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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 

 
 
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. 
február 27-én 13.00 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 

 
Tanácskozási joggal:  

Fidrich Tamásné    jegyző  
 
Turi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 6 fő képviselő-testületi 
tagból 6 fő megjelent, az ülést megnyitotta.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Osgyán Gábor képviselőt javasolta. A képviselő-testület a 
jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslattal egyetértett, és az alábbiak szerint 
határozott.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

72/2020. (II.27.) határozata 
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Osgyán 
Gábor képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett 
javaslatot:  
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1./ Tájékoztató az Általános Iskola 2019. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
2./ Tájékoztató a Bóbita Óvoda Mini Bölcsőde 2019. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
3./ Tájékoztató a Művelődési Ház 2019. évi működéséről  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
4./ Tájékoztató a Községi Könyvtár 2019. évi működéséről  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
5./ Tájékoztatás a család- és gyermekjóléti szolgálat 2019. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
6./ Tájékoztató a Gajamenti Önkormányzati Társulás 2019. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
7./ Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 
teljesítéséről, valamint a KOMA adatbázisban történő szereplésről 
Előterjesztő: Szarka István elnök 
 
8./ Jelentés az önkormányzat saját bevételek, valamint adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározására a költségvetési évet 
követő 3 évre várható összegéről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
9./ Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadására 
Előterjesztés: Turi Balázs polgármester 
 
10./ Beszámoló a civil szervezetek részére nyújtott támogatások felhasználásáról  
Előterjesztés: Turi Balázs polgármester 
 
11./ Javaslat a Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület 2020. évi támogatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
12./ Javaslat a Mentők a Mentőkért Alapítvány támogatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
13./ Javaslat a Móri Ifjúsági Fúvózenekar támogatási szerződésének elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
14./ Javaslat a 2020.évi földmunkákra benyújtott árajánlatok elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
15./ Javaslat „Rikkancs” újság és a 2020. évi programfüzet nyomdai munkák 
elkészíttetésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
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16./ Javaslat kóbor ebek befogásával kapcsolatos önkormányzati feladatkör 
ellátására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
17./ Javaslat Vámosiné Szmulai Szilvia kérelmének ismételt megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
18./ Javaslat Petőfi utcai záportározó lejáratának kialakítására vállalkozó kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
19./ Javaslat záportározó területének tulajdonosával kötött megállapodás 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
20./ Javaslat SZMSZ felülvizsgálatának megtárgyalására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
21./ Javaslat a Kuruc utca útfelújítás II. szakaszának tervezéséhez vállalkozó 
kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
22./ Javaslat a Polgárőr Egyesület 2019. évi támogatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
23./ Javaslat az önkormányzati képviselői-tiszteletdíjról szóló önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
24./ Javaslat nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatára 
Előterjesztés: Turi Balázs polgármester 
 
25./ Javaslat Bakonycsernyei Iskolásokért Alapítvány kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
26./ Javaslat a 38/2020. (I.30.) határozat kiegészítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
 
A tárgyalandó napirendre egyéb módosító javaslat nem érkezett. A polgármester 
szavazásra bocsátotta a tárgyalandó napirendre tett javaslat elfogadását az 
elhangzottak szerint: 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

73/2020. (II.27.) határozata 
a napirendi pontok elfogadásáról 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nyíltülés 
tárgyalandó napirendi pontjaira tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el: 
1./ Tájékoztató az Általános Iskola 2019. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
2./ Tájékoztató a Bóbita Óvoda Mini Bölcsőde 2019. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
3./ Tájékoztató a Művelődési Ház 2019. évi működéséről  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
4./ Tájékoztató a Községi Könyvtár 2019. évi működéséről  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
5./ Tájékoztatás a család- és gyermekjóléti szolgálat 2019. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
6./ Tájékoztató a Gajamenti Önkormányzati Társulás 2019. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
7./ Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének teljesítéséről, valamint a KOMA adatbázisban történő 
szereplésről 
Előterjesztő: Szarka István elnök 
8./ Jelentés az önkormányzat saját bevételek, valamint adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározására a költségvetési 
évet követő 3 évre várható összegéről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
9./ Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadására 
Előterjesztés: Turi Balázs polgármester 
10./ Beszámoló a civil szervezetek részére nyújtott támogatások 
felhasználásáról  
Előterjesztés: Turi Balázs polgármester 
11./ Javaslat a Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület 2020. évi 
támogatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
12./ Javaslat a Mentők a Mentőkért Alapítvány támogatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
13./ Javaslat a Móri Ifjúsági Fúvózenekar támogatási szerződésének 
elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
14./ Javaslat a 2020.évi földmunkákra benyújtott árajánlatok elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
15./ Javaslat „Rikkancs” újság és a 2020. évi programfüzet nyomdai munkák 
elkészíttetésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
16./ Javaslat kóbor ebek befogásával kapcsolatos önkormányzati feladatkör 
ellátására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
17./ Javaslat Vámosiné Szmulai Szilvia kérelmének ismételt megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
18./ Javaslat Petőfi utcai záportározó lejáratának kialakítására vállalkozó 
kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
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19./ Javaslat záportározó területének tulajdonosával kötött megállapodás 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
20./ Javaslat SZMSZ felülvizsgálatának megtárgyalására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
21./ Javaslat a Kuruc utca útfelújítás II. szakaszának tervezéséhez vállalkozó 
kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
22./ Javaslat a Polgárőr Egyesület 2019. évi támogatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
23./ Javaslat az önkormányzati képviselői-tiszteletdíjról szóló önkormányzati 
rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
24./ Javaslat nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodás felülvizsgálatára 
Előterjesztés: Turi Balázs polgármester 
25./ Javaslat Bakonycsernyei Iskolásokért Alapítvány kérelmének 
megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
26./ Javaslat a 38/2020. (I.30.) határozat kiegészítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 

 
1./ Tájékoztató az Általános Iskola 2019. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Köszöntötte igazgató urat. Felkérte az iskola működéséről 
szóló tájékoztatóval kapcsolatos rövid szóbeli kiegészítésre. 
 
