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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 

 
 
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. 
február 10-én 08.00 órai kezdettel megtartott soros képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Turi Balázs     polgármester 
Ackerman 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 Kaviczki Péter képviselőt javasolta. A képviselő-testület a 
jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslattal egyetértett, és az alábbiak szerint 
határozott.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

56/2020. (II.10.) határozata 
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Kaviczki 
Péter képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett 
javaslatot:  
 
1./ Javaslat óvodavezetői álláspályázat elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
2./ Javaslat a nyári óvodai zárva tartás fenntartói jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
3./ Beszámoló Bakonycsernyei Horgász Egyesület 2019. éves vízgazdálkodási 
munkákról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
4./ Tájékoztató a Bakonycsernyei Horgász Egyesület 2020. évi fejlesztési tervéről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
5./ Tájékoztatás Fenyő utcai forgalmi rendváltozással kapcsolatban 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
6./ Javaslat beszerzési szabályzat módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
7./ Javaslat Fecskeházi lakó kijelöléséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
8./ Javaslat óvoda udvar fejlesztéséhez vállalkozó kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
9./ Javaslat TOP-2.1.3-16.FE-2019-00003-„Települési környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések: Záportározó építése Bakonycsernyén” című pályázat 
tervezői munkát elvégző vállalkozó kijelölésére 
Előterjesztés: Turi Balázs polgármester 
 
10./ Javaslat Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztés: Turi Balázs polgármester 
 
11./ Javaslat Bakonycsernye Nagyközség 2020. évi költségvetés beterjesztésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
12./ Jegyzői tájékoztató házszámozással kapcsolatban 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
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 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
57/2020. (II.10.) határozata 

a napirendi pontok elfogadásáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nyíltülés 
tárgyalandó napirendi pontjaira tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el: 
1./ Javaslat óvodavezetői álláspályázat elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
2./ Javaslat a nyári óvodai zárva tartás fenntartói jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
3./ Beszámoló Bakonycsernyei Horgász Egyesület 2019. éves 
vízgazdálkodási munkákról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
4./ Tájékoztató a Bakonycsernyei Horgász Egyesület 2020. évi fejlesztési 
tervéről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
5./ Tájékoztatás Fenyő utcai forgalmi rendváltozással kapcsolatban 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
6./ Javaslat beszerzési szabályzat módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
7./ Javaslat Fecskeházi lakó kijelöléséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
8./ Javaslat óvoda udvar fejlesztéséhez vállalkozó kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
9./ Javaslat TOP-2.1.3-16.FE-2019-00003-„Települési környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések: Záportározó építése Bakonycsernyén” című 
pályázat tervezői munkát elvégző vállalkozó kijelölésére 
Előterjesztés: Turi Balázs polgármester 
10./ Javaslat Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület kérelmének 
megtárgyalására 
Előterjesztés: Turi Balázs polgármester 
11./ Javaslat Bakonycsernye Nagyközség 2020. évi költségvetés 
beterjesztésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
12./ Jegyzői tájékoztató házszámozással kapcsolatban 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat óvodavezetői álláspályázat elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy lejárt a határidő az 
óvodavezetői állás pályázására. Mint ahogy az látható, egy pályázat érkezett be. Elmondta, 
hogy Fojtyikné Gyuris Andrea eddigi vezetői munkásságával meg volt elégedve. Örül, hogy 
továbbra is vállalná ezt a feladatot. 
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Szarka István képviselő: Köszöni az anyag tömörségét, lényegre törőségét. A motivációs 
levélben szerepel, hogy a hátrányos helyzetű családokat segíteni próbálják. Van valami 
konkrétum, amivel sikereket értek el? Sok olyan család van, akiknek sajátos nevelésű 
igényekkel. Milyen tapasztalata van? 
 
Fojtyikné Gyuris Andrea pályázó: A családlátogatásokkal igyekszenek felmérni a 
körülményeket. Van, hogy a szülői részről nem igénylik a segítséget. Továbbá jó kapcsolatot 
ápolnak a családsegítős kolléganőkkel, a védőnőkkel, pedagógiai szolgálattal. Próbálnak 
segíteni abban is, hogy esetleg tárgyi dolgokra van-e szükségük, vagy inkább a személyes 
kapcsolat a szülővel. Különösen odafigyelnek az igazolatlan hiányzásra. Úgy gondolja, lehet 
hatni a szülőkre, de sajnos előfordul, amikor elutasítják a segítséget. Összefogással jobban 
tudnak rá hatni. A sajátos nevelési igényű gyermeket, ahol fejlődésbeli lemaradás van, 
elküldik vizsgálatra. Azt a szakvéleményt jobban elfogadják a szülők. A családsegítő 
szolgálat többször kér leírást a gyerekekről. Ruhával, átöltöztetéssel, tisztasági mosdással, 
de akár tetüírtó vásárlása is sor került, ha szükség volt rá. Oda figyelt és oda is fog figyelni, 
hogy egy kisgyermek sem legyen kiközösítve azért, mert ápolatlan.  
 
Turi Balázs polgármester: Jelenleg óvónő hiány van. Hány üres álláshely van? Mi a 
különbség a bölcsődei és az óvodai étkezés között. Miért kapnak többet a bölcsődések? 
Illetve kérdése még, hogy a bölcsődében van-e sorban állás? 
 
Fojtyikné Gyuris Andrea: A bölcsődében négyszeri étkezés van, a plusz étkezés egy tízórai. 
Reggel 8-tól már folyamatos reggeliztetés van. A tízórai egy gyümölcsöt vagy egy tejszeletet 
tartalmaz. A bölcsődében jelenleg 8 gyerek van. Jöttek már szülők, hogy szeretné a 
gyermekét bölcsödébe járatni. Jelenleg nem tud többet felvenni. A várósok között volt olyan, 
aki nem dolgozott. 2 fő van várakozói listán, de egyiknek sincsen munkahelye. Tájékoztatta 
őket, hogy a felvétel csak akkor lehetséges, ha megtörtént a munkába állás. Az óvodában is 
annyi a létszám, hogy lassan 30-an vannak. Maximális létszámmal működnek. 
A pedagógusi létszám 2-vel kevesebb, mint amennyi szükséges lenne. Tanuló, gyakorlaton 
lévő óvónők vannak, de nem tudja, hogy mi a szándékuk. Bízik benne, hogy valaki maradni 
fog és ezt a pályázat választja, nem pedig mást. Plusz munka mindenkinek van, erre viszont 
juttatás senkinek nem jár. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Úgy tudja, hogy nem lehet áttenni a bölcsődéből az 
óvodába gyereket, ez így van? 
 
Fojtyikné Gyuris Andrea: Igen. Visszatartani lehet a kicsit a bölcsődébe. Ha eléri az óvodás 
életkort, abban az esetben is, ha van orvosi vélemény, hogy például nem érett óvodás 
csoportba. Mivel az óvoda is telitett, nem tud variálni. Az októberi statisztikában pedig 25 
főnek kell lennie. 
 
Szarka István képviselő: 25 fővel számolnak, de minden évben, ha kérés van, akkor 
hozzájárulnak az emeléshez. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Minden évben dönteni kell az engedélyről, ugyan úgy, mint az 
indítandó csoportok számáról is. 
 
Turi Balázs polgármester: Maximálisan alkalmasnak tartja a pályázót, hogy ezt a feladatot 
tovább folytassa. A kinevezés 5 évre szól 2025. augusztus 1-ig, tehát határozott időre lenne 
megbízva. A bérét is meg kell állapítani. Jelenleg az alapilletmény 264.915,- Ft, a vezetői 
pótlék 109.620,- Ft. Itt már lehet vezetői pótlékot emelni. Javasolja a legmagasabb vezetői 
pótlék meghatározását. 
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Fidrich Tamásné jegyző: Szeretné elmondani, hogy amikor az Andrea megkapta a feladatot. 
Rengeteget jött egyeztetni, igyekezett. Ő is úgy érzékelte, hogy maximális energia 
bedobással vette a feladatot. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Fojtyikné 
Gyuris Andrea pályázatának elfogadását és kinevezését. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

