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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 

 
 
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. 
június 25-én 07:30 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 
Szarka István   képviselő 
Varsányi Ferencné   képviselő 

 
Tanácskozási joggal:  

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

106/2020. (VI.25.) határozata 
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Szarka 
István képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett 
javaslatot:  
 
1./ Javaslat Hancsák Gáborné kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
2./ Javaslat Fecskeház lakóival kötendő lakáshasználati szerződések módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
3./ Javaslat Rózsa utcai járdaépítésre vállalkozó, valamint műszaki ellenőr 
kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
4./ Javaslat játszótéri eszközök felújítására vállalkozó kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
5./ Javaslat Rákóczi út és Bercsényi utca csatlakozásának rendezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
6./ Tájékoztatás óvoda udvar rendezése során felmerülő egyéb költségekről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
7./ Javaslat díszkút létesítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
8./ Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
9./ Javaslat személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
11./ Javaslat az “Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” 
elnevezésű pályázat benyújtásáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
11./ Javaslat Deák utcai vízelvezetési problémák rendezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
12./ Jegyzői tájékoztató 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
13./ Javaslat polgármester cafatéria juttatásának felülvizsgálatára 
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: 
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

107/2020. (VI.25.) határozata 
a napirendi pontok elfogadásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nyíltülés 
tárgyalandó napirendi pontjaira tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el: 
1./ Javaslat Hancsák Gáborné kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
2./ Javaslat Fecskeház lakóival kötendő lakáshasználati szerződések 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
3./ Javaslat Rózsa utcai járdaépítésre vállalkozó, valamint műszaki ellenőr 
kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
4./ Javaslat játszótéri eszközök felújítására vállalkozó kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
5./ Javaslat Rákóczi út és Bercsényi utca csatlakozásának rendezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
6./ Tájékoztatás óvoda udvar rendezése során felmerülő egyéb költségekről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
7./ Javaslat díszkút létesítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
8./ Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
9./ Javaslat személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 
szóló önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
11./ Javaslat az “Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása” elnevezésű pályázat benyújtásáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
11./ Javaslat Deák utcai vízelvezetési problémák rendezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
12./ Jegyzői tájékoztató 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
13./ Javaslat polgármester cafatéria juttatásának felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 

 
1./ Javaslat Hancsák Gáborné kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy érkezett egy 
kérelem Hancsák Gábor részéről, aki jelezte szándékát, hogy a Bercsényi utcában a 
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velük szemben lévő utat támasztó partoldal, ami az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képezi, bérbe szeretné venni, esetlegesen tulajdonba venni. Az előző 
tulajdonossal néhai Steiner Teofillal volt szerződés, mivel elhunyt ezt a szerződést a 
kérelmezők nem öröklik meg, tehát új szerződés megkötésére van szükség. A terület 
megvásárlását nem, de bérbe adását javasolja. Elmondta tovább, mivel a 
külterületről van szó, így kötelező a földforgalmi törvény szerinti kifüggesztési eljárás 
lefolytatása. Ebben az esetben fennáll annak a lehetősége, hogy más elővásárlási 
nyilatkozatot tesz, így nem biztos, hogy a kérelmező tudja majd bérbe venni. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Felhívta a testület figyelmét, hogy az érintett terület erdő 
művelési ágú.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Igen, mindenképpen bele kell írni a szerződésben, hogy 
nem történhet fakitermelés. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: A kérelmező nem használja semmire, csak 
hogy megtámassza a falat. 
 
Turi Balázs polgármester: Az a terület tartja a partoldalt. A faállomány az 
önkormányzaté lenne, de ha kivágják, akkor meg is csúszhat a partoldal. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Úgy kell megfogalmazni, hogy a fáknak fontos szerepe van 
az errozió megakadályozásában. 
 
Turi Balázs polgármester: Az időpontot kellene még leszabályozni, hogy hány évre 
legyen bérbe adva. Javasolja, hogy legalább 10 évre. Az árat pedig az eddigieknek 
megfelelően elfogadná, amit a többi bérbe vevő is fizet. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Amit eddig az önkormányzat bérbe adott, azok szántó 
művelési ágban vannak. Ezt is figyelembe lehetne venni, ott nem lesz akkora 
haszna, főleg hogy korlátozva is lenne. Véleménye szerint ez a m2 ár sok. Csak 
kézzel lehet gondozni. 
 
Turi Balázs polgármester: És ha birkákat legeltetnek rajta? Nagy az a terület. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Ahhoz, hogy hasznot termeljen, ahhoz kicsi. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: 4000,- Ft egy évben. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Régen a telkeket gondozni kellett, hogy el lehessen adni. A 
fele vízbe állt, és az önkormányzat fizetett annak, aki gondozta.  
 
Turi Balázs polgármester: Jegyző asszony mindig azt mondja, hogy nem lehet ingyen 
bérbe adni senkinek. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Igy van, 2013 óta nem lehet önkormányzati tulajdont ingyen 
bérbe adni területet. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Havi szinten 350,- Ft. 
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Varsányi Ferencné képviselő: Nem gondolt bele, hogy ez fogja a partoldalt, de nem 
adná el semmi képpen. Bármikor szüksége lehet az önkormányzatnak a temető 
melletti részre. 
 