Bihari Róbert iskolaigazgató: A gyerekek elballagásával lezárták a tanévet. Az előző 
félévben mind eredményileg, mind a munkában jól teljesített az iskola, aminek a 
legfőbb ismérve, hogy a gyermekek oda tudnak menni tovább tanulni, ahova 
szerettek volna az első helyen. Történtek olyan dolgok is, amik nem voltak 
tervezhetőek. Megnehezítette az életüket a megkezdett felújítási pályázat. A 
gyerekeket folyamatosan költöztetni kellett, mivel szorgalmi időszakban kezdődtek 
meg a munkák. Az ember türelemmel próbálta viselni az ésszerűtlen dolgokat. Ez a 
félév nem arról szól, hogy a pedagógiai munkát irányítsa, vagy a gyerekekkel 
foglalkozzon, hanem vitákról, a munkásokkal való foglalkozásról. Folyamatos 
akadályba ütköztek, de folyt a munka. Rajtuk csapódott le minden, tehetetlenek 
voltak, ki voltak szolgáltatva a munkafolyamatnak. Szomorúan tapasztalták, hogya 
szülői segítséggel kifestett tantermek tönkre mentek. Elvileg ezek a károk rendezve 
lesznek, de nem lesz olyan, mint előtte. Tart attól, hogy nem fog tudni teljesen 
kiszárani a fal. A határidő sürgeti őket, ezért most gőzerővel dolgoznak. Eljönnek 
vakolni úgy, hogy még vízszerelési feladatok is vannak. Tovább nem szeretne 
mérgelődni, de valamelyik termet csak nyáron tudják kifesteni, ami azt jelenti, hogy 
azokat a termeket nem tudják használni idén. Ez mindenkinek a helyzetét 
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megnehezítette. Minden apró területen tanítás folyik az épületben. Persze a szülők 
sem örülnek a jelenlegi helyzetnek, de a legfontosabb, hogy nem kell bezárni az 
iskolát. Most már talán látszik az alagút vége, csak most meg kapkodás van. Egymás 
hegyén-hátán vannak a munkások, így nem tudnak rendesen dolgozni sem. 
Linóleumot ígértek a folyosóra. Ettől függetlenül dolgoztak, becsületesen 
megcsinálták a munkát. A kollégák mindent megtettek azért, hogy minél kevesebbet 
érezzenek ebből a gyerekek. Természetesen voltak olyan kollégák, akik nehezen 
viselték. Olyan hírek terjedtek, amik tőlük függetlenek, emiatt néha azt érezték, hogy 
őket próbálják besározni, mert senki nem látja, hogy mennyi munka van, hogy 
működni tudjanak. Az idei félév tanulás szempontjából nem volt hátrányos. A 
felvételin túl vannak a tanulókkal, nagyon reálisan próbáltak a gyerekek is iskolát 
választani, reméli sikeres lesz a felvételi. Amikor ebbe a pozícióba került, célja volt, 
hogy a helyi gyerekek a Bakonycsernyei iskolát válasszák. Körbe nézett a környező 
iskolákban, ilyen programot egy környéken lévő iskola nem csinál, amit ők egy 
tanévben csinálni szoktak. Ennyiszer nincsenek meghívva az óvodások sem. Úgy 
gondolja, hogy amit ezeken a programokon nyújtanak, színvonalas is.  
 
Turi Balázs polgármester: Köszöni szépen a kiegészítést. Javasolja, hogy az iskola 
felújításával kapcsolatos kérdéseket leginkább a közmeghallgatáson tegyék fel, 
hiszen akkor az érintett is jönni fog. Így is úgy is nyíltan kell majd beszélni. Biztos, 
hogy nem volt egyszerű, de reméli, hogy kifele mennek már ebből. Rajta nem fog 
múlni. Az állagmegóvásról kötött megállapodást szeretné behajtatni. Az iskolai 
anyagot is olvasta. Bakonycsernyei és nem csernyei megosztása, hogy áll jelenleg? 
Hogyan érzékeli, hogy mennyien jönnek gyermekek a környező településről, 
Balinkáról, Meccsérről? 
 
Bihari Róbert iskolaigazgató: Durván 70-30%-os megosztást mondana. Korábban 
Balinkáról nagyon nem voltak gyerekek, de már 2-3 fő onnan is jár. A Szápári 
létszám csökkent. Ott viszont a választásokat követően változás történt, ezért úgy 
érzi, hogy most picit erősebb a kapcsolat, hátha változik ez által a gyereklétszám is. 
 
Turi Balázs polgármester: Van üres pedagógus álláshely? 
 
Bihari Róbert iskolaigazgató: Volt személyi változás, hiszen a Barta Melinda ének 
tanár elment, Molnár Endre nyugdíjba ment. Bízik benne, hogy hamarosan betölti az 
üres álláshelyeket. A tanítást meg tudják oldani ezzel a létszámmal is. 
 
Szarka István képviselő: Záróvizsgát nem tesznek matekból? 
 
Bihari Róbert iskolaigazgató: Van matematikából is záróvizsga, de ez csak a 
matektanártól függő záróvizsga. A tantestületi értekezletek erről megoszlanak a 
vélemények, de Ő teljesen feleslegesnek tartja. 
 
Szarka István képviselő: Látható módon a gyerekek sem veszik komolyan. A haladó 
csoportban is alacsony a teljesítmény. 
 
Bihari Róbert iskolaigazgató: Ő megörökölte a záróvizsgát, de többen ragaszkodtak 
hozzá, és ha a többség úgy dönt, akkor ezt meg kell csinálni. A fő tantárgyaknál még 
ragaszkodnak hozzá a tanárok. Az értelmét ő nem látja. 
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Turi Balázs polgármester: Javasolja a beszámoló elfogadását. A falu mindig is 
igyekezett a iskola sorsát nézni, még akkor is, ha nem ő a fenntartó.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Szerveznek-e kirándulást tavasszal külföldre? A 
koronavírus miatt kérdezi. 
 
Bihari Róbert iskolaigazgató: Kiss Edit szervez Angliai utat. Ő meghirdeti, de mint 
magánember, nem mint iskolai pedagógus. Ez független. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az Általános Iskola 2019. évi működéséről szóló tájékoztatót elfogadásra. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

74/2020. (II.27.) határozata 
az Általános Iskola 2019. évi működéséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános 
Iskola 2019. évi működéséről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2./ Tájékoztató a Bóbita Óvoda Mini Bölcsőde 2019. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Kérte az óvodavezetőt a tájékoztató szóbeli 
kiegészítésére. 
 
Fojtyikné Gyuris Andrea óvodavezető: Náluk is több személyi változás történt a 
tavalyi év óta. Sajnos 2 üres álláshellyel működnek. Ebben segítség a pedagógiai 
asszisztensek munkája, hogy 2 csoportban is tudják alkalmazni, aki segítik az óvónő 
munkáját. Ha kérdés van a beszámolóval kapcsolatban várja a kérdéseket, de ugyan 
azt nem mondaná el újra, ami benne szerepel. Náluk a gyermek létszám 
növekedőben van folyamatosan, Balinkáról, Szápárról is iratnak be gyerekeket. 
Teljes létszámmal működnek. 
  
Turi Balázs polgármester: Elmondta: Az Rózsa utcai óvoda udvarra földmunkákat 
terveznek, illetve a Rákóczi úti óvodánál sikeres Magyar Falu Program keretében új 
játszótéri eszközök lesznek. Az általános működésen túl, meg kell történnie a 
játszóterek felülvizsgálatának, hiszen erősen felújításra szorulnak, ugyan úgy azokat 
is felül kell vizsgálni, amik most kerülnek felújításra, vagy kicserélésre. Nincs könnyű 
helyzetben az önkormányzat az óvodapedagógusi hiány miatt. Javaslata, hogy 
fogadják el a beszámolót. 
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bóbita Óvoda Mini Bölcsőde 2019. évi működéséről szóló tájékoztatót elfogadásra. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

75/2020. (II.27.) határozata 
a Bóbita Óvoda Mini Bölcsőde 2019. évi működéséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Bóbita 
Óvoda Mini Bölcsőde 2019. évi működéséről szóló tájékoztatót az 
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3./ Tájékoztató a Művelődési Ház 2019. évi működéséről  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Átadta a szót a művelődésszervezőnek. 
 
Turjákné Szentesi Ilona művelődésszervező: A beszámoló szakmai és statisztikai 
részét leírta. Elmondta továbbá, hogy a programok a heti megszokott 
rendezvényekre épülnek. Heti rendszeres foglalkozás van a gyerekek, valamint a 
civil szervezetek számára. A látogatottsága 80 fő fölött van. Pénzügyi részét tekintve 
a bevétel közel 600.000,- Ft volt a tavalyi évben, ami azt jelenti, hogy sokkal többször 
adják ki az épületet. Idén szinte minden hónapban lesz olyan rendezvény, ami 
magánrendezvény. Jó kapcsolatot ápolnak az iskolával, óvodával,és ez által tudják 
színesíteni a programokat. Szeretné megköszönni a testület támogatását, mert ezzel 
a költségvetéssel minőségi programokat tudnak szervezni. Valamint az amatőr 
tánccsoport támogatását, hogy a tavalyi évben elutazhattak Erdélybe. Igyekeznek 
megszolgálni a bizalmat. 
 