58/2020. (II.10.) határozata 
a Bakonycsernyei Bóbita Óvoda - Mini Bölcsőde  magasabb vezetői 

beosztásának ellátására vonatkozó pályázat elbírálásáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonycsernye Bóbita Óvoda Mini Bölcsőde magasabb vezetői 
beosztásának ellátására vonatkozó pályázati eljárással kapcsolatban az 
alábbi döntéseket hozta: 
1.) Megállapította, hogy a pályázati eljárás érvényes és eredményes 
tekintettel arra, hogy Fojtyikné Gyuris Andrea pályázata határidőben 
beérkezett és az tartalmilag megfelelő.  
2.) A Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23. §-a alapján, továbbá a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) 
bekezdése értelmében magasabb vezetői feladatok – 2020. március 1. 
napjától 2025. augusztus 1. napjáig határozott időre történő – ellátásával, 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyának fennállása mellett 
Folytikné Gyuris Andrea (8056 Bakonycsernye, Kossuth L. utca 4. szám alatti 
pályázót bízza meg. 
3.) Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Folyikné 
Gyuris Andrea óvodavezető illetményét figyelemmel a Kjt. 61. §-a, 62. §-a, 
továbbá a 70. §-a rendelkezéseire bruttó havi alapilletményét 264.915,-Ft/hó 
összegben állapítja meg, bruttó havi vezetői pótlékát 146.160,-Ft/hó 
összegben állapítja meg. Ennek alapján az összes bérjellegű járandósága 
(alapilletmény, vezetői pótlék) bruttó 411.075,- Ft-/hó összegben kerül 
meghatározásra.  
4.) Az óvodavezetői megbízása 2020. március 1. napjától 2025. augusztus 1. 
napjáig határozott időre szól. 
5.) Besorolás (végzettsége, valamint közalkalmazotti jogviszonya alapján): 
Pedagógus I fizetési osztály, 06 fizetési fokozat.  
6.) Munkaköre: Óvodavezető  
7.) Feladatköre: Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a 
pedagógiai munka szakmai irányítása, a nevelési program 
megvalósulásának biztosítása, az intézményi költségvetés betartása, 
munkáltatói, vezetői jogok gyakorlása, személyügyi és gazdasági feladatok 
ellátása. 
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 8.) Munkavégzés helye: Bakonycsernye Bóbita Óvoda Mini Bölcsőde 
székhelye, Fejér megye, 8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 141., telephelye: 
8056 Bakonycsernye, Rózsa utca 67 B.) 
9.) Irányadó munkarend: Hétfőtől péntekig az Óvoda székhelyén és szükség 
szerint telephelyén látja el munkáját, munkaideje heti 40 óra.  
10.) Egyéb juttatások: ----  
11.) Szabadsága: évi 21 munkanap alapszabadság és 25 munkanap 
pótszabadság.  
12.) Előmeneteléhez kötelezettséget nem állapít meg.  
13.) Munkáltatói jog gyakorlója: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete  
14.) Egyéb munkáltatói jogok gyakorlója: Polgármester 
15.) A Képviselő- testület felkéri a polgármestert az óvodavezetői megbízás 
és az óvodavezetői munkakör betöltésére vonatkozó valamennyi 
dokumentum aláírására, valamint a Magyar Államkincstárhoz történő 
bejelentés megtételére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2./ Javaslat a nyári óvodai zárva tartás fenntartói jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Nem véletlenül kérdezte a pedagógus létszámot az előző 
napirendi pontnál. Tájékoztatta a testületet, hogy a múlt héten egyeztető megbeszélések 
folytak az óvodás gyermekek esetleges nyári elhelyezéséről, melynek eredményeként azt 
tapasztalta, hogy sem a gyerek se a pedagógusnak nem érdeke, hogy nyáron nyitva legyen 
az intézmény. Ő ezzel nem ért egyet, de jelenleg egy dolog miatt tudja elfogadni, hogy 
pedagógus hiány van, így nem lehetne kiadni a szabadságokat az óvónők és a dajkák 
részére. Sajnos hiány szakmával áll szembe minden önkormányzat. Összesen 12-en 
dolgoznak, ebből csak 5 pedagógus van. Szeretné megköszönni a munkát, amit végeznek. A 
közös gondolkodást továbbra is kéri. Javasolja, hogy így legyen elfogadva a zárva tartás. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Ha a szülő igényli, akkor kötelessége nyitva tartani 
az óvodát. 
 
Fojtyikné Gyuris Andrea: A felügyeletet köteles biztosítani. Itt fizikailag embert kell pótolni, de 
szorgalmi időben nem adhatja ki a szabadságokat. Igyekeznek nem kihasználni, de 
egyszerűen lehetetlenség. A szabadságokat csak görgetik. A kevés ember helyett évközben 
nem lehet oda tenni senkit. Az óvoda nem gyermekmegőrző, hanem nevelési intézmény. 
Megérti, ha valaki nem tudja megoldani, de akkor ott a lehetősége kérni a felügyeletet. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Kicsit a másik oldalt is képviselné. Sok esetben a munkahelyek 
miatt ez egy kiszolgáltatott helyzet a szülőknek. A polgármester törekvését támogatná. 
Biztosítani kell a felügyeletet. Főleg arra, hogy a nyári táborra is egyre többen jelentkeznek. 
Nyilván jobb lenne, ha a szülő fordítana időt a gyerekére. A közös összefogás lenne a jó.  
 
Fojtyikné Gyuris Andrea: Az iskolás gyerekekre milyen szakemberek vigyázhatnak? Nekik 
óvónői felügyeletet kell biztosítani. Ott az iskola, egy elsős gyerek nem sokkal érettebb, mint 
egy nagycsoportos. Nem négy hétre nem fogják megkérdezni a szülőt, hogy megtudják-e 
oldani a felügyeletet. Az iskola 3 hónapra zár be.  
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Szarka István képviselő: Érti a törekvést, jó lenne, ha lehetne harmonizálni a két óvoda 
között, de munkaerőhiány van. Nagyon sokan elvégzik a képzést, de az azzal kapcsolatos 
adminisztrációt nem. Ha szeretné megoldani, ahhoz külön pénz kellene, de ha nincs 
pedagógus már nem jó. Megérti a lakosokat, a szülőket, de a pedagógusokat is. Nem 
egyszerű a helyzet. Nem lehet belekormányozni a fenntartókat sem. 
 
Turi Balázs polgármester: Továbbra sem adta fel azt az elképzelését, hogy megoldódjon a 
probléma. Azt elfogadta, hogy a jelenlegi helyzetben ezt nem lehet biztosítani. Egész évben 
egymás helyett dolgoznak. Hogy milyen egyéb megoldások vannak, ebben még lehetne 
tovább gondolkodni. Kell menni a lakossági igények fele, legyen megvizsgálva, hogy tudnak-
e rajta változtatni. Országos problémával állnak szembe.  Ennek ellenére az utolsó követ is 
mozdítsák meg a törvényi feltételeknek megfelelően, hogy megoldásra kerüljön ez a 
probléma. Javasolja az előterjesztés elfogadását.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az iskolás gyermekek felügyeletéről szóló törvényi hivatkozást 
ismertette a képviselő-testülettel. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

59/2020. (II.10.) határozata 
az önkormányzat fenntartása alatt lévő oktatási-nevelési intézmény 

 nyári zárva tartásáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartása 
alatt lévő Bakonycsernyei Bóbita Óvoda Mini Bölcsődét éves karbantartási 
munkálatainak felvégzése idejére, azaz 2020. július 20-tól 2020. augusztus 
14-ig zárva tartja.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3./ Beszámoló Bakonycsernyei Horgász Egyesület 2019. éves vízgazdálkodási 
munkákról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Megkérdezte a Horgász Egyesület elnökét él-e a beszámolójának 
kiegészítés lehetőségével. 
 
Sztrida József Horgász Egyesület elnöke: A beszámolóban igyekezett részletesen leírni az 
elvégzett munkát.  Nagyvelegi oldalon a fákat és két esőbeállót a szél szinte teljesen tönkre 
tett. Nem tartozik ide, mert nem fejlesztési dolog, csak tájékoztatásképp elmondta. A 
számokat látják és azt is, hogy mit szeretnének megvalósítani. 
 
Turi Balázs polgármester: Köszöni szépen. Van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatban? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Volt közgyűlés. Történt-e változás a vezetőség személyében? 
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Sztrida József elnök: Igen, megtörtént a tisztújítás. Változás nem történt. Ugyan az 11 fő 
került megválasztásra. 
 
Turi Balázs polgármester: Elnökség is lett szavazva? 
 
Sztrida József: Igen. 
 
Turi Balázs polgármester: Gratulált az elnöknek. Hány évre szól a mandátum? 
 
Sztrida József elnök: 5 évre. 
 
Turi Balázs polgármester: Mennyire használja az egyesület a béketelepi klub helységet? 
 
Sztrida József elnök: Szinte minden nap használják, és nagyon örülnek neki. Általában a 
vezetőséggel kapcsolatos dolgok hétvégén kerülnek megbeszélésre. A legnagyobb 
kihasználtság most fog majd jönni, hiszen az engedélyek kiadása most fog lezajlódni. A 
következő 2 hónap rendkívül aktív lesz. 
 
Turi Balázs polgármester: A helység fűtése milyen? 
 
Sztrida József elnök: A lehető legkisebbre van rakva. Nekik teljesen megfelel, sőt beszélt a 
Hatvani Attilával, hogy nem lehet-e csökkenteni.  
 
Turi Balázs polgármester: Mit mondott? 
 
Sztrida József elnök: Nem tudja, mert egy ágon van, a központ pedig az edzőteremben van. 
Nem lehet külön választani. 
 
Turi Balázs polgármester: Van szigetelése az épületnek is. Elmondta továbbá, hogy nagyon 
sok mindent megcsinál az Egyesület a tó fenntartásával kapcsolatban és szeretne gratulálni 
az ott elvégzett munkához. Mindig öröm kimenni a tavakhoz a szép környezetbe.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernyei Horgász Egyesület 2019. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

60/2020. (II.10.) határozata 
a Bakonycsernyei Horgász Egyesület 2019. évi munkájáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonycsernyei Horgász Egyesület 2019. évre vonatkozó - vízgazdálkodási 
munkáiról szóló - beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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4./ Tájékoztató a Bakonycsernyei Horgász Egyesület 2020. évi fejlesztési tervéről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: A 2019-es terv már elfogadásra került, de a számlák most 
érkeztek be, javasolja elfogadásra. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Számlát nem látott. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az árajánlatokat kiküldte, a számlák itt vannak, megtekinthetőek. 
 
