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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 

 
 
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. 
augusztus 12-én 14:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli 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 7fő megjelent, az ülést megnyitotta.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Ackerman József Zoltán alpolgármestert 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 

151/2020. (VIII.12.) határozata 
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Ackerman 
József Zoltán alpolgármestert bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett 
javaslatot:  
 
1./ Két ülés között történt fontosabb eseményekről 
 
2./ Javaslat I/77. Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelevezés és- 
tisztítás-SZV nevű 21-08730-1-002-00-13 kódú vagyonértékelésre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
3./ Javaslat Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz 
történő csatlakozásra 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
4./ Javaslat Bátori Dávid Tamás kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
5./ Javaslat kivágott akácfák értékesítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
6./ Javaslat egészségház koncepcióval kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
7./ Javaslat TRAKODÓ Kft.-vel kötendő adásvételi szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
8./ Javaslat a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
9./ Javaslat szociális tüzifa pályázaton való részvételről 
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: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

152/2020. (VIII.12.) határozata 
a napirendi pontok elfogadásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nyíltülés 
tárgyalandó napirendi pontjaira tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el: 
1./ Két ülés között történt fontosabb eseményekről 
2./ Javaslat I/77. Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelevezés és- 
tisztítás-SZV nevű 21-08730-1-002-00-13 kódú vagyonértékelésre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
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3./ Javaslat Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társuláshoz történő csatlakozásra 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
4./ Javaslat Bátori Dávid Tamás kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
5./ Javaslat kivágott akácfák értékesítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
6./ Javaslat egészségház koncepcióval kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
7./ Javaslat TRAKODÓ Kft.-vel kötendő adásvételi szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
8./ Javaslat a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati 
rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
9./ Javaslat szociális tüzifa pályázaton való részvételről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
 Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal 
 
 
1./ Két ülés között történt fontosabb eseményekről 
 
Turi Balázs polgármester: Az alábbiakról tájékoztatta a testületet: 
 
1. Beszámoló a 2020. augusztus 11-én történt villám árvíznél történő védekezésről 
 
A délutáni órákban érkezett a jelzés, Győri Tünde Jásd Polgármester Asszonyától, 
hogy településükön a Gaja vízállása nagymértékben megemelkedett, majd fél órával 
később már arról számolt be, hogy 2 helyen is kiöntött. 
Tapasztalatból tudja, hogy Jásdról nagyjából 2 óra alatt érkezik ide az árhullám. A 
telefonhívás után azonnal megkezdték a felkészülést. Riadoztatta a közmunkás 
csapatot, valamint az Ifjúság és a Petőfi utca lakóinak egy részét, s kérte tőlük, hogy 
igyekezzenek felkészülni a magas vízállásra. 
A tényleges beavatkozásra a Gaja Rózsa utcai hídjánál (Gáspár Andrásék előtt) 
történt, ahová homokzsákokat pakoltak le (kb. 100 -130 darab). 
El kell, hogy mondja, hogy szinte hívás nélkül megfelelő számú önkéntes is 
jelentkezett, így meg tudták előzni a kiöntést. 
Az Önkormányzat udvarán az erre a célra raktározott homok is elegendőnek 
bizonyult, és a katasztrófavédelemtől kapott homokzsákok biztosították a tárgyi 
feltételeket. 
Az elmúlt hetekben felülvizsgálatra került a Polgárvédelmi Egység személyi 
állománya, mely alapján többen ki-, illetve bekerültek. Szeptember hónapra tervezi, 
hogy az új- és régi csapatnak a katasztrófavédelem irányításával felkészítést tart. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Véleménye szerint a villámárvizekre homokzsákokat 
kellene tárolni, hogy hamarabb lehessen gyorsabban nagyobb mennyiséget 
mozgatni. 10-15 raklap, amin körülbelül 30-40 zsák fér el. Ezt a mennyiséget egy kis 
teherautó elbír. Így nem kell 30 embernek gyorsan menni, hanem már ott van, csak 
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fel kell tenni az autóra és lehet vinni, ahova szükséges. Ebben nem lehetne 
gondolkodni? 