Osgyán Gábor képviselő: A havi 4000,- Ft nem sok. Véleménye szerint legyen 
elfogadva. 
 
Szarka István képviselő: Ha 10 évre bérbe adja az önkormányzat és később 
rászorulna, hogy legyenek kivágva azok a fák, akkor ki lehet vágni úgy, hogy bérbe 
van adva? 
 
Osgyán Gábor képviselő: Azokat a fákat ők ültették oda. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Nem ők ültették oda. A Steiner Teofillal volt szerződés, 
amikor ő meghalt, ez a szerződés azzal véget ért. Ezt nem örökölték meg. Szarka 
István képviselő kérdésére válaszolva addig biztosan nem lehet kivágni, amíg ők 
bérlik. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Marad a polgármester javaslata mellett, 
hogy 10 évre legyen kiadva.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Ha kiadják 10 évre és más fogja művelni, akkor más lesz 
ott kerülgetve? Ha viszont 5 évre kinevezik, és időben behozza a kérelmét, akkor 
kifüggesztés nélkül meg lehet kötni vele az új szerződést. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az elbirtoklás úgy működik, hogy a használó annak a 
tudatában van, hogy az övé a terület, amit használ. A lényeg, hogy jóhiszeműen a 
sajátjaként kell, hogy kezelje. Amennyiben a tulajdonos bárminemű tulajdonosi 
cselekményt végez,megszakad az elbirtoklásnál figyelembe vehető idő. Úgy nem 
lehet elbirtokolni, hogy a használó tudja, hogy nem az ővé a terület, csak használja. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Ő az önkormányzat érdekét nézi. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Igen, akkor ez így már más. 
 
Turi Balázs polgármester: És ha más lesz a bérlő, akkor mi lesz?  
 
Kaviczki Péter képviselő: Meg lehet szüntetni 5 év után a szerződést. 
 
Turi Balázs polgármester: Neki mindegy, hogy kinek lesz bérbe adva, de akkor 
legyen az 5 év Kaviczki Péter képviselő javaslata. A lényeg, hogy ki legyen adva, ne 
az önkormányzatnak kelljen gondozni. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Annyi minden változás történhet az elkövetkezendő 5-
10 évben, nem tudja senki, hogy mi lesz. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Haszontalan területről van szó. 
 
Turi Balázs polgármester: Többségi döntés van. 
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Osgyán Gábor képviselő: És a bérleti díj? 
 
Turi Balázs polgármester: Jelenleg 2,- Ft/m2, van módosító javaslat? 
 
Kaviczki Péter képviselő: Nincsen. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
tulajdonát képező 0387/4 hrszú földterület haszonbérbe adását 5 éves időtartamra 
2,- Ft/m2 áron.  

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 2 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

108/2020. (VI.25.) határozata 
a 0387/4 hrsz.-ú ingatlan bérbe adásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
kizárólagos tulajdonát képező, Bakonycsernye 0387/4 hrsz.-ú, erdő művelési 
ágú, 1924 m2 nagyságú 0.73 AK értékű forgalomképes földterületét 
haszonbérbe szándékozik adni. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
haszonbérletre vonatkozó tájékoztatást tegye meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2./ Javaslat Fecskeház lakóival kötendő lakáshasználati szerződések 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: A testület az utóbbi években hozzájárulását adta azon 
fecskepárok további fecskeházi lakoskénti lakáshasználatához, akiknél szétmennek 
a párok, és ez már szinte szokássá vált. Az ingatlanban maradó fél ugyan olyan 
feltételekkel továbbra is fizetve, vállalta az ott lakást. Véleménye szerint ez nem jó, 
mert ez az ingatlan nem arra lett kitalálva. Jelenleg 5 lakásról van szó, melyekben 
pár nélkül laknak. Maradhatnak albérlőként, de ha jön egy új fecskepár, akkor 
mennie kell. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Ha valaki konkrétan albérlőnek jelentkezik, akkor mehet 
albérlőnek? 
 
Turi Balázs polgármester: Ha van üres lakás és nincs fecskepár, akkor igen. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Fecskeház lakóival kötendő lakáshasználati szerződés módosítását. 
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

109/2020. (VI.25.) határozata 
Ottova István és Selmeczi Nóra lakáshasználati szerződés 

megszüntetéséről 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Ottova 
Istvánnal és Selmeczi Nórával 2019. 05. 16-án megkötött és 2019. 12. 02-
ával módosított lakáshasználati szerződést 2020. július 30-ával felmondja, 
tekintettel arra, hogy lakáshasználó már nem felel meg a Fecskeházi 
pályázati kiírás alapján létrejött lakáshasználati feltételeknek. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

110/2020. (VI.25.) határozata 
Ottova István lakáshasználati szerződés megkötéséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Ottova 
Istvánnal 2020. augusztus 1-el albérleti szerződést köt a Bakonycsernye, 
Fenyő utca 1. szám emelet 2. ajtószám alatti lakás bérlésére. 
Felhatalmazza a polgármestert, az albérleti szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