Sztrida József polgármester: Ezekben nincsen benne a víz bekötés számlái. Az teljesen 
külön van. Abban lett megegyezve, hogy az egy fix összeg. 
 
Turi Balázs polgármester: 2 millió forint, ami fejlesztésre ment, ezt tavaly a testület elfogadta. 
Földmunkagépes számlák vannak benne. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernyei Horgász Egyesület 2020. évi fejlesztési terv elfogadását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

61/2020. (II.10.) határozata 
a 2019. évben engedélyezett és elvégzett fejlesztésekről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonycsernyei Horgász Egyesület 2019. évben engedélyezett és elvégzett 
fejlesztéseit a határozat mellékletét képező beszámoló, valamint a benyújtott 
számlák alapján elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
Turi Balázs polgármester: A bizottság tárgyalta az egyesület 2020. évi fejlesztési tervét is. 
 
Berze Attila képviselő: Igen. Kérdése lenne, hogy ebben benne van az akác karózása is? 
 
Sztrida József elnök: Igen. Ez egy jóval olcsóbb megoldás, mint a tavalyi. Úgy néz ki, hogy 
ebben az árkategóriában megkapják. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Úgy lesz megcsinálva, mint a többi? 
 
Sztrida József elnök: Igen. UV álló fólia lesz alá terítve. Földfeltöltés is lesz, de az attól függ, 
hogy mennyi a kimosódás. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Van az önkormányzatnak fája. Azt nem lehetett volna 
felhasználni? 
 



 
10 
 

Turi Balázs polgármester: Ekkora mennyiségben biztosan nincsen fája az önkormányzatnak. 
 
Sztrida József elnök: 10 cm fölötti átmérőjű karóra van szükség.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A szükséges mennyiséghez képest elenyésző mennyiségű fa van. 
  
Szarka István képviselő: Csináltak egy lapos részt is. 
 
Sztrida József elnök: Az iszapfogók nagyon fel vannak telve. A három iszapfogó kb. 1000 
m3. Földet ingyenesen elvihető az iszapfogókból.  
 
Turi Balázs polgármester: Idén jár le az önkormányzati terület bérleti szerződése a tó fölötti 
területre. Igaz, az egy nagyon kis része a felső résznek, de akkor is fontos. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Napi jegyet hol lehet venni? 
 
Sztrida József elnök: A benzinkútnál, annál jobb nyitva tartási időt nem tud. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Most nyílt egy bolt a művelődési házzal szemben. 
 
Szarka István képviselő: A hód védett állat? 
 
Sztrida József elnök: Már nem. Tavaly kivették a védett állatok listájából. 
 
Berze Attila képviselő: Nem egyszerű ezeket megfogni. Az egész összeg + a 2 millió forint a 
faházra? 
 
Turi Balázs polgármester: Nem, mert az elvihető mobilház. 
 
Berze Attila képviselő: Akkor ez a 3.8 millió forint, amit ki kell fizetni? 
 
Turi Balázs polgármester: Megkötötték a megállapodást az egyesülettel az ivóvízfejlesztésre.  
Az egy külön dolog. Azokat a fejlesztéseket, amelyeket az egyesület elvégez az évek 
folyamán, a fejlesztés elkezdése előtt bejelenti a képviselő-testületnek, hogy amikor a velük 
kötött szerződés lejár, vagy valami történik az egyesülettel, ne legyen vita. 
  
Kaviczki Péter képviselő: Így az-az összeg nem is kerül leírásra. Az amortizációt figyelembe 
kell venni. 
 
Sztrida József elnök: Bízik benne, hogy elszámolásra kerül, és az egyesület viszi tovább a 
horgásztavat. 
 
Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság: Javasolják elfogadásra a fejlesztési tervet. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernyei Horgász Egyesület 2020. évi fejlesztési tervét elfogadásra. 
 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

62/2020. (II.10.) határozata 
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a Bakonycsernyei Horgász Egyesület 2020. évi fejlesztési tervéről 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonycsernyei Horgász Egyesület 2020. évre vonatkozó fejlesztési tervét a 
határozat mellékletét képező kérelemben foglaltak alapján elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5./ Javaslat Fenyő utcai forgalmi rendváltozással kapcsolatban 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy érkezett egy lakossági 
igény, több telefonhívás azzal kapcsolatban, hogy a Fenyő utcában a buszok állandó 
jelleggel a lakóházak között járnak ki és be, ami nagyon zavaró. Egyet ért a leírtakkal. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Csak a buszokra vonatkozik? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen. Súlykorlátozásos táblát nem javasol kitenni, hiszen 
bármilyen építkezés céljából oda nagy teherautóknak biztosítani kell a bejutást. Beszélt a 
rendőrséggel is, valamint a lakókkal, ha ott megy be a busz azonnal jelezzék. Jó ötletnek 
tartaná egy kamera kihelyezését is. Annak a sofőr, aki nem érti meg 30.000 forintos büntetés 
lenne kiszabva. Javasolja, hogy legyen kirakva 2 tábla, miszerint busszal behajtani tilos. 
 
Szarka István képviselő: 1 tábla vagy 2 táblára vonatkozik? 
 
Turi Balázs polgármester: Összesen 2 táblára. 
 
Szarka István képviselő: A 9 személyes kisbusz annak minősül? 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: A 8+1-es nem busz, azzal lehet ott közlekedni. A 
sofőröknek az lett mondva, hogy alternatív megoldásnak használja csak azt a kijáratot. 
Például, ha tél van, és nem tud kimenni az iskolánál, akkor használhatja a lakóházak felé 
vezető utat. 
 
Turi Balázs polgármester: Felhívta a buszosok vezetőjét, hogy próbáljanak rájuk hatni. Eddig 
ez nem sikerült. A kikanyarodást segítette az önkormányzat, mert meg lett szélesítve a híd 
az iskolánál.  
 
Berze Attila képviselő: Innentől kezdve az ifjúság utcából is ki lehetne tiltani a buszokat. Ott 
sincsen semmi keresni valójuk. Ráadásul a keskeny utat szét fogják törni. Ha az út szélén 
autó áll, amit ki kell kerülnie, letöri a szélét az útnak. 
 
Turi Balázs polgármester: Kérte a testületi tagokat, hogy mindenki gondolja át össz falu 
szinten. A Rózsa utcára is vonatkozhatna ez a szabály. Egyébként is egy fizetős parkolóról 
van szó. Nézzék meg az utcákat, hogy melyik utca ilyen még. Egyetért a Berze Attila 
képviselővel. A Fenyő utcai szabályozással van-e valakinek aggálya? Ha nincsen, akkor 
javasolja, hogy erről most legyen döntés, a többi utcát pedig megnézik és a későbbiek 
folyamán arról is döntés születik. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Fenyő 
utcai forgalmi rend változásának elfogadását. 
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

63/2020. (II.10.) határozata 
a Fenyő utcai forgalmi rendváltozásról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Fenyő utca 
forgalmi rendjét forgalomkorlátozó táblák kihelyezésével megváltoztatja 
aképpen, hogy a Fenyő utcára be- és az utcáról kihajtani autóbusszal csak a 
Bakonycsernyei Általános Iskola és AMI irányából lehessen. Felhatalmazza a 
polgármestert a szükséges forgalomkorlátozó táblák beszerzésére és 
kihelyezésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
6./ Javaslat beszerzési szabályzat módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Ez a szabályzat úgy készült, mint egy közbeszerzési szabályzat. 
Viszont ez nem közbeszerzési eljárást szabályoz, így kérte annak felülvizsgálatát. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A felülvizsgálat eredményeként készült el a módosító javaslat. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Turi Balázs polgármester szavazásra bocsátotta a szabályzat beterjesztés szerinti 
módosítását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

64/2020. (II.10.) határozata 
a beszerzések lebonyolításáról szóló szabályzatának módosításáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat  Beszerzések lebonyolításáról szóló szabályzatának 4.2 
pontja helyébe a következő szövegrész lép: 

 "Nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem 
összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az 
eljárásban,akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény 
(pályázat) benyújtásához szükséges árajánlatot kapott,feltéve, hogy az 
ajánlatkérő az adott támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához 
kizárólag a felmérés érdekében szükséges adatokat közölve kért 
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tájékoztatást, illetve amely az ajánlatkérő által folytatott előzetes piaci 
konzultációban vett részt, vagy az ajánlatkérő nem közölt vele az eljárás 
során az összes ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére 
rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt." 

 
 Felelős: egységes szerkezetbe foglalásáért a jegyző 
 Határidő: azonnal 

 
 
 
7./ Javaslat Fecskeházi lakó kijelöléséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy tárgyalni 
szükséges a múlt ülésen elnapolt fecskeházi pár pályázatát. Mindenki tudja az 
előzményeket. Steiner Márton és Szabó Anikó fecskepár pályázatáról van szó. 
Amennyiben a szerződésben foglalta bármelyik feltételt megszegik, a szerződést 
felbontják.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Fecskének vagy albérlőnek jelentkeztek? 
 
Turi Balázs polgármester: Fecskepárnak. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Kérte, hogy fokozottan figyeljen oda a kolléganő a 
Fundamentás befizetésekre. 
 