Turi Balázs polgármester: A mostani helyzet előtt 50 homokzsák volt bekészítve. 

Kaviczki Péter képviselő: Ő 300 zsákra gondolt. Szerencsére a jelenlegi helyzetben 
elég volt a bekészített homokzsák, de sajnos volt már rá példa, hogy ennél nagyobb 
probléma volt. 

Turi Balázs polgármester: Nincs ellene, csak mondja meg valaki hogyan és hol 
legyen tárolva, hiszen ha az nem megfelelő, akkor egy idő után a zsákok 
szétmállanak. 

Berze Attila képviselő: Amikor zsákolva van, és ki van szállítva a helyszínekre, akkor 
az vissza van szedve? 

Turi Balázs polgármester: Nem, általában ott marad. 

Berze Attila képviselő: Nem lehetne megemelni azt a partot, ahol most is gond volt? 

Kaviczki Péter képviselő: Ahol most nagyon feljött a víz, az mind magánterület. 

Osgyán Gábor képviselő: Fél óra alatt megtörtént a szükséges plusz zsákok 
betöltése. Ha elraktározásra kerülne 300 homokzsák, hol lenne tárolva? Télen 
valószínűleg szétfagyna, nem biztos, hogy ez jó ötlet. 

Turi Balázs polgármester: Azért működik a jelző rendszer, ha ez nappal van, akkor 
fel tud rá készülni a lakosság. Szeretne szeptemberben tartani egy felkészítést a 
helyi polgárvédelmi egységnek. Nagyon jó érzéssel töltötte el, hogy milyen sokan 
megálltak, és segítséget kínáltak fel, köztük olyanok is, akik nem ezen a területen 
laknak. Minden rendszert lehet jobbítani. Ha erre van igény, akkor biztosan valahogy 
meg lehet oldani a tárolás kérdését. A közmunkások is maximálisan végezték a 
feladatukat.  

 
2. Beszámoló Rendőrségi feljelentésről 
 
2020. augusztus 7-én egy MTA-572 rendszámú kamion, a Bakonycsernye Petőfi út – 
Rózsa utca kereszteződésénél, Szápár felől a Rózsa utca irányába kanyarodva 
leszakította a térfigyelő kamera vezetékét, mellel közel 100.000.- Ft összegű kárt 
okozott önkormányzatunknak.  
Az estnek szemtanúja volt Fidrich István, aki a kamionos után ment, hogy megállítsa, 
azonban a sofőr teljes érdektelenséget mutatott és elhajtott. 
Az esetet a térfigyelő kamera rögzítette, Önkormányzatunk a felvételt lementette, a 
feljelentést a mai napon megtette. 
 
3. Beszámoló a Rózsa utcában készülő járdaszakasz építésénél felmerülő 
problémákról  
 
A Rózsa utcában most készülő járdaszakasz megfelelő ütemben halad, de két 
probléma is felmerült. 
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Elsőként, közvetlenül a Túra mellett elhelyezkedő régi Gaja meder melletti híd beton 
korlátjának a cseréje lenne szükséges, hiszen a beruházás csak a járda oldalán 
tervezi annak felújítását, a másik felén viszont maradna a régi korlát, így árajánlatot 
kért be annak felújítására is. Elmondta, hogy polgármesteri hatáskörben az 
elkészítésre megbízást fog adni. 
A másik probléma pedig az óvoda előtti parkolás kérdése. 
Jelenleg az óvodába érkezők az óvoda oldalán az út mellé szoktak parkolni. A most 
megépülő járda ennek megszünteti a lehetőségét, hiszen úgy leszűkül az út, hogy 
akkor az autókat kikerülni nem lehet. így felmerült annak a lehetősége, hogy az 
óvodánál szemközti területen, mely az erdészet tulajdona, egy 6-8 autónak megállást 
biztosító parkoló kialakítása lenne megoldható. Ennek gyakorlati lehetőségéről 
megkezdte az egyeztetéseket az erdészettel, továbbá az óvoda előtti árok 
vízelvezetési képességének felülvizsgálata is megkezdődött, minden bizonnyal 
beavatkozás szükséges, melyről a későbbiek folyamán értesíti a Képviselő-testületet. 
Ehhez kapcsolódóan jelezi, hogy árajánlatot kért be önkormányzati átereszek 
womával történő tisztítására is. Itt természetesen azokról az átereszekről van szó, 
amelyeket kézi erővel nem tudnak tisztítani. Például régi iskola, óvoda előtti áteresz, 
lottózó előtt a buszmegálló alatt. 