Szarka István képviselő: Nem kötelező feladat a Művelődési Ház ilyen szintű 
működtetése. Mennyi mindenről maradnának le, ha ez nem működne, tehát köszönet 
ezért. 
 
Turi Balázs polgármester: Szeretné megköszönni, hogy ennyi évvel a felújítás után 
odafigyel és jó gondnoka az épületnek. Meg van őrizve a felújításból adódó 
szépsége. Javasolja elfogadásra a beszámolót. Reméli, hogy bővülnek a 
rendezvények is. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Művelődési Ház 2019. évi működéséről szóló tájékoztatót elfogadásra. 
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
76/2020. (II.27.) határozata 

a Művelődési Ház 2019. évi működéséről 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Művelődési Ház 2019. évi működéséről szóló tájékoztatót az előterjesztés 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4./ Tájékoztató a Községi Könyvtár 2019. évi működéséről  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Köszöntötte a könyvtárost is. Megkapták az anyagot 
szuper fényképes beszámolóval. 
 
Valásekné Kaszner Tímea könyvtáros: Most indult januártól a „Ne félj, mesélj” terápia 
időseknek. Eddig 2 alkalommal történt.  
 
Kavcizki Pérer képviselő: Volt érdeklődés? 
 
Valásekné Kaszner Tímea könyvtáros: Igen. Az elsőn gyengébb, de a másodikon 
szinte teljes létszámmal voltak. 
 
Turi Balázs polgármester: A Vörösmarty Könyvtárral milyen az együttműködés? 
 
Valásekné Kaszner Tímea könyvtáros: Abszolút elégedett a kapcsolat működésével.  
 
Turi Balázs polgármester: A dologi kiadás azért annyival kevesebb, mert a 
Vörösmarty Könyvtár besegít, és az nem az itteni költségvetésben jelenik meg. 
Szakmai segítséget is nyújtanak, ami nagyon jó. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: 14 év alatti olvasók száma 540 fő, ez 
nagyon szép szám. 
 
Valásekné Kaszner Tímea könyvtáros: Voltak rendezvények, de ez egy éves adat. 
Azért ilyenkor összejön, amikor osztályokat lát vendégül.  
 
Turi Balázs polgármester: Továbbra is kitartást és aktivitást kíván. Köszöni a 
munkáját. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Könyvtár 2019. évi működéséről szóló tájékoztatót elfogadásra. 
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

77/2020. (II.27.) határozata 
a Községi Könyvtár 2019. évi működéséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Község 
Könyvtár 2019. évi működéséről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5./ Tájékoztatás a család- és gyermekjóléti szolgálat 2019. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Szeretné kérni a gyermekjóléti szolgálat dolgozóját a 
szóbeli kiegészítésre. 
 
Kocsis Georgina családsegítő: Érdemben az elmúlt negyedévben tud többet 
mondani, hiszen Benis Szilvia helyett ő látja el a feladatokat. A beszámolóban 
szerepel minden statisztikai adat. Olyat emelne ki, ami talán kimaradt. Elmondta, 
hogy több kisebb programban is részt vettek, ami a kapacitásukba belefért, még 
színesebbé élhetővé téve a falut. Nem olyan rég bement hozzájuk egy anyuka, aki 
szinte áradozik a faluról, amit nagyon jó volt hallani, hiszen hozzájuk csak problémás 
emberek járnak be. Ebben van erősségük, hogy az apró dolgokban összefognak. 
Elmondhatják, hogy jó az együttműködés, kapják a jelzéseket. Nem tudnának úgy 
működni, hogy ha nem lenne mögöttük a polgármester, jegyző, óvoda és az iskola. 
Köszöni szépen az együttműködést. 
 
Turi Balázs polgármester: Azt gondolja, hogy őszintén meg volt elégedve eddig is a 
családsegítő működésével, de amióta itt van a kolléganő még több öröm érkezett. A 
velük töltött több percek ebben megerősítették. A beszámolót kereknek, egésznek 
tartotta. Kérdése nincsen, a testület mögöttük van. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
család- és gyermekjóléti szolgálat 2019. évi működéséről szóló tájékoztatást 
elfogadásra. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

78/2020. (II.27.) határozata 
a család- és gyermekjóléti szolgálat 2019. évi működéséről 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a család- és 
gyermekjóléti szolgálat 2019. évi működéséről szóló tájékoztatót az 
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
6./ Tájékoztató a Gajamenti Önkormányzati Társulás 2019. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Átadta a szót a szociális gondozónak. 
 
Szaniszló Imréné szociális gondozó: Elmondta, hogy 2019. október 29-ével jött 
vissza a gyesről. Örömmel tapasztalta, hogy az étkeztetés nagyon nagy létszámmal 
megy a településeken. Folyamatosan 60 fővel vannak. A 3 településen összesen 
pedig a 100 főt meghaladja. Örül, hogy meg vannak elégedve az ebéddel. 
Tájékoztatást nyújtott arról, hogy a térítésmentes ebédek száma egy főről két főre 
növekedett. 10 főre emelkedett a szociális gondozottak létszáma, ami megoszlik a 
szociális segítésre és gondozásra. 4 fő, aki személyes gondozásban részesül - 
fürdetés, pelenkázás, mentális támogatások. Szentendrei Csilla asszisztenssel 
nagyon jó lett a kapcsolattartás, akár egy receptírással kapcsolatban, de mindenben. 
Napi szinten kapcsolatban vannak. Többször telefonál, ha valaki eseti segítséget kér, 
akár egy recept kiváltásban.  
 
Turi Balázs polgármester: Őt mindig is érdekli, hogy az étkezéssel kapcsolatban 
milyen a visszajelzés. Persze az, hogy mindenkinek megfelel, olyan sosem lesz, de a 
többségnek igen, és az a lényeg. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Gajamenti Önkormányzati Társulás 2019. évi működéséről szóló tájékoztatót 
elfogadásra. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

79/2020. (II.27.) határozata 
a Gajamenti Önkormányzati Társulás 2019. évi működéséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Gajamenti 
Önkormányzati Társulás 2019. évi működéséről szóló tájékoztatót az 
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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Turi Balázs polgármester: Örül annak, hogy aki még itt van, megtiszteli a másikat a 
beszámoló meghallgatásáról. Jó kis csapat van, és nem hagyja, hogy éket verjen 
közéjük valaki. Mindenkinek nagyon jó munkát kíván és köszöni szépen a 
megjelenést. 
 
7./ Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének teljesítéséről, valamint a KOMA adatbázisban történő 
szereplésről 
Előterjesztő: Szarka István elnök 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Szarka István elnököt a napirendi pont szóbeli 
kiegészítésére. 
 