Turi Balázs polgármester: Kérte a családsegítő szolgálatot, hogy ellenőrizzék ők is. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Steiner 
Márton és Szabó Anikó fecskeházba költözését elfogadásra. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

65/2020. (II.10.) határozata 
a Fecskeházi lakó kijelöléséről 

 
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 lakosokat 5 éves időtartamra lakáshasználónak 
jelöli ki a fsz/1 számú lakásba amennyiben bemutatják a lakás 
takarékosságról az igazolást és a szerződést. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. 03.01.  
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8./ Javaslat óvoda udvar fejlesztéséhez vállalkozó kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy bekértek 3 árajánlatot az óvoda 
udvar fejlesztéséhez. A legolcsóbb benne van abban az összegben, ami a pályázatban 
elszámolható. A pályázat önrészt nem kíván. Semmi más nincsen benne, mint a terület 
rendezése és a 2 játszótéri eszköz lehelyezése, valamint az eszközök ütéscsillapítókkal 
ellátása. Az önkormányzat feladata a régi elbontás és elvitele.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Szeretné megnézni, hogy néz ki a játszótér. Mit adnak ennyi 
pénzért. 
 
Turi Balázs polgármester: Bemutatta a testületi tagoknak a játszótéri eszközöket. 
Tájékoztatta a testületet, hogy el kell majd végezni a játszóterek felülvizsgálatát is, amit négy 
évente kell megcsinálni. Ez csak arról szól, hogy akit az önkormányzat megbíz egy személyt, 
vagy céget, aki felméri a településen lévő összes játszótérre és megadja a minősítést. Mivel 
folyamatos használatban vannak, így ezt ellenőrizni is folyamatosan kell. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Ami most ki lesz helyezve az óvodához, azt majd 4 múlva kell 
felülvizsgálni? 
 
Turi Balázs polgármester: Nem, pár hónap múlva az összes játszótér felülvizsgálásra kerül. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Ha egy külső gumi lenne leásva, arra is kellene felülvizsgálat? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen. Oda különböző előírások vannak, hogy az hogy helyezkedik 
el. Például az ütéscsillapító lehet-e a homokból. Hetente egy ellenőrzést minden egyes 
játszótérnél el kell végezni, jegyzőkönyvet kell felvenni.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Mindenkit az foglalkoztat, hogy 3.8 millió forintról van szó egy 2 
tornyos mászókára. 
 
Turi Balázs polgármester: Ennek a játszótérnek biztonságosnak kell lennie. Legyen 
megfelelve az EU-s előírásoknak. Javasolja a legolcsóbb ajánlattevőt elfogadásra Faberland 
Kft. személyében.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az óvoda 
udvar fejlesztésére a Faberland Kft. kijelölését elfogadásra. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

66/2020. (II.10.) határozata 
az óvoda udvar fejlesztéséhez vállalkozó kijelöléséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyar Falu Program – „Óvoda udvar” című elnevezésű MFP-OUF/2019. 
kódszámú pályázat megvalósítása érdekében felhatalmazza a polgármestert, 
hogy megrendelje az óvodai eszközöket és a játszóudvar felújításához 
szükséges tereprendező feladatok elvégzését a Faberland Kft.-től. (2119 



 
15 
 

Pécel, Pesti út 3.) A határozat mellékletében szereplő árajánlat szerint nettó 
3.936.670,- Ft + áfa, bruttó 4.999.551.-Ft, azaz Négymillió-
kilencszázkilencvenkilencezer-ötszázözvenegy forint értékben. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
9./ Javaslat TOP-2.1.3-16.FE-2019-00003-„Települési környezetvédelmi infrastruktúra-
fejlesztések: Záportározó építése Bakonycsernyén” című pályázat tervezői munkát 
elvégző vállalkozó kijelölésére 
Előterjesztés: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Felhívja a figyelmet, hogy ez egy feltételes szerződés. A 3 
vállalkozó árajánlata megérkezett. Javasolja a legolcsóbb ajánlattevőt elfogadásra Viziterv 
Consult Kft-t. Ez a szerződés nyertes pályázat esetén kerül érvénybe. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a TOP-2.1.3-
16.FE-2019-00003 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések: Záportározó 
építése Bakonycsernyén” című pályázat tervezői munkák elvégzésére a Viziterv Consulting 
Kft. kijelölését elfogadásra. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

67/2020. (II.10.) határozata 
a tervezői munkát elvégző vállalkozó kijelöléséről 

 
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, mint legolcsóbb ajánlattevővel, a VIZITERV 
Consult Kft.-vel (1149 Budapest, Angol utca 32.) köt feltételes tervezői 
szerződést, melynek összege bruttó 14.986.000.- Ft, azaz Tizennégymillió-
kilencszáznyolvanhatezer forint. 
A határozat mellékletét képező tervezői szerződést elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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10./ Javaslat Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztés: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Javasolja, hogy a támogatási kérelem a február végén tartandó 
ülésen kerüljön megtárgyalásra. A másik kérelmük az, hogy egy hozzájáruló nyilatkozatra 
van szükségük, ahhoz, hogy a TAO-s pályázatot betudják nyújtani.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Van rá pénz? 
 
Osgyán Gábor képviselő: Ebben a kérelemben nem pénzre van szükségük, hanem pályázni 
szeretnének egy locsolórendszer kialakítására. Mivel az önkormányzati tulajdonban van a 
sportpálya, így szükséges egy hozzájáruló nyilatkozat, hogy be tudják nyújtani a pályázatot. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Hogy tervezik, automata rendszer lenne? 
 
Osgyán Gábor képviselő: Igen. Az rész fel lenne szedve, ahol a cső bemegy. Megfelelő 
víznyomás, szűrők szükségesek. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Eddig hogy öntöztek? 
 
Osgyán Gábor képviselő: Kihúzták a tömlőket és úgy. Ha volt idő öntöztek, ha nem akkor 
nem. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Milyen összegre lehet pályázni? 
 
Osgyán Gábor képviselő: 8 millió forint. 
 
Turi Balázs polgármester: Javasolja, hogy adják ki a nyilatkozatot.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernyei Sport Egyesület pályázattal kapcsolatos kérelmét elfogadásra. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

68/2020. (II.10.) határozata 
a tulajdonosi nyilatkozat kiadásáról 

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Bakonycsernye,  
1325/6 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa hozzájárul, hogy nyertes 
pályázat esetén, a fenti ingatlanon a látvány-csapatsport támogatására 
szolgáló adókedvezmény igénybevételével építési engedélyhez nem kötött, 
építési beruházásra irányuló tárgyi eszköz beruházást, felújítást, vagy 
egyébként sportcélú ingatlan-fejlesztést érintő tárgyi eszköz beruházást, 
felújítást végezzen füves pálya talajának felújítása, valamint annak automata 
öntözőberendezéssel való ellátására. 
A képviselő-testület feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy 
a Sportszervezet a Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: „MLSZ”) 
által jóváhagyott sportfejlesztési programjának, a látvány-csapatsport 
támogatására, a támogatások felhasználására és ellenőrzésére vonatkozó 
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jogszabályoknak és az Ingatlan eredeti sportcélú rendeltetésének 
megfelelően, az Ingatlant a legalább 10 millió forint értékű beruházás és/vagy 
legalább 5 millió forint értékű  felújítás megvalósítását követően a fenntartási 
költségek viselése mellett beruházás esetében 10 (tíz) éves felújítás 
esetében 5 (öt)éves határozott időtartamon keresztül térítésmentesen 
használja. 
A képviselő-testület kijelenti, hogy az ingatlanon a harmadik személynek nem 
áll fenn olyan joga és ilyen jogot az önkormányzat nem is létesít, amely 
korlátozná vagy kizárná a Sport Egyesületet abban, hogy a tárgyi eszköz 
beruházást és felújítást, beruházás esetében 10 éves, illetve felújítás 
esetében 5 éves határozott időtartamon belül korlátozásoktól mentesen 
használja.  
Az önkormányzat 3,5 millió, azaz három millió ötszázezer forint támogatást 
biztosít az Egyesület részére 2020. évben, melyet a működésen túl a TAO 
önrész biztosítására is fordíthatja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
11./ Javaslat Bakonycsernye Nagyközség 2020. évi költségvetés beterjesztésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Javasolja, hogy először a hivatal költségvetése legyen 
megtárgyalva. Átadta a szót Fidrich Tamásné jegyző asszonynak. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A bevétel az irányító szervi támogatás, hiszen az 
önkormányzat igényli meg a hivatal működéséhez szükséges állami normatívát. A 
kiadási oldalon a megemelt illetményalappal kalkulálták a béreket. A hivatal is 
létszám hiánnyal küzd. Van egy üres álláshely, de be lett tervezve ennek a bére. A 
helyettesítések elviszik a bérét. A kiadási oldalon azok a tételek szerepelnek, mint 
eddig, a 2019. évi teljesítési adatokból indultak ki.  A 2020 évtől a számítógép park 
cserélése van tervben. Szükség van új számítógépes eszközökre. Az internet 
elkészült. Sajnos még vannak problémák vele, az internet szakadozása nagyon 
akadályozza a hivatali dolgozók munkáját. Van egy új tétel az információ biztonsági 
felelős. Szükséges, de be kell tervezni. Nem lehet a hivatal alkalmazásában, aki ezt 
kezeli. Olyan személy kell, akinek meg van ez a végzettsége, be van regisztrálva az 
információ biztonsághoz. Nem kerülhet ki hivatalos adat.  
 