111/2020. (VI.25.) határozata 
Deák Gábor és Tóth Alexandra lakáshasználati szerződés 

megszüntetéséről 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Deák 
Gáborral és Tóth Alexandrával 2018. 04. 04-án megkötött és 2019. 01. 03-
ával módosított lakáshasználati szerződést 2020. július 30-ával felmondja, 
tekintettel arra, hogy lakáshasználó már nem felel meg a Fecskeházi 
pályázati kiírás alapján létrejött lakáshasználati feltételeknek. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
112/2020. (VI.25.) határozata 

Deák Gábor lakáshasználati szerződés megkötéséről 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Deák 
Gáborral 2020. augusztus 1-vel albérleti szerződést köt a 
Bakonycsernye, Fenyő utca 1. szám emelet 11. ajtószám alatti lakás 
bérlésére. 
Felhatalmazza a polgármestert, az albérleti szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

113/2020. (VI.25.) határozata 
Nagy Nikolett lakáshasználati szerződés megkötéséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy 
Nikolettel 2020. augusztus 1-vel albérleti szerződést köt a 
Bakonycsernye, Fenyő utca 1. szám emelet 9. ajtószám alatti lakás 
bérlésére. 
Felhatalmazza a polgármestert, az albérleti szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

114/2020. (VI.25.) határozata 
Bojtos Nikolett lakáshasználati szerződés megkötéséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Bojtos 
Nikolettel 2020. augusztus 1-vel albérleti szerződést köt a 
Bakonycsernye, Fenyő utca 1. szám emelet 1. ajtószám alatti lakás 
bérlésére. 
Felhatalmazza a polgármestert, az albérleti szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

115/2020. (VI.25.) határozata 
Lénárth Zoltán lakáshasználati szerződés megkötéséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Lénárth 
Zoltánnal 2020. július 1-jével albérleti szerződést köt a Bakonycsernye, 
Fenyő utca 1. szám földszint 8. ajtószám alatti lakás bérlésére. 
Felhatalmazza a polgármestert, az albérleti szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3./ Javaslat Rózsa utcai járdaépítésre vállalkozó, valamint műszaki ellenőr 
kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Magyar Falu 
Program keretében meghirdetett „Kistelepülések járda építésének, felújításának 
anyagtámogatása” című pályázat támogatásban részesült. A 4.999.995,- Ft összegű 
anyagtámogatás tavaly október végén megérkezett az önkormányzat számlájára. 
Szeretné megkezdeni az új járdaszakasz építését. Az ehhez szükséges árajánlatokat 
bekérték. A pénzügyi forrás rendelkezésre áll. A beérkezett árajánlatok alapján 
műszaki ellenőrnek Édes Szilárd egyéni vállalkozót, a kivitelezési munkákra pedig a 
Barnes Bau Kft.-t javasolja. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Édes 
Szilárd István egyéni vállalkozó megbízását a műszaki ellenőri feladatok 
elvégzésére. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

116/2020. (VI.25.) határozata 
műszaki ellenőri tevékenység megbízásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
301964201 iratazonosító számú – Magyar Falu Program – „Kistelepülések 
járda építésének, felújításának anyagtámogatása” című pályázat 
megvalósítása érdekében megrendeli Édes Szilárd István egyéni 
vállalkozótól (1118 Budapest, Beregszász u. 8. C 2/11. adószám: 46528443-
1-43), a határozat mellékletében szereplő árajánlat szerint bruttó 310.000.- 
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Ft, azaz Háromszáztízezer forint értékben a műszaki ellenőri tevékenységet. 
Felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatás megrendelésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Turi Balázs polgármester: Az anyagköltséghez kaptak 5.000.000,- Ft 
anyagtámogatást. Javasolja a legolcsóbb ajánlattevőt a Barnes Bau Kft.-t megbízni.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Ez az 5.000.000,- Ft, hogy van? Külön fogja 
elszámolni az önkormányzat? Nem megy be a vállalkozásba? Nem fut át a 
vállalkozón? 
 
Turi Balázs polgármester: Nem. A támogatást az önkormányzat kapta, így az 
anyagot az önkormányzat vásárolja meg. 
  
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Barnes Bau Kft. megbízását a kivitelezési feladatok elvégzésére. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

117/2020. (VI.25.) határozata 
a kiviteli munkák megbízásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
301964201 iratazonosító számú – Magyar Falu Program – „Kistelepülések 
járda építésének, felújításának anyagtámogatása” című pályázat 
megvalósítása érdekében szerződést köt a Barnes -Bau Kft.-vel (8000 
Székesfehérvár, Móri u. 90. adószám: 1450526-2-07), a határozat 
mellékletében szereplő árajánlat szerint bruttó 12.201.703.- Ft, azaz 
Tizenkétmillió-kétszázegyezer-hétszázhárom forint értékben a járdaépítési 
munkákat.  
A kivitelezés fedezetét az önkormányzat 2020. évi költségvetésében 
biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés 
megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
4./ Javaslat játszótéri eszközök felújítására vállalkozó kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
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Turi Balázs polgármester: Elmondta, hogy a településen található játszótéri 
eszközöknek a GKM rendelet előírásainak meg kell felelniük ahhoz, hogy 
működhessenek.  A játszóterek biztonságos üzemeltetéséért az önkormányzat felel. 
Azt, hogy ezek az eszközök valóban biztonságosak-e szakértők ellenőrzik, melyre 4 
évente kerül sor, ami az idén újra aktuálissá vált. A kollégákkal megvizsgálva 
megállapításra került, hogy szinte mindegyik eszközön javítani szükséges valamit. 
Sajnos van olyan eszköz, aminek javítása annyira költséges, hogy egy új 
megvásárlása gazdaságosabb lenne.  
 