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta két 
ülés között történt eseményekről szóló tájékoztatót elfogadásra. 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

153/2020. (VIII.12.) határozata 
a polgármesteri tájékoztatóról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármester által elmondott két ülés között történt fontosabb eseményekről 
szóló tájékoztatót elfogadja.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2./ Javaslat I/77. Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelevezés és- 
tisztítás-SZV nevű 21-08730-1-002-00-13 kódú vagyonértékelésre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a tavalyi évben 
hozott 357/2019. (XI.28.) számú határozatában megbízta a Fejérvíz Zrt.-t a 
vagyonértékelés elvégzéséhez szükséges árajánlatok bekérésével és 
kiértékelésével. A Fejérvíz Zrt. megküldte a három legkedvezőbb ajánlatot, melyek 
közül javasolja a Karanta Audit Zrt.-t, tehát a legolcsóbb ajánlattevőt elfogadásra. 
Elmondta továbbá, mivel Balinka Község Önkormányzatával közös a 
vagyonértékelés, így a költségek is megoszlanak. Ez azt jelenti, hogy a 350.000,-
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Ft+ÁFA árból le kell vonni Balinkának a részét, tehát ami Bakonycsernye 
Nagyközség Önkormányzatot terheli az 315.000,-Ft+ÁFA. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
vagyonértékeléssel kapcsolatos feladatok elvégzésére a Karanta Audit Zrt. 
megbízását elfogadásra. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
154/2020. (VIII.12.) határozata 

Karanta Audit Zrt megbízásáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejérvíz Zrt. 
által megküldött levelében foglalt Karanta Audit Zrt. (1033 Budapest, Reviczky 
ezredes utca 2.) legalacsonyabb ajánlattevőt jelöli ki, 315.000,-Ft+ÁFA áron a 
Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és tisztítás 
vagyonértékelésére. Felhívja a polgármestert, hogy a Fejérvíz Zrt. által 
elkészített szerződés tervezetet terjessze a képviselő-testület elé 
megvitatásra. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

  
 
3./ Javaslat Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társuláshoz történő csatlakozásra 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai részére küldtek egy megkeresést, 
melyben leírták, hogy Esztergom Város Önkormányzata 2015. év végén úgy döntott, 
hogy megszünteti tagsági viszonyát a Társulásban azzal az indokkal, hogy egy másik 
hulladékgazdálkodási társuláshoz kíván csatlakozni. Csatlakozási szándéka a mai 
napig nem vezetett eredményre, így semelyik hulladékgazdálkodási önkormányzati 
társulásnak nem tagja, emiatt minden hulladékgazdálkodási uniós fejlesztési 
lehetőségtől elesett. Az év elején bejelentették új csatlakozási szándékukat. 
Pusztavám Község Önkormányzata jelenleg is tagja egy másik hulladékgazdálkodási 
társulásnak, de 2021. januárjától a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társuláshoz kíván csatlakozni. Mivel újabb tagok csatlakozásához a 
jelenlegi tagok hozzájárulása szükséges, így a mellékelt határozat tervezet 
elfogadásához testületi döntés szükséges. Javasolja az elfogadást. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való 
csatlakozás elfogadását Pusztavám és Esztergom tekintetében.   
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

155/2020. (VIII.12.) határozata 
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

csatlakozási szándékáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
csatlakozási szándékról szóló előterjesztését megismerte és a következő 
határozatot hozza: 
 
1./Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja Esztergom Város Önkormányzata és Pusztavám Község 
Önkormányzata 2021. január 1. napjával a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásához. 
 