Osgyán Gábor képviselő: K113 rovat mit tartalmaz?  
 
Csik Ildikó pénzügyi vezető: A betegszabadság és szabadidő megváltást, tehát ez a 
túlóra. 
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
69/2020. (II.10.) határozata 

a  Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését 
85.508.000 Ft-os bevétellel és 85.508.000 Ft-os kiadással fogadja el. 
A bevételek részletes számszaki adatait a határozat 1. melléklete 
tartalmazza. 
A kiadások részletes számszaki adatait a határozat 2. melléklete 
tartalmazza. 

 
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak kerüljenek 
beépítésre Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi 
költségvetési rendeletbe. 

 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
Turi Balázs polgármester: Rátérve az önkormányzat költségvetésére, elmondta, hogy  
2013 óta az állam feladat finanszírozásra tért át az önkormányzatok költségvetése 
kapcsán. 2006-2010 közötti időszakhoz nézve, jelenleg helyreállt az önkormányzat 
finanszírozása. Van lehetőség a fejlesztésekben gondolkozni. Az önkormányzat 
költségvetése stabilnak mondható. Minden szakterülettel az egyeztetéseket végig 
vitte. Szinte minden kérés beépítésbe került. Elmondta, hogy minden 
munkavállalónál 8%-os munkabéremelést érvényesítettek. Ettől nem maradtak el a 
képviselők sem. Ami nagyon fontos, hogy bármennyire stabil a költségvetés, azért 
megfontoltan kell dönteni. Akármilyen fejlesztésben gondolkodtak, első körben a 
pályázatok az elsők. A költségvetés mindegyiket tartalmazza, valahol kell önrész, 
valahol nem. Ahova kellett, az be lett tervezve. Nagyobb karbantartásokra kellett 
összeget fordítani. Ilyen például a játszótér és a rendezési terv felülvizsgálata. 
Nagyon fontos ez a feladat. Több általa szorgalmazott dolog már  a tervezetből is ki 
lett véve, de majd részletesen beszél róla, ha ahhoz a szakfeladathoz érnek. Ilyen 
például a szelfi pont kialakítása, vagy a csernyei esték, ahol félévente 1-1 híresebb 
személy a településen tartana előadást. Sajnos nem kerülhetett bele a Kuruc utca II-
es szakasz felújítása, mert nincsen meg rá a fedezet. Nincsen benne a Rózsa utca 
szélesítése sem, arra sem találtak fedezetet. Ezekre akkor kerülne sor, ha nagyon 
neki állnak és lecsipegetnek mindenhonnan kisebb kiadási tételeket, ideértve a 8%-
os béremelést is. Vagy megtörténne a Kuruc vagy a Rózsa utca aszfaltozása, de 
akkor minden más feladat a minimumon lenne. Ha falunapra rátérnek, és szeretne a 
testület minőséget, akkor természetesen arra is pénz kell. Ez egy tervezet, melyet 
módosítani lehet. Stabil biztonságos működést tartsanak szem előtt. A járda és az 
útépítés azért van benne, hogy haladjanak előre, és megvalósuljanak önerőből is 
beruházások. A béremelést szinte minden terület megkapja, melyet nagy 
eredménynek tart. Mindig szokta kérni, hogy a költségvetés megtárgyalására legyen 
idő. Határozottan kéri, hogy a hivatalos költségvetés elfogadása, ami a február végén 
tartandó ülésre kerül majd be, akkor már ne legyen sok módosítás. A mai napon 
szépen menjenek végig minden tételen, hogy mindenki értsen mindent. 
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A pénzügyi vezetőnek megköszönte a rengeteg munkáját. Nagyon sok napon 
keresztül egyeztettek, próbáltak mindenhova odafókuszálni. Kis eltéréssel ugyanazt 
a finanszírozást kapták, amire számítottak. Elmondta, hogy kevés normatíva függ 
attól, hogy mennyi a lakosa Bakonycsernyének. 2018-ban 3070 fő volt a 
lakosságszám, 2019-ben 3138 fő és a várható lakosságszám 2020-ban 3208 fő. 
Szépen haladnak felfele. Tavalyelőtt átkerültek egy alacsonyabb támogatottságú 
iparűzési adóerő képesség besorolásba. Ez körülbelül 8 millió forint környékén 
mozgott, ami az idei évben is megvan. Elmondható, hogy inkább kisebb emelkedés 
volt, mint csökkenés a normatívában. Ebben van olyan bevétel, ami nem biztos, hogy 
be fog folyni.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: A háziorvosnál azt nézte, hogy 6 hónap lett számolva. 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, mert utána változik a rendszer. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: A többi az marad? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Most látják, hogy mennyi finanszírozást kapnak. Amikor 
megkötésre kerül a szerződés az ÁEEK-val, azaz az Állami Egészségügyi Ellátási 
Központtal, ők fogják biztosítani a háziorvos bérét, a helyettesítést is. Ami megmarad 
a finanszírozásból, azt átadják az önkormányzat részére, de azt még nem tudja, 
hogy mekkora összeg lesz, mennyit kell az önkormányzatnak hozzá tenni a saját 
bevételeiből. 
 
Turi Balázs polgármester: A legrosszabb variáció került betervezésre. A háziorvos 
májusi kezdésében bíznak, de lehet, hogy csak 6 hónap múlva tudja megkezdeni a 
működését, ezért terveztek júniusig. Jelenleg úgy néz ki, hogy nem lehet rosszabb a 
finanszírozás, mint ami fel fog állni június után. Körülbelül ugyan azok a számok 
fognak kijönni, de ez az egyetlen olyan tétel, amit nem tudnak pontosan 
megmondani. 
 
Szarka István képviselő: A bevételekbe azt a fajta temetői díjemelést, amit a 
vállalkozókra javasolt be lett tervezve?  
 
Turi Balázs polgármester: Nem, mert még nem döntött ebben a témában a testület. 
Erről majd egy külön temetői rendelet felülvizsgálatánál kerül sor. Természetesen ez 
egy bevétel növekedéssel járna, de ez egy nagyon komolyabb téma. Szeretné, ha a 
Horváth Lajos esperessel is leülnének és egyeztetnének közösen. 
 
Kiadások: 
 
Turi Balázs polgármester: Önkormányzati telefonja, az önkormányzat 
alkalmazásában szinte mindenkinek van. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Az önkormányzat vagyongazdálkodása a bevételénél, 
melyik rovatba van és mi az-az összeg, ami ki lett adva földbérletbe? 
 
Csik Ildikó pénzügyi vezető: Az a működési bevételekben szerepel a város és község 
kormányzati funkción.  
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Kaviczki Péter képviselő: A közterület használat? 
 
Csik Ildikó pénzügyi vezető: Igen, és a többi földbérleti díj. 
 
Turi Balázs polgármester: Temető fenntartás átgondolásra szorul. 
 
Szarka István képviselő: Hány órában alkalmazzák a gondnokot? 
 
Turi Balázs polgármester: Napi 2 órában. Amikor lesz a temető rendelet 
felülvizsgálata, renoválásra szorul a munkakörének rendezése is. Szeretné ezt 
rendbe tenni. Egy fontos dolog lenne a keresztnek a rendbe tétele.  A temetői 
fűnyírás összegét is idetették, mert az eddig a zöldterületen volt. 
 
A temetőre szükséges változtatások, felújítások egyik fedezete lehetne a temető 
pályázat benyújtása. A kibővített terület bekerítése, felparcellázása, illetve a 
ravatalozó előtt lévő térkövezett rész fölé egy kiugró tetőrészt csináltatni, hogy a 
hozzátartozók egy temetésnél ne ázzanak el. A nyilvános WC üzemeltetése 
működjön, az urnafal kialakításra kerüljön. Valamint abban is gondolkodni kell, hogy 
hogyan lehetne jobban akadálymentesíteni a temető területét. A Magyar Falu 
Program keretet biztosít rá. Nagyon minimálisra tették a szemétszállítási díj kiadását.   
 
Kaviczki Péter képviselő: A szemétkonténerek sövénnyel történő elválasztás nem 
lenne megoldás? Vagy egy olyan hely, ahol autóval könnyebben megközelíthető? 
  
Igazgatás: 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az igazgatáson szerepel a polgármester nyelvvizsga 
pótléka. Mivel az illetményalap megemelkedett, így a polgármesternél is emelni 
kellett. Itt látható A képviselői tiszteletdíja 8%-os emelése. A cafatéria, munkába járás 
és a különböző könyvvizsgáló, belső ellenőrzés. A könyvvizsgálat nem kötelező, de 
kéri, hogy ez maradjon. Mindíg jó, ha ellenőrzik a munkát. Biztonságot ad.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Mi az a megbízási díj kamerás? 
 
Turi Balázs polgármester: Az, aki a rendezvényeken jön és kamerázik. Valamikor 
felhasználják a keretet, valamikor nem. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Az egyéb dologi kiadás mit tartalmaz? 
 
Turi Balázs polgármester: A polgármesteri keret és az esküvőkre történő 
ajándékvásárlás, amit a fiatal párok kapnak az önkormányzattól. 
 