Az összes homokozót megszüntetését javasolta. Ezeknek a gondozása lehetetlen, 
mivel a homokozókat minden nap fel kellene ásni, esténként, vagy ha esik az eső 
letakarni. Nagyon szigorú szabályok vonatkoznak rá. Több helyen kivett még 
játszótéri eszközöket, hiszen olyan drága a felújítása, hogy nincs rá keret. Lesznek 
csökkentések, de ami új lesz, az nagyon jól fog kinézni. Két ajánlatot kért be, melyek 
az előterjesztés mellékletét képezik. A kedvezőbb ajánlatot az RD-Master Kft. adta. A 
vállalkozási árból bruttó 584.200,- Ft a Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini 
Bölcsőde eszközeire vonatkozik. Az óvoda költségvetésébe játszótéri eszközök 
felülvizsgálatára bruttó 635.000,- Ft került betervezésre, ez pedig fedezetet is nyújt 
az óvodára eső költségekre. Az önkormányzat költségvetésére ugyanezen tételre 
bruttó 2.000.000,- Ft került be, ezzel ellentétben az ajánlat alapján bruttó 2.931.160,- 
Ft-os költséggel kell számolni. A különbözet, azaz 931.160,-Ft fedezetére egyéb 
forrást kell megjelölni. Tekintettel arra, hogy az RD-Master Kft adta a kedvezőbb 
árajánlatot, javasolja a vállalkozó kijelölését.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Pár éve az önkormányzat biztosította a homokot, de 
olcsóbban is meg lehetne oldani. 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, de ha ők lesznek megbízva, akkor ők is fogják utána 
a saját munkájukat ellenőrizni. Valamennyivel több pénzbe kerül, de nincs gondja 
vele az önkormányzatnak. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Van műszaki érvényességük ezeknek a játszótereknek. 
Mikor jár le? 
 
Turi Balázs polgármester: Most jár le júniusban. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Akkor addig védve van az önkormányzat. 
 
Turi Balázs polgármester: Nem, pontosan ezt mondja, hogy nem, mert ha elromlik 
valami, akkor azt azonnal helyre kell állítani, vagy újat kell venni. Minden nap 
jegyzőkönyvet kell vezetni arról, hogy az eszközök ellenőrizve vannak. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az RD-Master Kft. kijelölését játszótéri eszközök javítására. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
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118/2020. (VI.25.) határozata 
játszótéri eszközök javítására vállalkozó kijelöléséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a játszótéri 
eszközök javítására kijelöli az RD-Master Kft-t, mint legolcsóbb ajánlattevőt. 
Az összesen bruttó 3.515.360 Ft-os vállalkozói díjat 584.200 Ft értékben az 
óvoda költségvetésében játszótéri eszközök felülvizsgálatára betervezett 
összegből, bruttó 2.000.000 Ft-ot az önkormányzat költségvetésében 
játszótéri eszközök felülvizsgálatára betervezett összegből, bruttó 931.160 
Ft-ot pedig a megérkezett 4.541.208 Ft összegő költségnövekményi 
támogatásból fedez az önkormányzat. 
A teljesítési határidőt a képviselő-testület 2020.09.15. időpontban határozza 
meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Turi Balázs polgármester: Kérdése, hogy lezárják-e vagy sem? 
 
Szarka István képviselő: Azt nem lehet kiírni, hogy mindenki a saját felelősségére 
használhatja az eszközöket? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Nem. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Megérti, hogy vigyázni kell a gyerekekre, de 
régen nem ilyen játszóterek voltak, amin a gyerekek játszottak. Most meg 
ütéscsillapítókról van szó, hogy hiányzik, meg hogy elég magas-e a homok. Persze 
ennek kell megfelelni, de nem javasolja, hogy ezért le legyenek zárva. 
 
Osgyán Gábor képviselő: És ha csak azok az eszközök lennének lezárva, amik 
rosszak? 
 
Turi Balázs polgármester: A homokozót még el kell takarítani. Viszont ki lehet írni az 
eszközre, hogy „Ez az eszköz nem használható”. Az óvodáknál minden rendben van. 
A sportpályán is megszűnik a homokozó és 1 hinta fog maradni. 
 
5./ Javaslat Rákóczi út és Bercsényi utca csatlakozásának rendezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: A TOP közlekedésfejlesztés tárgyú pályázata keretében 
fejlesztéseket hajtott végre a Rákóczi és a Bercsényi utcában az önkormányzat. A 
beruházás után még inkább láthatóvá vált a két utca csatlakozásánál lévő kihajtó 
rossz állapota, ezen túl esztétikailag is kifogásolható. Ahhoz, hogy az önkormányzat 
akár saját erőből, akár kisebb pályázat útján felújítsa, tulajdonba kell venni. 
Szándékában áll, hogy az útcsatlakozást meg legyen szélesítve. 
 