Szarka István képviselő/elnök: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy mindenki 
rendben van a KOMA adatbázisban, senkinek sincsen tartozása. A 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének mindenki eleget tett, határidőre leadta 
azokat. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről, 
valamint a KOMA adatbázisban történő szereplésről szóló jelentést elfogadásra. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

80/2020. (II.27.) határozata 
a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről, valamint a KOMA 

adatbázisban történő szereplésről 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság 
beszámolóját a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségükről 
teljesítéséről, valamint a KOMA adatbázisban történő szereplésükről szóló 
tájékoztatót elfogadja. 
Megállapította, hogy egyetlen képviselővel szemben sem kell eljárást indítani.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
8./ Jelentés az önkormányzat saját bevételek, valamint adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározására a költségvetési 
évet követő 3 évre várható összegéről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Ez egy kötelező napirend. A helyi iparűzési adó emelés 
nem jöhet szóba, hiszen a maximum van. Nem tudja, hogyan fog változni. Hivatalos 
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megkeresés nem érkezett, ezért a kolléganők így készítették el a jelentést. Javasolja 
a Pénzügyi Bizottság által is elfogadott jelentést elfogadásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat saját bevételek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek meghatározására a költségvetési évet követő 3 évre 
várható összegéről szóló jelentést elfogadásra. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

81/2020. (II.27.) határozata 
az önkormányzat saját bevételek, valamint adósságot keletkeztető 

fizetési kötelezettségeiről 
 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatározza a 
Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és 
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek 
futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig: 

 

Kötelezettség megnevezése, 
azonosító adatai 

Futamidő/ke
zesség 
érvényesíthe
tőségi 

határideje 

Kötelez
ettség 

összese
n Ft 

2020. év 0 0 
2021. év 0 0 
2022. év 0 0 
2023. év 0 0 
Összesen 0 0 

 
 

A figyelembe vehető saját bevételek: 
 

Saját bevétel 
megnevezése, 

azonosító adatai 

R
endsze
resség

e 
e

sedéke
ssége 

Bevétel várható összege Ft 

202
0. év 

20
21. év 

20
22. év 

20
23. év 

Helyi adóból és a 
települési adóból 
származó bevétel 

f
élévent
e 

45 
500 000 

45
 500 000 

45 
500 000 

45 
500 000 

Az önkormányzati 
vagyon és az 
önkormányzatot 
megillető vagyoni értékű 

a
lkalom-
szerű 

0 0 0 0 
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jog értékesítéséből és 
hasznosításából 
származó bevétel 

Az osztalék, a 
koncessziós díj és a 
hozambevétel 

-- 0 0 0 0 

A tárgyi eszköz és 
az immateriális jószág, 
részvény, részesedés, 
vállalat értékesítéséből 
vagy privatizációból 
származó bevétel 

-- 0 0 0 0 

Bírság-, pótlék- és 
díjbevétel 

a
lkalom-
szerű 

200 
000 

20
0 000 

20
0 000 

20
0 000 

A kezesség-, 
illetve garanciavállalással 
kapcsolatos megtérülés 

-- 0 0 0 0 

Összesen -- 45 
700 000 

45
 700 000 

45 
700 000 

45 
700 000 

 
 
9./ Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadására 
Előterjesztés: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy itt már rendelet formájában 
kell elfogadni a 2020. évi költségvetést. Minden olyan tétel, ami az első fordulóban 
megszavazásra került, illetve változtatásra az ki lett javítva. Elmondta továbbá, hogy 
évközben módosítások pedig lehetségesek. Szeretné megköszönni a munkát, ami 
nem kis munka volt. Nagyon örül annak, hogy biztonságos működtetése van az 
önkormányzatnak. Mióta másik kormányzat van, pénzügyi gondok nincsenek. Inkább 
a pozitív dolgokról van szó, és arról kell dönteni. Bízik abban, hogy eredményes 
évnek néznek elébe. Szeretné kiemelni, hogy nincsen választási év, de ennek 
ellenére vannak hazai források. Dolgoznak, és a munkával bizonyítanak a lakosok 
felé, rá számíthatnak. Egy cél van, Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata, 
minden más mögötte. 
 
Szarka István képviselő: Precíz munka, köszöni szépen. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat 2020. évi költségvetését elfogadásra. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2020. (III.02.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 
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A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
 
10./ Beszámoló a civil szervezetek részére nyújtott támogatások 
felhasználásáról  
Előterjesztés: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: A Hivatal tájékoztatása szerint minden egyes szervezet 
határidőben és szabályszerűen elszámolt azzal a pénzzel, amit kapott.  
 
Berze Attila képviselő: Tavalyi elszámolásról van szó? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Igen. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
civil szervezetek elszámolását elfogadásra. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

82/2020. (II.27.) határozata 
a civil szervezetek 2019. évi támogatásának elszámolásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi 
költségvetés terhére nyújtott civil szervezetek támogatásának 
felhasználásáról elszámolásáról szóló tájékoztatót elfogadja.  

 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
11./ Javaslat a Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület 2020. évi 
támogatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Be lett építve az-az összeg, amit meghatároztak. Annyi 
változás az előzőhöz képest, hogy felhasználhatják ezt az összeget a TAO pályázat 
önrészéhez is. A többi pedig dátumban módosult.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátott a 
Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület 2020. évi támogatását 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 

83/2020. (II.27.) határozata 
a Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület 2020. évi támogatásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület (képviseli: Varga Jenő elnök, 
székhely: 8056 Bakonycsernye, Bercsényi u. 71. adószám: 19820064-1-07) 
részére 3.300.000,- Ft összegű, valamint gépjárműfenntartásra 200.000,- Ft 
összegű támogatást nyújt. 
A támogatás fedezetét a 2020. évi költségvetésében biztosítja a civil 
szervezetek támogatása kormányzati funkción.  
A támogatás utalásának, felhasználásának és elszámolásának részletes 
szabályait a határozat mellékletét képező támogatási szerződés tartalmazza. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: az ülést követően 

 
 
12./ Javaslat a Mentők a Mentőkért Alapítvány támogatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Az összeget meghatározták, de a beérkezett kérelemben 
lélegeztető maszkot kérnek, ami több, mint a támogatásuk, de a fölötte lévő összeget 
kiegészítik. Javasolja a támogatást. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Mentők a Mentőkért Alapítvány támogatását elfogadásra. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

84/2020. (II.27.) határozata 
a Mentők a Mentőkért Alapítvány támogatásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Mentők a 
Mentőkért Alapítvány (8060 Mór, Kórház u. 23. képviseli: Bartha Balázs) 
részére 100.000 Ft támogatást nyújt eszközvásárlásra. A támogatás fedezetét 
a 2020. évi költségvetésében biztosítja a civil szervezetek támogatása 
kormányzati funkción.  
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási 
szerződés megkötésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
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13./ Javaslat a Móri Ifjúsági Fúvózenekar támogatási szerződésének 
elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy azért támogatják 
őket, mert vannak benne Bakonycsernyeiek. Javasolja a támogatást. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátott a Móri 
Ifjúsági Fúvózenekar támogatási szerződésének elfogadását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

85/2020. (II.27.) határozata 
a Móri Ifjúsági Fúvózenekar támogatásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a Móri Fúvószenei Egyesület (8060 Mór, Erzsébet tér 14.) 
részére 20.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt.  
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási 
szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
14./ Javaslat a 2020.évi földmunkákra benyújtott árajánlatok elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy minden évben jelentős 
kiadási tételként szerepel a költségvetésben a földhordás díja, mely a kül- és 
belterületi utak karbantartásából adódó gépbérleteket is tartalmazza. A feladatok 
elvégzésére eseti megbízás van kötve. Azokra a munkákra vonatkozik, amikor jön 
egy kérelem, hogy javítani szükséges valamit. Az idén is kértek be a feladata 
elvégzésére árajánlatokat. A vállalkozó kiválasztása függ a kapacitási lehetőségtől is.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 2020. 
évi földhordás óradíjainak elfogadását. 
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
86/2020. (II.27.) határozata 

a 2020. évi földmunkák árairól 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évben bekövetkező csapadékos 
időjárás okozta árok és útpadka tisztításokból származó iszapot elszállítassa, 
a keletkező károkat a kül- és belterületi utakon egyaránt helyreállítsa az 
alábbi gépek igénybevételével az alábbi árakon. 
 