Önkormányzati gazdálkodás 
 
Turi Balázs polgármester: Itt szerepel a Fecskeház. Ide van betervezve a 
karbantartók bérének 10%-a, és a fecskeházi feladatokat ellátó kolléganő 
fizetésének 20%-a illetve a béketelepi klub karbantartás, ami az idei évre lett kérve. A 
bevétel ugyan annyi, mint a kiadás. 
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Ackerman József Zoltán alpolgármester: Nem olyan régen volt lent a Rózsai utcai 
orvosi rendelőben. Megnézte a lakást. Fel van púposodva a parketta, mállik a 
vakolat. 
 
Szarka István képviselő: Laminált padló? 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Sima parketta. Ha valamit szeretnének 
újítani, az erre betervezett összeg nem lesz elég. 
 
Turi Balázs polgármester: Az orvos nem tart rá igényt. Ennek ellenére be lett 
tervezve 400.000,- Ft. A véradó helységet lehetne áthelyezni, de az sem indokolt. Az 
már egy másik kérdés, hogy ha ki akarja adni a testület, mert ebben is lehet 
gondolkodni. Egy tisztasági festés. Akarnak-e odatenni plusz összeget?  
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Nem feltétlen azért kell rendbe tenni, mert 
az orvos idejönne. Egyáltalán hagyják tönkre tenni? Mert így az lesz. Vagy legalább 
olyan helyzetbe hozni, hogy valaki bemenjen. Annyira azért nem rossz, csak el van 
hanyagolva. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Igen, neki is az a véleménye. Például ha egy 
fecskeházas nem jut be, mert nincs helye, akár oda is mehetne albérletbe. 
 
Berze Attila képviselő: A karbantartás Balatonszepezd, ez mit tartalmaz? 
 
Turi Balázs polgármester: Ezzel az összeggel támogatják a csernyei gyermekek 
táboroztatását. Úgy fogadták el tavaly a bérleti szerződést, hogy kevesebbet bérleti 
díjat fizet az alapítvány, ezért a ráfordítható összeg is kevesebb. 
 
Berze Attila képviselő: Nem az összeget kevesellte. 
 
Turi Balázs polgármester: 150.000, Ft lejön a bérleti díjból, amiből a Balatonszepezdi 
táboroztatást támogatják. 
 
Csik Ildikó pénzügyi vezető: Az ÁFA-t pedig be kell fizetni a NAV felé, amit nem lehet 
rákölteni a karbantartásra. 
 
Közfoglalkoztatás 
 
Turi Balázs polgármester: Itt szintén van 8%-os munkabéremelés az irányítók 
tekintetében. Ami még pluszként jelentkezett a fűkaszák vásárlása. Annak ellenére, 
hogy a közmunkaprogramban el lehet számolni, ezt muszáj volt betervezni. Szerettek 
volna lombfúvót, de azt nem fogadja el a támogató. Ha kapnak támogatást rá, akkor 
esetleg újra átbeszélik. 
 
Berze Attila képviselő: A lombfúvó nem ér szinte semmit. Nem javasolja. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Akik lombfúvót használnak, úgy csinálják, hogy kifújják az 
útra és a söprűs kocsi meg összeszedi. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Városon igen. 
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Közutak 
 
Turi Balázs polgármester: Részletesen ismertette a betervezett összegeket. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Nagyon kevésnek tartja. 
 
Turi Balázs polgármester: A Rózsa utca padkázását és 1m-es kiszélesítését jövőre 
szeretné megcsináltatni. Bruttó 28 millió Ft-os árajánlatot kapott.  
 
Közutak, hidak üzemeltetése 
 
Turi Balázs polgármester: Itt a járdapályázathoz be van tervezve az anyagköltség, 
amit elnyertek. Szükséges tervezni önerőt. Lettek ajánlatok bekérve, ehhez 10 millió 
Ft kell, hogy elkészüljön. A Túra sörözőtől az önkormányzati óvodáig. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Az óvoda bejáratig nem fog elmenni? 
 
Turi Balázs polgármester: De, természetesen odáig van tervezve. 
 
Kaviczki Péter képviselői: Volt már döntés, a Rózsa utcai kanyarban a 
területvásárlásról? Változott már esetleg a tulajdonrész? 
 
Turi Balázs polgármester: A hagyatéki eljárás lezárult. A következő hetekben 
megkezdődik az egyeztetés. 
  
Fidrich Tamásné jegyző: Már csak egy tulajdonos van. Csak a telekmegosztás 
körülbelül 75.000,- Ft-ba kerülne. 
 
Turi Balázs polgármester: Ügyvédre, megvásárlásra 300.000,- Ft van tervezve. 
Kevésnek tartja. Nagyon sok olyan eset van, hogy telefonos segítséget is kér Dr. 
Kúthy Zoltán ügyvéd úrtól. Javasolja, hogy 500.000,- Ft-ra legyen megemelve.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: A faluközpontban lévő Bánki bolt megvásárlása 
nincsen benne? 
 
Turi Balázs polgármester: Nincsen. Van 12-13 millió Ft fejlesztési önerő, amelyből a 
Kuruc utca II. szakasz vagy a Rákóczi úton a Kusicza Gáboréktól a Fenyő utca 
bejáratáig járda kialakítása valósulhatna meg. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Ha csak 1%-ot vennének el mindenhonnan, már 
meglenne rá a pénz. 
 
Turi Balázs polgármester: A fejében továbbra is él a megvásárlás célja, de 
költségvetés módosítással később még meg lehet oldani. 8-9 millió Ft-ot nem tart 
jogosnak kifizetni rá. Ha 5 millió Ft-ért értékesíteni a tulajdonos, azért már érdemes 
lenne megvásárolni. Kérdés még az is, hogy lehet-e egyáltalán egészségház belőle. 
A Magyar Falu Programban lehet, hogy új építésűt is enged, csak éppen megfelelő 
nagyságú keret nincsen rá. 200 millió Ft alatt ne gondolkodjanak egészségházban. 
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Ha nem indítják el a járdapályázat kivitelezését, az nem probléma, mert 2021 nyaráig 
kell megvalósítani. Egy veszély van benne, hogy a már megvásárolt anyag 
biztonságos megőrzése addig megoldható-e.  
 
A Kuruc utca I-es szakasznál megnyerték a pályázatot. A 30 millió Ft-os támogatást 
megérkezett. Kiadásra pedig 31 millió Ft lett betervezve. Reméli, hogy nem kell 
hozzá tenni többet. 
Ha sokkal magasabb árajánlatok érkeznek be, akkor érvényteleníteni kell a 
pályázatot, mert nem tudnak többet hozzátenni. 
 
Árvízvédelem 
 
Turi Balázs polgármester: A Petőfi utcai tározó egyik oldalát alakítják át úgy, hogy ki 
lehessen szedni belőle a sarat.  Javasolta, hogy ennek megfelelően legyen 
módosítva a szerződés. Szeretné, ha minél hamarabb elkészülne. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Már elkezdte csinálni, de az időjárás miatt most nem tudja 
folytatni. 
 
Árvízvédelemmel összefüggő tevékenység 
 
Turi Balázs polgármester: A Deák utcai vis maior pályázatnál az önerő szerepel itt. A 
vállalkozó azt mondta, hogy 2 héten belül végeznek. Utána lehet indítani az 
elszámolást. Részszámlákat lehet befogadni, de mivel 2 héten belül végeznek, 
kiadják a végszámlát. Ezért csak 1 lehívás szükségeltetik. Reméli, hogy le is tudja 
majd adni a számlát. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: De azt mondták már nincsen e napló. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Csak a jogszabályváltozás után indult esetekben nem kell. 
  
Turi Balázs polgármester: Az iskolával tetőzetének felújításával kapcsolatban 
elmondta, hogy volt egy megbeszélésen, ahol mindenki ott volt, aki számít. Írásban 
kérte az ott elhangzottakat. Állítólag megkezdték a belső helyreállítást, festenek is. 
Kérte, hogy ezt írásba is adják. Az emberek életének a megvédése érdekében, 
használjanak védő felszerelést. Szeretne minden nemű felmerült kár megoldására 
választ kapni, hogy ha végeztek a helyreállítással. Az lenne a javaslata, hogy 
februárban legyen megtartva a közmeghallgatás. Ígéretet kapott, hogy Török 
Szabolcs igazgató úr is eljön és akinek kérdése van az iskolával kapcsolatban, 
közvetlenül felteheti a részére. 
 
Közvilágítás 
 
Turi Balázs polgármester: Áramdíjak, kamerák, buszmegállóknál az elektromos tábla 
világítása szerepel. 1-2 kereszteződésben nem lenne baj égőt felszerelni a szőlő-
hegynél.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Oda nem lehet felszerelni, vagy igen? Nincs kiépítve sem. 
Úgy tudja azért vetették el a dolgot. Az Ady Endre utcában, ahova tettek lámpát 
legutoljára, még van olyan utca rész, ahol nincsen közvilágítás. 



 
24 
 

 
Turi Balázs polgármester: A szőlőhegyben trafóra mérőhelyet kell kialakítani, ami 
bruttó 381.000 Ft. Utána lehet lámpákat felszerelni. Ady utcában miért maradt el? 
 
Kaviczki Péter képviselő: Mert ott nincsen oszlop. Telefonos oszlop van, de nem 
tudja, hogy arra hogyan lehetne megoldani. Erre nem lehetne betervezni? 
 