Mivel nincs önkormányzati tulajdonban, így jelenleg ez nem lehetséges. Ahogy a 
térképen is látszik, azt a kis fordulót szeretné önkormányzati tulajdonba venni. A 
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Közúttal már korábban megegyeztek, hogy ingyenesen átadja az önkormányzatnak. 
Az ehhez szükséges vázrajz elkészítésére megbízta Kiss Iván földmérőt, az 
elkészülő vázrajz alapján pedig megkeresésre kerülne a Magyar Közút Nonprofit Zrt.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Érdekes, hogy nem önkormányzati tulajdonban van. 
 
Turi Balázs polgármester: Igen.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Tulajdonba adná a Közút? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Jó lesz ez így? 
 
Turi Balázs polgármester: Ki fogja akkor megcsinálni? A Közút még a főutat sem 
csinálja meg, az árkot és a járdát sem. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Rákóczi út és Bercsényi utca útcsatlakozásának rendezéséhez szükséges folyamat 
elindítását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

119/2020. (VI.25.) határozata 
a Rákóczi út és Bercsényi utca csatlakozásának rendezéséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi 
szándékát arra vonatkozóan, hogy a Magyar Állam tulajdonában, de a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő bakonycsernye 1224/1 hrsz.-ú Rákóczi 
út, valamint az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő 1410/1 hrsz.-
ú Bercsényi utca útcsatlakozásának felújítása céljából, annak szükséges 
mértékéig új területet vesz át a Magyar Államtól. Kijelenti, hogy az átvett 
útterület részt funkciójának megfelelően karbantartja. Felhatalmazza a 
polgármestert az átadás-átvétellel kapcsolatos eljárás megindítására és 
megbízza Kiss Iván földmérőt (8041 Csór, Dózsa Gy. út 42., adószám: 
72170041-1-27) az érintett szakasz geodéziai felmérésének elvégzésével 
70.000,- Ft összegben. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
6./ Tájékoztatás óvoda udvar rendezése során felmerülő egyéb költségekről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Rákóczi úti 
óvoda udvar rendezésére polgármesteri határozott született. A döntés értelmében 
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bruttó 2.000.000,- Ft került elkülönítésre a megérkezett 4.541.208,- Ft összegű 
költségnövekményi támogatásból az udvarrendezés során szükséges munkák 
elvégzésére. Sajnos a füvesítés elvégzése plusz költségekkel járt, hiszen az egész 
területen talajcserét kellett végezni, valamint közfoglalkoztatottak által kézi erővel 
nem lehetett kivitelezni, hanem gépi földmunkát kellett igénybe venni. A munkákra 
megbízott egyéni vállalkozók tervezett időn belül elvégezték a feladatot. Kiemelte, 
hogy a növények ültetésénél a szakmai irányítást Tévald Zsolt egyéni vállalkozó 
ingyenesen végezte. Az előzetesen elkülönített összegen felül további bruttó 
381.650,- Ft felhasználása szükséges a költségnövekmény összegéből. Kérte a 
testületet tájékoztatásának tudomásul vételét. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta az óvoda udvar rendezéséről szóló 
tájékoztatót. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

120/2020. (VI.25.) határozata 
az óvoda udvar rendezésének tájékoztatás 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az óvoda 
udvar rendezése során felmerülő, a koronavírus időszaka alatt elvégzett 
munkákról szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7./ Javaslat díszkút létesítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Korábban 3 millió forintos pályázatot nyert az 
önkormányzat a településközpontban található tér felújítására. A tervekben egy 
szökőkút kialakítása is szerepel, de az elnyert összeg nem elég ennek a 
megvalósítására és egyéb forrás nincs a költségvetésben, hogy a szökőkút 
elkészülhessen. A téren viszont található egy régi „nyomós kút”, amit fel lehetne 
újítani és díszkúttá alakítani. Ez a felújítás csak munkadíjba kerülne, mert a 
településen található többi kút alkatrészeiből lehetséges lenne a teljes felújítás. 
Ehhez azonban az szükséges, hogy a településen található többi kút 
megszüntetésre/elbontásra kerüljön. Elmondta, hogy a megszüntetni kívánt kutak 
egyébként sem működőképesek, mivel az alkatrészek 80%-a elfagyott. Javítása, 
pótlása aránytalanul nagy költséget jelentene. A díszkút kialakításának a célja nem 
az lenne, hogy eredeti funkciói legyenek visszaállítva, mert akkor a vizet be kell 
vizsgáltatni minden évben, hogy ivóvíznek megfelel-e. Továbbá a padokra is új 
léceket javasol tenni.  
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Varsányi Ferencné képviselő: Ez a központi vezetékes vízre nincs rácsatlakozatva? 
 
Turi Balázs polgármester: Nincsen. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: És nem lehetne rákötni? 
 
Turi Balázs polgármester: Beszélt már a Fejérvíz Zrt-vel is, de ennek nem ez lenne a 
funkciója. Teljesen feleslegesnek tartja, hiszen az út túloldalán ott a közkút. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Annyira sok pénzbe kerül, hogy rá legyen kötve a 
vezetékes víz? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen. Nagyon sokba, de ez így egy megoldás. Meg lehet 
próbálni.  
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: A legszerűbb kirakni egy „Nem ivóvíz” 
szöveggel ellátott táblát. Olcsóbb, mint bevezetni a vizet. 
 