Megnevezés Nettó 

egységár 

Caterpillar 444 F kotró 

rakodógép 

10 500 Ft/óra 

Caterpillar 242 B 

minirakodó 

9 000 Ft/óra 

Caterpillar CB114 

úthenger 

6 000 Ft/óra 

Bobcat E17 forgó kotró 8 000 Ft/óra 

Mercedes 1824 darus 

tgk 

8 500 Ft/óra 

Daruzás 9 000 Ft/óra 

Ivecotgk 6 000 Ft/óra 

Rakodógép törőfejezés 14 000 Ft/óra 

Forgókotró DOSAN 170 

18t 

14.500 Ft/óra 

Kotró-rakodógép CAT 

428E 

10.500 Ft/óra 

Darus tehergépkocsi 7.800 Ft/óra 

Úthenger 6.000 Ft/óra 

Daruzás 9.900 Ft/óra 

 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos  
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15./ Javaslat „Rikkancs” újság és a 2020. évi programfüzet nyomdai munkák 
elkészíttetésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: A tavalyi évhez hasonlóan idén is szeretné kiadni a 
Rikkancs újságot és a programfüzetet. Az Extra Média Nyomda Kft-től kértek be 
árajánlatot, ami megérkezett. A nyomdával teljes mértékben meg van elégedve, 
mindig határidőre és jó minőségben elkészítették a kért megrendeléseket, nem 
szeretne változtatni. Elmondta továbbá, hogy árakat a tavalyihoz képest nem 
emeltek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
„Rikkancs” újság és a 2020. évi programfüzet nyomdai munkáinak elvégzésére az 
Extra Média Nyomda Kft kijelölését elfogadásra. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

87/2020. (II.27.) határozata 
a „Rikkancs” újság és a 2020. évi programfüzet nyomdai munkáiról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Rikkancs 
újság és a Programfüzet nyomdai munkáival a 2020-as évben az Extra 
Média Nyomda Kft-t bízza meg. Felhatalmazza a polgármestert a kiadványok 
megrendelésére az árajánlatok szerinti feltételek mellett 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos  

 
 
16./ Javaslat kóbor ebek befogásával kapcsolatos önkormányzati feladatkör 
ellátására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Az előterjesztés szépen össze van szedve, ami 
tartalmazza a jogszabályokat is. Sokat foglalkoztak vele. Szeretné, ha valamilyen 
szinten odafigyelne az önkormányzat erre. A törvény most már csak azt a feladatot 
adja az önkormányzatnak, hogy fogják be a kóbor ebeket. Ennek a díját rá lehet 
terhelni a gazdára. Az önkormányzatnak van szerződése a gyepmesteri szolgálattal, 
de ez így nem egy tökéletesen működő rendszer, hiszen a gyepmester nem tud 
rögtök idejönni a faluba, addigra pedig a kutyák is eltűnhetnek a helyszínről. Le lenne 
írva pontosan, hogy kinek, mi a feladata. Legyen vele tisztában a testület is. Büntetni 
nem tudja az eb gazdáját, csak a befogás költségeit ráterhelni. A büntetés egy másik 
szervezetnél lehetséges. Az önkormányzat az ebet befogja, majd maximum 24 órán 
keresztül őrzi, amiért 5.000,- Ft-os díj lenne meghatározva. A lakosoknak 
lehetőségük lenne telefonálni hét közben a hivatalba. Az önkormányzat rendelkezik 
már chipleolvasóval is. Ha nem jön el a gazda 24 órán belül a kutyáért, akkor érkezik 
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a gyepmester, s ebben az esetben már nem csak az önkormányzati díjat kell 
kifizetnie, hanem a gyepmesterit, és a büntetést is, ha elindul az eljárás. Aki 24 órán 
belül jön a kutyáért, neki csak az 5.000,- Ft-ot kellene megfizetni, ilyenkor eljárás ne 
legyen indítva Szeretné, hogy a határozatban szerepeljen az is, hogy a testület 
vállalja azt, hogy az Extra Média Nyomda Kft. megbízásában elkészíttet a egy ezzel 
kapcsolatos kiadványt a lakosok tájékoztatása céljából. Amennyire lehet, vissza kell 
szorítani a kóbor ebek problémáját. Igenis az emberek legyenek arra kötelezettek, 
hogy figyeljenek a saját kutyájukra. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Nagyon jól ki van dolgozva az előterjesztés. Kérdése 
lenne, hogy egy harci kutyát hogy fognak befogni? 
 
Turi Balázs polgármester: Olyan veszélyes kutyák befogására a közmunka irányítók 
nem lesznek kötelezve. Veszélyhelyzetet nem szeretne előidézni. Akkor 
lefényképezik, vagy követik autóval. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Lehet ilyen spray-t is kapni kutyák ellen, mert nem minden 
kutyához mer odamenni az ember. Főleg, ha többen vannak. Jó ötletnek tartja, mert 
több bejelentés is érkezett mostanság. Jelenleg is van egy kutya, aki folyamatosan 
kint mászkál az utcán, az emberek félnek tőle. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Senki nem tudja, hogy kié a kutya? 
 
Kaviczki Péter képviselő: Nem tudja. Állítólag van fénykép róla, majd elkéri és elküldi. 
Kint vannak sokszor éjszaka, de mire oda kiér valaki, addig rég hazamegy. Így nehéz 
lesz a befogás.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Azért jó, ha ki van küldve tájékoztató nyomtatvány, mert 
akkor tudják a lakosok, hogy az önkormányzathoz lehet fordulni. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Ebben a helyzetben nem azt mondják az emberek, hogy az 
önkormányzat nem csinál semmit. 
 
Turi Balázs polgármester: A célja, hogy eltűnjenek a kóbor és veszélyes kutyák az 
utcáról. Ha mégis plusz bevétel lenne a befogásokból, akkor egy állatmenhelynek 
szeretné adni. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Egy ilyen akció keretében meg lehetne vizsgálni azt is, 
hogy ezeknek a kutyáknak mennyire kevés az a törődés, amit a gazdáiktól kapnak, 
hiszen sok rossz körülmények között tartott ebről van tudomása. 
 
Szarka István képviselő: Most akkor összeírják az ebeket. Kérdése, hogy a rendes, 
szabályos kutyatartókkal akarják megfizettetni a szabálytalankodókkal szemben? 
Ezt, hogy tervezik? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Nem. Ebadót nem terveznek bevezetni. Az eb összeírás is 
úgy történik, hogy kimegy minden háztartásba egy nyomtatvány, amit 2 héten belül 
vissza kell küldeniük a hivatalba. 
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Turi Balázs polgármester: Nem az a cél, hogy adó legyen, hanem hogy rendeződjön 
a helyzet. 
 
Szarka István képviselő: Akik nem küldik vissza, azokkal mi lesz? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Akik nem küldik vissza, hozzájuk kimennek a kolléganők. 
Akik beadták, hozzájuk is szúrópróba szerűen kimennek, hátha csak 1 kutyát 
vallottak be, de többel rendelkeznek. A nemleges adat is adat, így ha valaki nem 
szolgáltat adatot, vagy hiányosan, akkor megtörténik a feljelentés. 
  
Szarka István képviselő: Akkor erre is figyelmeztetik a lakosokat? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Természetesen. 
 