Turi Balázs polgármester: Szeretne tovább menni abba az irányba, hogy minél több 
napelemes megvilágítás legyen a településen. Elsődlegesen a játszótereknél lenne 
érdemes. 400.000-500.000,- Ft környékén van egynek a bekerülési költsége. Még az 
is szóba jöhet, hogy most lesznek oszlop cserék a faluban. Megkérdezi a Szilágyi 
Adélt, hogy lehetne ezt megoldani. 
 
Kaviczki Péter képviselő: De a vezetéket ki kell oda építeni. Annak az összege több 
millió forint fölött van. 
 
Turi Balázs polgármester: Van üzemeltetési anyagra is pénz. Találjanak valami 
konstrukciót, az E-On-nal. 
 
Kaviczki Péter képviselő: És ha helyi vállalkozót megkérdeznek? 
 
Turi Balázs polgármester: Melyik részére? 
 
Kaviczki Péter képviselő: A napelemesre. 
 
Turi Balázs polgármester: Van helyi vállalkozó? 
 
Kaviczki Péter képviselő: Villanyszerelők. 
 
Osgyán Gábor képviselő elhagyta a tanácstermet, így a jelenlévő 7 fő testületi tagok 
száma 6 főre csökkent. 
 
Zöldterület kezelés 
 
Turi Balázs polgármester: A veszélyes fák kivágására betervezett összeg nem tudja, 
hogy mennyire lesz elég. Talán a Bercsényi utcára. Mert ott biztosan szükséges lesz 
fákat kivágni. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Az Ady utcai fákkal mi lesz? 
 
Turi Balázs polgármester: 500.000,- Ft be lett tervezve veszélyes fák kivágására.  
 
Város és község 
 
Turi Balázs polgármester: A megbízási díj soron vannak tervezve a túlórák, amikor a 
közmunka irányítóknak hétvégén öntözni kell, a művelődési házban rendezvények 
utáni takarítás, a kézbesítő helyettesítése.  
 
Ezen a kormányzati funkción van tervezve a bányász szobor tető elkészítése. Erre 
kaptak 50.000,- Ft-ot a Káldi Zoltántól. Jánosi János megtervezte a hivatal mögötti 
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Oravecz-hidat, mert azt fel kell újítani. Arra már nagyon ráfér. A kutyakenel 
kialakítása is itt szerepel. Bele lehetne tenni a kis épületbe, ami itt van a 
szomszédban. Vannak problémák az ebek tartásával, de a megoldásában 
gondolkoznak, hogy mit tudnak, és mit lehet bevállalni. Szeretné, hogy a közmunka 
irányítók részt vennének gyepmesteri feladatok segítésében. Ehhez kell felszerelés 
is, de ennyit nem fognak rákölteni. A lényeg, hogy a kóbor kutyákra szeretnének egy 
akciótervet készíteni. Ennek anyagi vonzatai lesznek. Ha több lenne a bevétel, mint a 
kiadás, akkor a fennmaradó összeg legyen felajánlanák egy kutya menhelynek. 
A napokban volt egy komoly ügy a Kossuth utcában. Egy idős személyt mart meg 2 
kutya. Valószínűleg 8 napon túli sérüléseket okozva neki. Komoly lépéseket kell 
tenni, mert ez így nem maradhat. A következő ülésre előterjesztés készül. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Ő is volt tanúja már ilyennek. Egy kislányt harapott meg 
Közterület vagy belterület? Ezt is le kell. Egy külterületen lévő tehén fél a kutyától.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Külterületen sem lehet póráz nélkül, mert ott vannak a 
vadak is.  
 
Beruházás 
 
Azért lett bruttó 1 millió Ft betervezve, hogy a buszparkolót kitudják bővíteni 
sóderezéssel, hogy az összes busz be tudjon oda állni. A posta udvarában parkoló 
kialakítás a cél, mert ez már egy tarthatatlan állapot. Pénteken jön a Magyar Posta 
Zrt. beruházási osztály vezetője, közös bejárást tartanak. Nagyon szeretné 
megoldani ezt a helyzetet is. 
 
Osgyán Gábor képviselő visszajött a tanácsterembe, így a jelenlegi 6 fő testületi 
tagok száma 7 főre emelkedett. 
 
Berze Attila képviselő: A tagdíjak, hozzájárulások kötelezőek vagy adhatók? 
 
Turi Balázs polgármester: Mindegyik önkéntes. A TÖOSZ tagdíj szakmai szervezet, 
tőlük szakmai anyagokat szoktak kapni. A Bakonyért Egyesület LEADER tagságot 
ad, az utóbbi 5 évben ő is megkérdő jelezi a szükségességét. A pénzügyi alapa Fejér 
Megyei Önkormányzat szervezete, ahonnan kamatmentes kölcsönt lehet igényelni. 
Javasolja, hogy ez maradjon meg. A katasztrófa védelmi alap kötelező és a KDV 
tagság is. Ami nem kötelező az a Móri Borvidékes Egyesület. Ő ezt felülvizsgálná, 
hogy innen kilépjenek. Az MTKT-ba már csak az orvosi ügyelet miatt vannak benn. 
Mást megoldást még nem lát erre. Csak társulásban lehet ellátni ügyeletet. 
 
Kaviczki Péter képviselő: A buszparkolóról volt valami előzetes becslés? 
 
Turi Balázs polgármester: Nem. Tapasztalat alapján. Lehet, hogy kevesebb lesz. 
Vagy kevésnek tartja? 
 
Kaviczki Péter képviselő: Inkább soknak. 
 
Turi Balázs polgármester: Nincs árajánlat rá. 
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Kaviczki Péter képviselő: Akkor meg lenne a 200.000,- Ft az Ady utcai közvilágításra, 
amit keresnek. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Mennyi a bevétel a buszparkolónak? 
 
Csik Ildikó pénzügyi vezető: 100.800,- Ft+ÁFA.  
 
Turi Balázs polgármester: Ebből forintális nyereség szinte sosem lesz, az igazi 
nyereséget az emberek komfortérzetében lehet mérni.  
 
Háziorvosi alapellátás 
 
Turi Balázs polgármester: Egy nyomtató vásárlása lett betervezve 50.000,- Ft-ért. 
Felvetődött az EKG gép kérdése. Amit vettek, az tökéletes, mindenki dicséri. A 
doktor úr viszont megkérdezte, hogy ha ki kell mennie valahova, akkor ezt nem tudja 
magával vinni, mivel nem hordozható gép lett rendelve. Erre kért be ajánlatot, ami 
150.000,- Ft körül van. Ezért erre rá kell költeni, de betervezve nincsen. A 
karbantartáson nincs annyi költve, onnan lehet, hogy maradna fedezet. A vérvételes 
szerződés szerepel még ezen a soron, szakmai anyagok, azt gondolja, hogy ezek 
mind kellenek a biztonságos működtetéshez. 
 
Anya és Csecsemővédőnő 
 
Turi Balázs polgármester: Itt is betervezésre kerültek a fizetésemelések. Pluszban 
kérték a védőnők, hogy kerüljön bele a kamarai tagdíj. Jogszerűen ki kell fizetni, az 
asszisztensnek és a védőnőknek. A felújítást a védőben is szükséges lenne 
megvalósítani, erre a Magyar Falu Programban lehet, hogy lenne lehetőség. Nyilván 
karbantartási dolgokat, amiket kértek azt elvégzik. Kértek még laptopot. A a tavalyi 
költségvetésben is szerepelt, de áthúzódott az idénre.  
 
Könyvtári szolgáltatások 
 
Turi Balázs polgármester: Az alapilletmény itt is megemelkedett. Szerepel még itt is 
cafatéria, bankszámla hozzájárulás. Továbbra is él a Vörösmarty Könyvtárral a 
kapcsolat. Simek Valéria verses kötetének támogatása is ide került betervezésre. A 
kis értékű tárgynál polc beszerzése került betervezésre, valamint függöny, mert 
vetíteni szoktak és zavaró a fény. A Vörösmarty Könyvtár programokra is szokott 
adni pénzösszeget. 
 
Közművelődés 
 
Turi Balázs polgármester: Betervezésre került az internet beszerelése a béketelepi 
klubba. Számítógépeket nem vesznek, hanem ami a hivatalból leselejtezésre kerül, 
azok lesznek levéve. A falunapokra betervezett összeg emelve lett a tavalyihoz 
képest. Külön nem jelenítette meg, de idén is szeretne csernye futást szervezni. 
Legyen még nevesebb előadó, vagy legyenek meghívva ugyan azok, vagy egy 
naposra legyen visszaavanyzsálva? Ha amellett dönt a testület, hogy 1 napos 
legyen, arra viszont vállalkozót nem nagyon fognak találni. Úgy érzi, hogy a 3 napra 
igény van. Fel lehet tölteni jobbnál jobb programokkal. Ha felvetődne, hogy legyen 
fizetős, ahhoz viszont le kell keríteni. Személyt kell biztosítani arra, aki a belépőt 
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szedné be. Az árak nem csak az építőiparban, hanem ebben az ágban is 
megemelkedtek. 
A borbála nap, advent, idősek karácsonya szerepel még itt. A Bethlen pályázatnál 
lesz majd a fuvarköltség. Jól működnek a kapcsolatok, ne legyen elengedve ez a 
pályázati lehetőség. Minden évben nőnapra a szokásos összeg lett betervezve. A 
családi majálisnál viszont 100.000,- Ft-tal több került betervezésre a tavalyihoz 
képest. 
 