Turi Balázs polgármester: Hiába lenne kiírva, hogy nem ivóvíz, nem szeretné, hogy 
abba véletlenül is bárki beleigyon. 
 
Berze Attila képviselő megérkezett a testületi ülésre, így a testületi tagok szám 
a jelenlegi 6 főről 7 főre emelkedett. 
 
Szarka István képviselő: Többletköltséget jelentene ez? 
 
Turi Balázs polgármester: Ki lehet tisztíttatni, de azt mondták, hogy sok piszok van 
benne. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Véleménye szerint legyen elengedve a 
rákötés. Egy idő után, főleg ha nem használják az emberek, pangó víz lesz. 
 
Szarka István képviselő: Szép dolog a díszkút, de ha nincs ott víz, akkor sok értelme 
nincsen. Akkor inkább félre tenné a pénzt, és ha lesz több, akkor meg lenne csinálva 
vízzel. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Hogyan képzelte el polgármester úr a felújítást? 
 
Turi Balázs polgármester: Egy régi kút, szépen lefestve, melynek minden alkatrésze 
megvan. Most csak a kúttal foglalkozna, ami alatta van az a beton minden maradna. 
Később ezt az egészet barabás kőből llehetne körülötte kirakni. De ezt tartja a 
legkevésbé jónak, hogy oda legyen vezet a víz. Egy biztos, hogy jelenleg ez nagyon 
csúnya, tehát vagy felújítaná vagy eltüntetné. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Ez most mennyibe kerülne, amit eltervezett? 
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta a testületnek, hogy a karbantartási keretből ezt a 
munkát végeztesse el. Ha viszont  működőképes kutat szeretne a testület, akkor 
annak költsége nem fog beleférni abba a keretbe.  
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Szarka István képviselő: Ha később lesz pénz, még mindig meg lehet csinálni a vizet. 
Reméli, hogy nem teszik majd tönkre. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: A többi kúttal mi lesz? Az egész háromszöggel? 
 
Turi Balázs polgármester: Az ideibe nem fér bele, amit megkíván a pályázat, azokkal 
a  tervekkel. Javasolja, hogy jövőre készítsenek egy tervet, és átgondolják, hogy meg 
tudják-e csinálni, vagy visszaadják a pályázatot. Jelenleg az önrész sem elég, amit a 
pályázat megkövetel. Jelenleg nincs pénz arra, hogy tovább folytassa az 
önkormányzat. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Annyit nem lehetne megcsinálni, hogy legalább felásni 
és befüvesíteni? Vagy ültetni oda pár rózsát, hogy szép legyen? 
 
Turi Balázs polgármester: Amit kivágtak fát, nem akarják kiszedni a gyökeret, mert ott 
még lehet, hogy a bolt is megmozdulna. Tettek rá laska gombát, ami egy idő után 
szétszedi a gyökerét. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: 2 év alatt tönkreteszi. 
 
Turi Balázs polgármester: Jövőre csinálnak ott valamit, jelenleg erre most nincs pénz. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátott a 
településközpontban lévő kút díszkúttá alakításának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

121/2020. (VI.25.) határozata 
díszkút létrehozásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
településközpontban, a Falusi ABC előtti téren található nyomós kútat 
díszkúttá alakíttatja. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges munkálatok 
megrendelésére és elvégzésére, melyre összesen bruttó 100.000,- Ft 
összeget biztosít. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
8./ Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Jegyző asszonyt a napirendi pont tájékoztatására. 
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Fidrich Tamásné jegyző: A könyvvizsgáló megküldte a záró jelentést, mindent 
rendben talált. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Mi az a 40 millió hiány? 
 
Csik Ildikó pénzügyi vezető: A mérleg szerinti eredmény összege, amely abból 
adódhat, hogy a pályázati támogatások nagy részét már előző évben megkapta az 
önkormányzat.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: De megkapták a bevételt. 
 
Csik Ildikó pénzügyi vezető: 2018-ban megkapta az önkormányzat a bevételt, ami 
2019-ben lett elköltve. Az önkormányzatnál a költségvetési maradvány a mérvadó. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Felhívta a figyelmet a gépjárműadó további 40%-ának 
elvonására, amely a jövő évi költségvetési törvény tervezete szerint a 2021-es évben 
is fenn fog állni.  
 
Csik Ildikó pénzügyi vezető: Az iparűzési adót is valószínűleg megfogja érezni az 
önkormányzat, csak az számít bevételnek, ami ténylegesen beérkezik, mivel a 
vállalkozóknál várhatóan kevesebb bevétel realizálódik. 
 
Turi Balázs polgármester: Ami biztos, hogy a gépjárműadó bevétele elvonásra kerül.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Ezeknél az árajánlatoknál nem éppen úgy látja, hogy 
kevesebb a bevétele a vállalkozóknak. 
 
Turi Balázs polgármester: Bizonyos vállalkozóknál. Bakonycsernyén az iparűzési adó 
sem fog gondot okozni. Azért, mert Móron bezártak a gyárak, az más dolog. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Olyat már lehet látni, hogy mennyi lett költve covid-ra? 
Esetleg az önkormányzat kap valami támogatást az államtól?  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A Kincstár készített egy felmérést, hogy milyen összeg lett 
ráfordítva.  
 