Turi Balázs polgármester: Minél szélesebben kell ezt elterjeszteni. A törvény sajnos 
még hiányos, de amint letisztult, utána szeretné a kiadványt kiküldeni a lakosok 
részére. Ettől függetlenül, ha elfogadja a testület az előterjesztésben foglaltakat, az 
már holnaptól érvénybe lépne. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
kóbor ebek befogásával kapcsolatos önkormányzati feladat ellátást elfogadásra. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

88/2020. (II.27.) határozata 
az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényben meghatározott 

önkormányzati feladatok végrehajtására 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az állatok 
védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvényben meghatározott 
feladatok ellátásáról az alábbiak szerint gondoskodik: 

- a kóbor ebek közterületről történő befogása céljából 
- határozatlan idejű szerződéssel rendelkezik az Alphavet Kft. 
(Székesfehérvár) a gyepmesteri  feladtok ellátására, 
- a gyepmesteri feladatok hatékonyságának növelésére 
- személyi és tárgyi feltételeket biztosít a 2020. I. félévében 
lefolytatandó eb összeírás megvalósításához, 
- a kóbor ebek  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
17./ Javaslat Vámosiné Szmulai Szilvia kérelmének ismételt megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Átadta a szót Osgyán Gábor képviselőnek. 
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Osgyán Gábor képviselő: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a kérelmező pontosan 
megmutatta, hogy mit szeretne bekeríteni a gyakorló pályából. Ez a rész az 
edzőpálya végén van, ami a régi edző kaputól egy nagyobb háromszög részt kér. 
Hetente több alkalommal járnának ki lovagolni. Az elkerített rész villanypásztorral 
lenne körbekerítve. Amikor lovagol a lánya, vagy futtatja, akkor lenne ott a ló, de nem 
állandó jelleggel tartanák a területen. 
 
Turi Balázs polgármester: A legelején nem villanypásztorról volt szó, hanem sima 
kerítésről. 
 
Kaviczki Péter képviselő: A szabályos villanypásztor kihelyezését el kell látni táblával, 
illetve piktogramos táblát kell kihelyezni. 
 
Turi Balázs polgármester: A villanypásztoros információ neki új. Mekkorát ráz? 
 
Kaviczki Péter képviselő: Kicsit. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Felhívta a képviselő-testület figyelmét, hogy sport területről 
van szó, ahova villanypásztort szeretnének telepíteni. Mi történik, ha valakinek, akár 
egy gyermeknek rejtett szívbetegsége van és hozzá ér a villanypásztorhoz? 
 
Kaviczki Péter képviselő: Akkor igen, bezavarhat. 
 
Szarka István képviselő: És ha csak futószárazást csinál? 
 
Osgyán Gábor képviselő: Nem futószárazni akar. A ló nem lesz kint folyamatosan. 
 
Kaviczki Péter képviselő: A Lénárt Károly azt mondta szívesen megengedné nekik a 
területén a futtatást. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Erre az volt a válasz, hogy az messze van.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Neki az volt a véleménye eddig is, hogy nem a pályára való 
ez a tevékenység. Bűzzel járó dolog. Elszaporodnak a legyek bögölyök is. 
 
Szarka István képviselő: A lótartók rendbe teszik a terepet. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Valaki ad rá, valaki nem, de akkor sem egy sportpályára 
való. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A villanypásztor kicsit félő, belterület kellős közepén.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Szabályosan kell megcsinálni. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Nem a szabályosság, de azt, hogy a lakókörnyezetben ott 
van egy villanypásztor, nagyon nem tartja jónak. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Megszokás kérdése. 
 



 
23 
 

Berze Attila képviselő: Nem támogatja, nem ért vele egyet, hogy ott ló legyen. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Adjanak neki engedélyt fél évre, vagy egy évre és 
meglátják, hogy meddig működik. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Egy évre ne legyen bérbe adva. 
 
Turi Balázs polgármester: És akkor fél évre építi fel a kerítést? 
 
Szarka István képviselő kiment a tárgyalóteremből, így a jelenlévő 6 fő képviselő-
testületi tagok száma 5 főre csökkent. 
 
Kaviczki Péter képviselő: A villanypásztor gyorsan kiépíthető és lebontható, pár óra 
alatt megvan. 
 
Turi Balázs polgármester: A feltételeket is meg kell szabni. Kérdése, hogy mennyi 
legyen a bérleti díj? Véleménye szerint 10.000,- Ft alatt ne.  Március 1-től október 31-
ig jó az időszak? 
 
Kaviczki Péter képviselő: Támogatja a 10.000,- Ft-os bérleti díjat erre az időszakra.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Vámosiné Szmulai Szilvia kérelmét elfogadásra.  
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

89/2020. (II.27.) határozata 
sporttelepen történő állattartás engedélyezéséről 

 
1./ Az Önkormányzat és a Bakonycsernyei Bányász Sportegyesület között 
2012. március 21- én kelt és 2012. szeptemberben módosított helyi 
közfeladat ellátásáról és a bakonycsernyei 1325/6 hrsz.-ú  ingatlan közös 
használatának rendezésére vonatkozó együttműködési megállapodást az 
alábbiak szerint módosítja: 
A megállapodás 5.2.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
"5.2.2. 1 db gyakorló labdarúgó pálya, melyből 1250 m2 területrészt az 
önkormányzat nem ad át használatra az Egyesület részére." 
 
2./ A képviselő-testület a 1325/6 hrsz.-ú ingatlanból a határozat mellékletét 
képező térképen körbehatárolt 1250m2 területrészt bérbe adja Vámosiné 
Szmulai Szilvia részére határozott időre, azaz 2020. március 1-től 2020. 
október 31-ig terjedő időszakra. 
A bérleti díjat 10.000Ft összegben határozza meg a nyolc hónapra 
vonatkozóan összesen.  Bérlő bevételt szerző tevékenységet a bérelt 
területen nem folytathat. 
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A képviselő-testület felhívja Vámosiné Szmulai Szilviát, hogy mivel az általa 
bérlet terület "Különleges-Sportterület" besorolással rendelkezik, így 
kizárólag lovak futtatására  használhatja, más állattartási és 
mezőgazdasági tevékenységet a területen nem végezhet. 
Felhívja továbbá arra, hogy a területen keletkező állati ürüléket rendszeresen 
takarítsa, hogy bűz és egyéb rovarok elterjedésével és elszaporodásával a 
szabadidő és sport tevékenységet ne zavarja. 
Mivel a bérlemény a sporttelep területén fog elhelyezkedni, ahol kiskorú 
gyermekek szülői  felügyelet nélkül is  tartózkodhatnak szabadidős 
tevékenységük során, úgy a ló/lovak futtatásával érintett területet úgy kerítse 
körbe, hogy az állatok ott tartózkodási  idején kiskorú gyermek be ne jusson, 
annak testi épsége veszélybe ne kerüljön. 
A sporttelep területén megrendezendő nagy létszámú sport és egyéb 
szabadidős tevékenységek idején (majális, falunapok, futballmérkőzések) a 
lovagoltatási tevékenység nem végezhető. 
Bérlő a bérelt területrészt a saját ingatlanáról a lehető legrövidebb úton 
közelítse meg, hogy a fennmaradó gyakorló pálya minél kisebb részét vegye 
igénybe. 

  
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. március 1. 

 
 
18./ Javaslat Petőfi utcai záportározó lejáratának kialakítására vállalkozó 
kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: 2011-ben megépült a Petőfi utcai záportározó. A tározó 
tisztítása nehezen kivitelezhető és költséges is. Viszont ahhoz, hogy védelmet 
nyújtson tisztítani szükséges. Ennek a költsége az önkormányzatot terheli. A 
földterület tulajdonosa elmondta, hogy ha az önkormányzat megépítene egy fix 
alapzattal rendelkező lejárót a záportározóhoz, akkor ő vállalja a tisztítás elvégzését. 
A lejáró megépítési nagyobb összegű költséget jelent, de hosszú távú megoldás 
lenne. A munkákra kért be árajánlatot a Barnes Bau Kft-től, mely az előterjesztés 
mellékletét képezi.  
 
