen kihívva, amiért az önkormányzatnak 
fizetni kell. Ebben szeretne előre menni mindenképpen. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Szeretne egy új locsoló berendezést megvalósítani TAO-s 
pályázat keretében, ehhez szeretne hozzájárulást kérni. De a következő testületi 
ülésre beterjeszti. 
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Turi Balázs polgármester: A Horgász Egyesület is megkereste fejlesztési tervekkel. 
Úgyhogy, valószínűleg a következő ülésen tárgyalva lesznek. 
  
Berze Attila képviselő: A 8%-os emelés a képviselők részére is be lett tervezve? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, azzal is számoltak 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a képviselő-testület 
ülését bezárta.    

 
k.m.f. 

  
    

 Turi Balázs      Fidrich Tamásné 
polgármester              jegyző 

 
 

           Berze Attila 
          jkv. hitelesítő 