Csik Ildikó pénzügy vezető: Az igényfelmérésben 3 millió forint jelenik meg, de ez 
csak egy előzetes felmérés, pályázatról még nincs semmi információ. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Ez mind anyagköltség? 
 
Csik Ildikó pénzügyi vezető: Többnyire igen. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Ebben a szociális támogatás nincsen benne? 
 
Csik Ildikó pénzügyi vezető: Nincsen, az egyszeri egészségügyi bértámogatást 
megfinanszírozza a NEAK. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Megjelent a Magyar Közlönyben, hogy az iparűzési adót 
elsősorban szociális feladatokra kell felhasználni. 
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Turi Balázs polgármester: Javaslata, hogy fogadják el. Jó munka folyik, szépen 
össze vannak rakva a dolgok. Néhány szerződést felül kell vizsgálni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletet 
elfogadásra. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2020. (VI.26.) számú zárszámadási rendelete 
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
9./ Javaslat személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 
szóló önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Jegyző asszonyt a napirendi pont tájékoztatására. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a módosításra 
csupán technikai okok miatt kerülne sor. A fizetési határidő meghosszabbításáról van 
szó, mivel a nyugdíj postai úton történő kézbesítése nem minden esetben történik 
meg az adott hónap 20. napjáig, valamint a számla elkészítését követően a csekkes 
számla postai kézbesítése is időt vesz igénybe. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 
önkormányzati rendelet módosításának elfogadását. 
 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelete 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 

szóló 
1/2017. (I.30.) önkormányzati rendeletének módosítására 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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10./ Javaslat az “Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása” elnevezésű pályázat benyújtásáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy megjelent a 
Belügyminisztérium pályázata, mely a szabadidő-sport, az óvodák, az közoktatási 
intézmények, valamint út és járda felújítás pályázására ad lehetőséget. Az óvodában 
olyan rossz a villamostechnika, hogy szükségesnek tartja a kicserélését, továbbá 
szigetelve sincs az épület. A pályázatban maximum bruttó 30 millió forintot lehet 
nyerni, amihez hozzá kell tenni az önrészt. Az adóerőképesség szempontjából 
számolják ki az önrészt, ami Bakonycsernyén ebben az esetben 1,5 millió forintot 
jelentene a maximális támogatottságnál. Természetesen többet is hozzá lehet tenni. 
Jelenleg a belső részt fontosabbnak tartja felújítani, mint a külsőt. Leginkább 
villanyszerelésre, gázkazán cserélésére lenne a legnagyobb szükség. Ismertette az 
árajánlatban foglaltakat. Elmondta továbbá, hogy meg lehet csinálni több részletben 
is, mindig azt, amire van fedezet. Ennek a pályázatnak előkészítésére kért ajánlatot 
az Allbensis Kft.-től. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: 2 épületre nem lehet pályázni? 
 
Turi Balázs polgármester: Nem, ahol már elnyert BM-es pályázatot az önkormányzat, 
arra a helyre már ebben nem lehet nyerni. Felmerült egy futópálya megvalósítása is, 
de úgy gondolja, hogy az óvodának hasznosabb lenne. A villamosság és az 
érintésvédelem ott katasztrófa. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Nem lehetne az óvodára napelemet tenni? 
 
Turi Balázs polgármester: Azért nem, mert először akkor a tetőt kellene felújítani.   
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Sokat meg lehet fogni a korszerűsítéssel. 
Jóval lejjebb megy a fogyasztás. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

122/2020. (VI.25.) határozata 
az “Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” 

elnevezésű pályázat benyújtásáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
“Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű  
“70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző 
intézmény infrastruktúrális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása” alcélú 
pályázat keretében a Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde 
Bakonycsernye, Rákóczi út 141. szám alatti épületének felújítására nyújt be 
pályázatot. 
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Támogatási igény:   bruttó 30.000.000,- Ft 
Vállalt önerő:   bruttó 1.578.947,- Ft 
Projektköltség összesen:  bruttó 31.578.947,- Ft 
 
A képviselő-testületi kijelenti, hogy a pályázat megvalósításához szükséges 
vállalt önerő összegét az önkormányzat 2020. évi költségvetésében 
biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Turi Balázs polgármester ismertette a testülettel az Albensis Kft ajánlatát a pályázat 
előkészítésére és egyben bejelentette érintettségét a napirendi ponttal kapcsolatban 
és szavazásra bocsátotta a döntéshozatalból történő kizárását. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Amennyiben a polgármester fizikailag nincs akadályozva, 
akkor nem szabad átadni az ülés vezetését, hiába érintett a témában. Tehát, ha a 
polgármester bejelenti érintettségét, a képviselő-testület csak arról dönt, hogy kizárja-
e a döntéshozatalból vagy nem. A vitában továbbra is részt vesz a polgármester. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

123/2020. (VI.25.) határozata 
a polgármester döntéshozatalból való kizárásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 
polgármester által kért döntéshozatalból való kizárását az érintettségre való 
tekintettel elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A polgármester szavazásra bocsátotta az Albensis Kft. megbízását a pályázat 
előkészítésével és benyújtásával. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
Turi Balázs polgármester nem szavazott 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