Szarka István képviselő visszajött a tanácsterembe, így a jelenlévő 5 fő testületi 
tagok száma 6 főre növekedett. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Petőfi utcai záportározó lejáratának kialakítására a Barnes Bau Kft. által küldött 
árajánlatot 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 
90/2020. (II.27.) határozata 

 vállalkozó kijelöléséről 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi utcai 
záportározóhoz tartozó lejárat elkészítésére kijelöli a Barnes Bau Kft-t és 
felhatalmazza a polgármestert a munkák – árajánlat szerinti – 
megrendelésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. április 30. 

 
 
19./ Javaslat záportározó területének tulajdonosával kötött megállapodás 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Amikor elkészült a záportározó kötöttek egy 
megállapodást, miszerint Kaviczki István hozzájárult, hogy a tulajdonát képező 
0217/18 hrsz.-ú ingatlanon valósuljon meg a projekt. A megállapodás tartalmazza azt 
is, hogy az oda jutó földet a tulajdonos oda viszi, ahova gondolja. A védmű takarítása 
eddig nem nagyon működött. A fenntartás 10 éves, ami jövőre lejár, így javasolja, 
hogy külön megállapodásban kerüljön lefektetésre, a tulajdonos által elvégzendő 
tisztítási gyakoriság. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Sajnos a tisztítási feladatokat nagymértékben befolyásolta 
az időjárás, azért nem mindig lehetett megtenni. Ha jön egy nagy zápor és feltelik, 
akkor ő nem tudja vállalni azt, hogy rögtön odamegy és kitisztítja. Ezt is le kellene 
fektetni a megállapodásban. Tőle független ok miatt is bekövetkezhet olyan, amikor 
nem tudja megoldani. 
 
Turi Balázs polgármester: A lejárat megvalósulása után az időjárási helyzetnek is 
megfelel majd. 
 
Kaviczki Péter képviselő: A földkihordás az rendben van, de ott van egyéb 
karbantartás is. Például a fűkaszálás, azt az önkormányzat csinálja? Ha parlagfű 
keletkezik és nincsen levágva, akkor ne a tulajdonost vegyék elő. A rendben tartása 
pedig nem kevés munka. 
 
Turi Balázs polgármester: Javasolja, hogy további 10 évre legyen meghosszabbítva 
a megállapodás.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A levezető rendszer folytatására ugyan ilyen szerződés van 
a testvéréékkel. 
 
Turi Balázs polgármester: Az árok önkormányzati tulajdonban van? 
 
Kaviczki Péter képviselő: Nem. 
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Turi Balázs polgármester: Kéri, hogy a megállapodás kerüljön bele az 
elmondottaknak megfelelően. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
záportározó területének tulajdonosával kötött megállapodás módosítást elfogadásra. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

91/2020. (II.27.) határozata 
Kaviczki Istvánnal kötött megállapodás módosításáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
megállapodást köt Kaviczki István, Bakonycsernye, Petőfi S. utca 59/B. szám 
alatti lakossal, mint a bakonycsernyei 0217/18 hrsz.-ú ingatlan 
tulajdonosával, hogy ezen földrészleten az önkormányzat beruházásával 
megvalósított hordalékfogó tározó hordalék mentesítését Kaviczki István 
elvgézi. A tisztítás módjáról és gyakoriságáról szóló megállapodás aláírására 
felhatalmazza a polgármestert. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: a hordalékfogó lejáratának elkészültét követő 30 nap 

 
 
20./ Javaslat SZMSZ felülvizsgálatának megtárgyalására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Elmondta, hogy a Képviselő-testület struktúrájában változás 
nem történt, az alakuló ülésen a bizottságok tagjai megválasztásra kerülhetek, ebből 
a szempontból az SZMSZ-t módosítani nem szükséges. Viszont a megalkotása óta 
történtek jogszabályi változások, melyeket szükséges átvezetni. 
 
Turi Balázs polgármester: Javasolja elfogadásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
SZMSZ felülvizsgálatát elfogadásra. 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete a  
képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

23/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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21./ Javaslat a Kuruc utca útfelújítás II. szakaszának tervezéséhez vállalkozó 
kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: A múlt vasárnap megnézték a tervezővel, és Kaviczki 
Péter képviselővel az érintett útszakaszt. Megkérdezte a tervezőt, hogy meg lehetne-
e oldani, hogy nem szedik fel a jelenlegi burkolatot. Válasza szerinti igen, bár egy-két 
kapubejáró kérdéses lesz, de megoldható. Az újratervezés végett szükséges az 
újabb megbízás a tervező részére. Határozottan kérte a szakembert, hogy 11 millió 
Ft-ból kerüljön ki a beruházás. A Kuruc utca I. szakaszt azért nem indítják el, mert 
ezzel eltolódik a beruházás, amíg elkészülnek az új tervek. A Magyar Falu 
Programmal pedig 2020 nyaráig kell elszámolni. 
 
 A második szakasz tervei is elkészültek, azonban az előzetes költségbecslés 
alapján a munkák kivitelezését az önkormányzat az idei évben nem tudja 
finanszírozni. Annak érdekében, hogy a két szakasz felújítása egyidőben 
valósulhasson meg, javasolja, hogy a második szakasz csökkentett műszaki 
tartalommal készüljön el, mert a tervezővel történt előzetes egyeztetés alapján 
elképzelhető, hogy így önerőből finanszírozhatóvá válik. 
 
Az új műszaki tervek elkészítéséhez árajánlatot kért be Fekete Zoltán egyéni 
vállalkozótól, aki az eredeti terveket is elkészítette. A vállalkozó árajánlata szerint a 
módosított tervek elkészítésének díja bruttó 168 000 Ft. Az árajánlatban 168 000 Ft + 
ÁFA összeg szerepel, azonban Fekete Zoltán jelenleg áfa körön kívüli adózó, ezért 
az önkormányzatot terhelő kiadás bruttó 168 000 Ft lenne. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátott a Kuruc 
utca útfelújítás II. szakaszának tervezéséhez Fekete Zoltán egyéni vállakozót 
kijelölését elfogadásra. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

92/2020. (II.27.) határozata 
a Kuruc utca útfelújítására vállalkozó kijelöléséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kijelöli 
Fekete Zoltán egyéni vállalkozót a Kuruc utca 2. szakaszára vonatkozó 
módosított útfelújítási tervek elkészítésére. Felhatalmazza a polgármestert a 
tervezési munkák árajánlat szerinti, azaz 168.000,- Ft +ÁFA összegben 
történtő megrendelését s az arra vonatkozó szerződés aláírását. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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22./ Javaslat a Polgárőr Egyesület 2019. évi támogatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta, hogy ha ismételten 300.000,- Ft összegű lenne 
a támogatás, akkor a 200.000 Ft-on felüli összeget valami kézzel fogható dologra 
költsék. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Van kérésük eszközre esetleg? 
 