Turjákné Szentesi Ilona művelődésszervező a hangtechnikában szeretne fejlődést, 
valamint egy gőzállomást szeretne kérni a művelődési házba. Minden fellépős ruhát 
a saját vasalójával vasalt eddig. 
  
Berze Attila képviselő: Hagymási Kriszta itt dolgozik a művelődési házban? 
 
Turi Balázs polgármester: Nem, önkéntes segítő jogállása van. Szeretne neki egy 
szerződést készíteni, a jogi forma végett. Ő szabadidejében csinálja a dolgokat.  
 
Osgyán Gábor képviselő: A művelődési ház régi székeinek a karbantartása? A régi 
fa székek meg lehetne csinálni. 
 
Turi Balázs polgármester: Ha megmarad, akkor persze legyen megcsinálva. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: A könyvtár és a közművelődésnél, amit kap az 
önkormányzat állami támogatást, és amit költ rá, a kettő között nagyon nagy a 
különbség.  
 
Turi Balázs polgármester: Igen. Valóban. De szükség van rá.  A falunap, a nőnap, a 
majális sem kötelező feladat. 
 
Civil szervezetek 
 
Kaviczki Péter képviselő elhagyta a tanácstermet, így a jelenlévő 7 fő testületi tagok 
száma 6 főre csökkent. 
 
Turi Balázs polgármester: A polgárőrség támogatása is a civil támogatások között 
szerepel. 
 
Berze Attila képviselő: Nem igazán látja a polgárőrség autóját a faluban. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az jót jelent, mert akkor a Móri Rendőrkapitányság többször 
kiküldi a településre a rendőröket. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Legyen emelve akkor minden civil szervezetnek 12%-
al. 
 
Turi Balázs polgármester: Szerinte is, ne csak a sport kapjon plusz támogatást. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: A Horgász Egyesületnek a víz, nem támogatás. 
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Gyermekétkeztetés 
 
Turi Balázs polgármester: A személyi juttatásokban a konyhai alkalmazottak 
szerepelnek. 
 
Család és gyermekvédelmi szolgálat 
 
Turi Balázs polgármester: Itt kértek egyéb kisértékű eszközt. Szerepel még a 
hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatására összeg Balatonszepezden, ami 
minden évben támogatásra kerül. 
 
Települési támogatás 
 
Turi Balázs polgármester: Anyasági támogatáshoz a törölközők, valamint az idősek 
karácsonya anyagigénye szerepel itt. Továbbá betervezésre került a tavalyi évi 
teljesített segély összegek. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Települési támogatásról ki dönt? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Átruházott hatáskörben a polgármester. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Az ápolási díjnál csak 2 fő van? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Igen.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Pedig olyan sok volt régen. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Mert az alanyi jogon járó ápolási díj megállapításának 
hatásköre a járásnál van. 
 
Szarka István képviselő: A köztemetés koporsós vagy urnás temetés? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A legolcsóbb temetési forma, azaz az urnás.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: De a temetés az ÁFA-s. 
 
Csik Ildikó pénzügyi vezető: Ezt határozat alapján könyvelik. Az idén egy már volt, 
ahhoz 20.000 Ft-ot kell még rátenni. Legyen-e még egy tervezve? 
 
Szarka István képviselő: Javasolja, hogy 200.000,- Ft felé legyen felkerekítve. 
 
Turi Balázs polgármester: Akkor még egy legyen betervezve. 
 
Támogatási célú finanszírozási műveletek 
 
Csik Ildikó pénzügyi vezető: A normatív átadások szerepelnek itt az intézmények 
felé. 
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2019-ben befejezett pályázatok 
 
Turi Balázs polgármester: A várhatóan visszafizetendő összegek szerepelnek itt. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
költségvetési tervezet következő képviselő-testületi ülésre történő beterjesztését az 
elhangzott módosító javaslatokkal. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

70/2020. (II.10.) határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetési 

tervezetének megtárgyalásáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármester által beterjesztett, az Önkormányzat 2020. évi költségvetési 
tervezetét megismerte, azt kormányzati funkciók szerint megtárgyalta és az 
elhangzott módosító javaslatokkal kiegészített, a határozat 1 mellékletében 
szereplő bevételekkel, valamint a határozat 2. mellékletét képező 
kiadásokkal javasolja a zárószavazásra történő ismételt beterjesztésre.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: következő képviselő-testületi ülés 

 
  
Óvoda 
 
Turi Balázs polgármester: Az intézmény költségvetése le lett egyeztetve a vezető 
óvónővel.  
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Csak 3 millió Ft-ot kell hozzá tenni? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: 3 millió Ft az óvodára, 1 millió Ft a bölcsődére. Ha teljes 
óvónői létszámmal működne az óvoda, akkor nem lenne ennyi maradvány. Ennek 
az-az oka, hogy 3 éve hirdetve van és nem tudja az óvoda betöltetni a munkahelyet. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Akkor ez a pénz megvan? Nem veszik el? 
 
Csik Ildikó pénzügyi vezető: Nem nincsen, mert ez normatíván felüli összeg.  
 
 
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
71/2020. (II.10.) határozata 

 
a Bakonycsernyei Bóbita Óvoda Mini Bölcsőde 2020. évi költségvetéséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartása 
alatt álló Bakonycsernyei Bóbita Óvoda Mini Bölcsőde 2020. évi 
költségvetését 65.866.000 Ft-os bevétellel és 65.866.000 Ft-os kiadással 
fogadja el. 
Az önkormányzat az  
- óvodai feladatokhoz történő hozzájárulását 2.348.292 Ft-ban, 
- bölcsődei feladatokhoz történő hozzájárulását 1.450.000 Ft-ban határozza 
meg. 
 
A bevételek részletes számszaki adatait a határozat 1. melléklete 
tartalmazza. 
A kiadások részletes számszaki adatait a határozat 2. melléklete 
tartalmazza. 

 
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak kerüljenek 
beépítésre Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi 
költségvetési rendelet tervezetébe. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Gajamenti Önkormányzati Társulás 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet a Gajamenti 
Önkormányzati Tárulás költségvetéséről, amiről a Társulási Tanács dönt.  
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: 105 fő az étkezés? 
 
Csik Ildikó pénzügyi vezető: Annyi lett betervezve. 
 
Szarka István képviselő: Cégautó az miért 4x26.000,- Ft? 
 
Csik Ildikó pénzügyi vezető: Negyedévente van számítva. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Miután fizet az önkormányzat cégautót? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A suzuki gépkocsira. Mentességet nem kaphatnak. 
 
Turi Balázs polgármester: Mi a testület véleménye padok és térkép kihelyezése, az 
autós pihenőnél? 
 
Szarka István képviselő: Szükséges lenne, csak az a kérdés, hogyan lehetne 
megvédeni a rongálástól. 
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Turi Balázs polgármester: Nem a nappal szemben kell kihelyezni. 
 
Szarka István képviselő: A járda projektről kért felvilágosítást. 
  
 
12./ Jegyzői tájékoztató házszámozással kapcsolatban 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy onnan indult ez a 
téma, hogy a mentősök is szóltak már, hogy nem lehet kiigazodni a településen a 
házszámozással. Ráadásul voltak, akiknek nem lehetett házszámozni, felülvizsgálat 
alatt van. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Felállítottak egy egységes adatbázist, aminek a neve 
központi címregiszter. Már két éve szükséges lett volna a településen elkezdeni a 
házszámozás felülvizsgálatát. Előfordul, hogy a térképen más szerepel, mint a 
tulajdoni lapon. Ez egy telekalakítás miatt is felborulhat a rendszer. Bakonycsernye a 
házszámozás tekintetében a kritikus települése közé tartozik. Teljes utcákat kell 
átvizsgálni. A lakcímkártyákat ingyen kicseréli az okmányiroda. Ez költözés nélküli 
lakcímváltozásnak minősül Viszont minden ezzel kapcsolatos változtatást is be kell 
majd jelenteni a szolgáltatók felé. Ebben sajnos nem tud segíteni az önkormányzat, 
hanem mindenkinek saját maga kell bejelenteni. A földhivatalban nem kell változtatni, 
hiszen a központi címregiszter és a földhivatali nyilvántartás megegyezik. A Petőfi 
utca teljes mértékben elő van készítve. Dönteni kell arról is, ha új utcarészt kell 
elnevezni. Ez a képviselő-testület hatásköre. Ez a probléma nem csak a mentőnek, 
tűzoltónak is és a csomagkihordónak is problémát okoz. Illetve az igazolások kiadása 
is, hiszen többen rossz lakcímre vannak bejelentve. A legfontosabb pedig az, hogy 
jogszabály írja elő a felülvizsgálatot. 
 
Turi Balázs polgármester: Hogyan fog működni? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Minden ingatlan tulajdonosnak külön jegyzői határozat kerül 
kiküldésre. Legalább két évig mind a réginek és az új házszámnak is kint kell lennie. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Biztosan lesz belőle felháborodás. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Ezt törvény írja elő, el kell végezni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a képviselő-testület 
ülését bezárta.    
 

k.m.f. 
 
    

Turi Balázs      Fidrich Tamásné 
polgármester      jegyző 

 
    Kaviczki Péter 
    jkv. hitelesítő 