124/2020. (VI.25.) határozata 
az Albensis Kft. megbízásáról 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
“Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című ab) 
70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző 
intézmény infratruktúrális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása” alcélú 
pályázatának megírásával és benyújtásával megbízza az Albensis Fejér 
Megyei Területfejlsztési Nonprofit Kft.-t (8000 Székesfehérvár, Szent István 
tér 9.). A vállalkozói díjat 200.000,- Ft+ÁFA összegben, a teljesítést 2020. 
július 10. napjában határozza meg. Felhatalmazza a polgármestert a 
mellékelt szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
11./ Javaslat Deák utcai vízelvezetési problémák rendezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a hirtelen 
lezúdúló nagymennyiségű csapadék miatt a Deák utcában lévő gabionhálós 
hordalékfogó és vízelvezető árok nem funkcionál, így félő hogy bemegy a Kiss Miklós 
házához. Eltűnik a víz és sehol nem látszik. Hívtak szakembert, aki azt mondta, hogy 
le kell betonozni. Ennek a munkának az ára körülbelül 15 millió forint környékén van. 
A felújításra azért nem lehet benyújtani pályázatot, mert nincs önkormányzati 
tulajdonban. Véleménye szerint hosszú távon lehet, hogy érdemes lenne, ha 
önkormányzati tulajdonba kerülne. Kell egy telekmérést csinálni ahhoz, hogy az 
önkormányzaté legyen. Kiss Iván földmérőtől kért ajánlatot, aki 55.000 forintért 
felméri. Ez nem egy egyszerű mérés, de nem tartja soknak. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Kiss 
Iván földmérő megbízását a Deák utcában lévő problémák geodéziai felméréséhez. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

125/2020. (VI.25.) határozata 
Kiss Iván földmérő megbízásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza 
Kiss Iván földmérőt (8041 Csór, Dózsa Gy. út 42., adószám 72170041-1-27) 
a Deák utcában lévő 201, 200/4; 200/2 hrsz.-ú ingatlanokon lévő vízmosás 
és árok, határoló vonalának geodéziai felmérésére. A megbízási díjat 
55.000,- Ft-ban, a teljesítési határidőt 2020. július 31.-ben határozza meg. 
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
12./ Jegyzői tájékoztató 
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Fidrich Tamásné jegyző: Részletes tájékoztatást nyújtott a testületnek a parlagfű 
ellenőrzési és büntetési eljárásáról mind kül-, és mind belterületen. A közérdekű 
védekezés elvégzésére szükséges lenne szerződést kötni. 
 
 
13./ Javaslat polgármester cafatéria juttatásának felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: A vészhelyzet időszaka alatt több jogszabály is módosult, 
köztük a cafatéria juttatások összegének emelés és kedvezőbb adózása. A hivatal 
költségvetését áttekintve polgármesteri döntéssel a jogszabályban megengedet 
összegig emelve lett a köztisztviselők cafatéria juttatásának kerete, amelyhez pluszt 
támogatást az önkormányzatnak nem kellett biztosítania. A jogszabály lehetőséget 
nyújtott volna a polgármesternek is, de úgy gondolta, hogy hiába volt nála a 
vészhelyzet idején a döntési jogosítvány, ezt nem tette meg, saját magára nem 
szeretett volna döntést hozni, így megvárta, amíg visszakapja a képviselő-testület a 
döntési jogát. Ez az összeg természetesen nem folyamatos, minden évben felül kell 
vizsgálni. Természetesen kéri a döntéshozatalból történő kizárását. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Javasolja, hogy a polgármester részére is 
legyen megállapítva az emelés. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

126/2020. (VI.25.) határozata 
a polgármester döntéshozatalból való kizárásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 
polgármester által kért döntéshozatalból való kizárását az érintettségre való 
tekintettel elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Turi Balázs polgármester szavazásra bocsátotta cafatéria keretének emelését. 
 

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

Turi Balázs polgármester nem szavazott 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
127/2020. (VI.25.) határozata 

a polgármester cafatéria keretének emeléséről 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 
polgármester részére a 2020. évre vonatkozó caffetéria keretet bruttó 
400.000 Ft-ban határozza meg. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy úgy veszi ki a 
szabadságokat, ahogy a szabadságolási tervben van. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Lakosok jelezték, hogy lényegesen romlik az út 
állapota a Kuruc utcában. 
 
Turi Balázs polgármester: Amikor az utat csinálták elmondták, hogy a támfalra nem 
vállalnak felelősséget, mert az bármikor megrepedhet. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Ő azt mondta, hogy süllyed az út. 
 
Turi Balázs polgármester: Szakemberek megnézik, de sajnos az-az út a felújítás után 
sem lesz tökéletes. 
 
Kaviczki Péter képviselő: A postai parkoló kialakításáról van hír? 
 
Turi Balázs polgármester: Újraindult az ügy, mert a járványhelyzet miatt nem akartak 
nekiállni. A kollégák felveszik velük a kapcsolatot. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a képviselő-testület 
ülését bezárta.    
 

k.m.f. 
 
    

 Turi Balázs      Fidrich Tamásné 
polgármester              jegyző 

 
 
 

        Szarka István 
         jkv. hitelesítő 