Turi Balázs polgármester: Jelenleg nincsen, ezért javasolja, hogy a működésüket 
200.000,- Ft-tal támogassa a testület. És ha felmerül valamilyen tárgyi eszközös 
igény a maradék 100.000,- Ft-ra, akkor arra adják be a kérelmet. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Polgárőr Egyesület támogatási kérelmét elfogadásra. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

93/2020. (II.27.) határozata 
a Polgárőr Egyesület 2019. évi támogatásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonycsernyei Polgárőr Egyesület (képviseli: Schelbauer József elnök, 
székhely: 8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. adószám: 18498806-1-07) 
részére 200.000 Ft működési támogatást nyújt. A támogatás fedezetét a 2020. 
évi költségvetésében biztosítja a civil szervezetek támogatása kormányzati 
funkción.  
A támogatás utalásának, felhasználásának és elszámolásának részletes 
szabályait a határozat mellékletét képező támogatási szerződés tartalmazza.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: az ülést követően 

 
 
23./ Javaslat az önkormányzati képviselői-tiszteletdíjról szóló önkormányzati 
rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Berze Attila Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság elnöke: A költségvetésbe 
már beépítésre került az emelt összegű tiszteletdíj. A bizottság javasolja elfogadásra 
a rendelet tervezetet.  
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Turi Balázs polgármester: A rendeletet a 2020. évi költségvetésben szerepeltetett 
8%-os emelés miatt szükséges módosítani. Ezt az emelést az alpolgármester nem 
kapja meg. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: 77.200,- Ft-ra emelkedett a tiszteletdíj. 
 
Berze Attila képviselő: Bruttó? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Igen. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
képviselői tiszteletdíjról szóló önkormányzati rendelet módosítását elfogadásra. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete 
a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 
16/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
24./  Javaslat nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodás felülvizsgálatára 
Előterjesztés: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyző asszonyt a napirend pont 
szóbeli kiegészítésére. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 4 módosító 
javaslat van az együttműködési megállapodásban, melyek a következők: 
 
1. számú módosító javaslat:  
Az általános szabályok részben a 16 óra 32 órára módosul, ez törvényi előírás. A 
nemzetiségi önkormányzat részére annak székhelyén havonta igény szerint, de 
legalább harminckét órában az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges 
helyiséget, az ehhez kapcsolódó infrastruktúrát biztosítani kell. Jelenleg az 
önkormányzat ezt a 32 órát nem használja ki, hiszen csak az ülések vannak a 
hivatalban, egyéb rendezvényeik a Szlovák Központban kerülnek megtartásra.  
 
2. számú módosító javaslat:  
A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje szakaszból kikerülne a 
koncepció, mivel már nem kell koncepciót készíteni. 
 
3. számú módosító javaslat:  
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A költségvetés végrehajtása szakasz kiegészülne azzal, hogy mind a 
kötelezettségvállalás, mind pedig az utalványoznál nem kizárólag az elnök jogosult, 
hanem akadályoztatása esetén az elnökhelyettes is.  
 
4. sz. módosító javaslat:  
Szintén a költségvetés végrehajtása szakasznál történne a módosítás: a 
kötelezettségvállalás rendje, úgy módosulna, hogy a kötelezettségvállalásnál 200 
ezer forint felett kizárólag írásban történhetne a kötelezettségvállalás.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolja az előterjesztés szerinti elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Szlovák Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást módosítását 
elfogadásra. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

94/2020. (II.27.) határozata 
a Szlovák Önkormányzattal kötött együttműködési 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 az 
előterjesztésben foglaltak szerint módosítja. 
 
Felelős: polgármester/elnök 
Határidő: azonnal 
 

 
A polgármester szavazásra bocsátotta Roma Önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodást módosítását elfogadásra. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

95/2020. (II.27.) határozata 
a Roma Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálatáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonycsernyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével a 
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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 az 
előterjesztésben foglaltak szerint módosítja. 
 
Felelős: polgármester/elnök 
Határidő: azonnal 

 
 
Fidrich Tamásné jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a polgármester 
részére megállapított idegennyelv-tudási pótlék összegét nem lehet emelni a 
köztisztviselő illetményalap emeléssel párhuzamosan, kizárólag a törvény által 
meghatározott illetményalap összegét lehet alapul venni. Ezzel kapcsolatban 
érkezett Kormányhivatali állásfoglalás. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
idegennyelv-tudási pótlék meghatározását. 
 
 

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

Turi Balázs polgármester nem vett részt a szavazásban 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
96/2020. (II.27.) határozata 

a polgármester részére idegennyelv-tudási pótlék megállapításáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Képviselő-testülete Turi Balázs polgármester 
részére  - finn felsőfokú szóbeli nyelvvizsgájára  tekintettel - 9.663 Ft/hó 
összegben idegennyelv-tudási pótlékot állapít meg. 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása 
érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
25./ Javaslat Bakonycsernyei Iskolásokért Alapítvány kérelmének 
megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Ismertette a kérelemben foglaltakat. Elmondta továbbá, 
hogy hosszú évek óta azt a pénzt fordítják a táborra, ami onnan befolyik. Most 
350.000,- Ft van betervezve bevételként, hiszen ilyen összegben határozta meg a 
testület a bérleti díjat. Ebből 150.000,- Ft lenne elkülönítve a gyerekek 
táboroztatásának támogatására. Ha ide többet szeretne a testület betervezni, akkor 
valahonnan el kell venni azt az összeget, vagy az egészet odaadják és a gyerekek 
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nem mennek táborozni. Szét kell választani azt, amit az Alapítványnak kell 
megcsináltatni, mint például állagmegóvás és azt, amit az önkormányzatnak. Fel kell 
mérni, meg kell nézni. 
 
Szarka István képviselő: Minden évben visszaforgatták? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Igen, nincsen tartalék. Szerette volna ha van, de nem így 
lett. 
 
Berze Attila képviselő: Amit cserélni kell az a zuhanytálca és a gyerekcsapok. 
 
Turi Balázs polgármester: Át kell gondolni. 
 
Szarka István képviselő: 100.000,- Ft megmaradt a Polgárőrség részéről. 
 
Turi Balázs polgármester: Javasolja, hogy előtte mérjék fel a helyzetet, mellyel 
megbízná a Pénzügyi és Településüzemeltetési bizottság elnökét. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra 
bocsátotta az Alapítvány kérelmének további kivizsgálását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

97/2020. (II.27.) határozata 
a Balatonszepezdi tábor támogatásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy az Alapítvány által bejelentett problémákat ellenőrizteti, 
felméreteti a helyzetet, valamint árajánlatokat kérjen be, az aktuális hibák 
megjavítására. Az Alapítvány kérelméről a felmérés eredménye, valamint a 
beérkezett árajánlatok függvényében dönt. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
26./ Javaslat a 38/2020. (I.30.) határozat kiegészítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Elmondta, hogy a januári testületi ülésen született döntés 
az Ady Endre utca 19. számú ingatlan értékesítéséről, ezt követően az adásvételi 
szerződés is megkötésre került. A határozatból kimaradt az ingatlan helyrajzi száma 
és megnevezése, amit pótolni szükséges ahhoz, hogy az ügyvéd úr be tudja nyújtani 
a földhivatalhoz bejegyzésre. Kéri a határozat módosítását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
38/2020. (I.30.) számú határozat módosítását elfogadásra. 
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
98/2020. (II.27.) határozata 

az Ady Endre utca 19. számú ingatlan eladásról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, a tulajdonát 
képező Bakonycsernye, Ady E. utca 19. házszám, 790/1 hrsz alatti kivett 
lakóház, udvar gazdasági épüket megnevezésű, 454 m2, 0.00 AK értékű 
ingatlan értékesítéséről szóló adásvételi szerződésében foglaltakat 
megismerte. 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező adásvételi  
szerződés aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

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

k.m.f. 
 
    

Turi Balázs      Fidrich Tamásné 
polgármester      jegyző 

 
    Osgyán Gábor 
    jkv. hitelesítő 