2./Tekintettel arra, hogy a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer létesítését 
szolgáló pályázati és engedélyezési dokumentációk, valamint a 
tenderdokumentációk készítésével kapcsolatosan a Társulásnak kiadása 
nem volt, ezen költségeket a projekt Támogatási Szerződése alapján a 
Támogató finanszírozta és finanszírozza, továbbá az újonnan csatlakozók a 
jelenleg kivitelezés alatt álló hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztésből 
kimaradnak, utólagos csatlakozásra lehetőség nincs, a Képviselő-testület 
nem javasolja az újonnan csatlakozó Esztergom Város Önkormányzatára a 
működési hozzájárulás visszamenőleges hatállyal történő megfizetési 
kötelezettségének előírását. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
4./ Javaslat Bátori Dávid Tamás kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Bátori Dávid 
Tamás és Farkas Alexandra, mint a bakonycsernyei 467 hrsz. alatti ingatlan 
tulajdonosai  vételi ajánlatot nyújtottak be az önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
képező bakonycsernyei 468 hrsz.-ú  65 m2 nagyságú, kivett gazdasági épület, udvar 
művelési ágú területre. Az elmúlt képviselő-testületi ülésen a döntés elnapolásra 
került, azzal, hogy helyszíni szemle keretében megtekintésre kerül az érintett 
ingatlan. A helyszíni szemlén megállapítást nyert, hogy a fenti terület a belterület 
központjában helyezkedik el szolgáltató egységek közvetlen közelében, így annak 
önkormányzati tulajdonban tartása indokolt. 
 
Berze Attila képviselő: Nem javasolja eladásra. 
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Varsányi Ferencné képviselő: Ő sem javasolja eladni az ingatlant. 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Bátori Dávid Tamás kérelmének elutasítását.  

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

156/2020. (VIII.12.) határozata 
Bátori Dávid Tamás kérelmének elutasításáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát 
képező bakonycsernyei 468 hrsz.-ú, 65 m2 nagyságú, kivett gazdasági 
épület, udvar művelési ágú területét nem kívánja értékesíteni. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
5./ Javaslat veszélyesség vált kivágott akácfák értékesítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Somogyi Károly, Bakonycsernye, Bercsényi u. 64. szám 
alatti lakos megbízási szerződés alapján az önkormányzat tulajdonában lévő 
köztemetőben veszélyessé nyilvánított akácfákat kivágta. Sajnos sok temetésen 
árnyékot nyújtottak, sajnálja őket, de kiszáradtak. Tájékoztatta továbbá a testületet, 
hogy Somogyi Károly ezeket a kivágott fákat szeretné megvásárolni. Javasolja, hogy 
a 3m3 tüzifát 15.000,-Ft+ÁFA áron, 2,3 m3 fűrészárut pedig 28.000,-Ft+ÁFA áron 
értékesítse az önkormányzat. Véleménye szerint ez egy korrekt ár. Az értékesítéshez 
adásvételi szerződés kötése szükséges, mely az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Somogyi Károllyal kötendő adásvételi szerződés megkötését elfogadásra. 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

157/2020. (VIII.12.) határozata 
a veszélyessé vált kivágott akácfák értékesítéséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata, az Önkormányzat és 
Somogyi Károly (8056 Bakonycsernye, Bercsényi u. 64.) között 
kötendő – akác fűrészáru és tüzifa értékesítéséről szóló - adásvételi 
szerződés szövegét megismerte, az abban foglaltakat elfogadva 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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Kaviczki Péter képviselő: A helyére mikor és milyen fák lesznek? 
 
Turi Balázs polgármester: Tujákat is lehetne ültetni helyettük, árnyékot is adnak és 
fás szárú növénynek minősül. 1989-ben 2 darab hársfa lett ültetve. Szóba jöhet még 
a nyírfa, de az könnyen megbetegszik. Anyagi forrás van rá, a faeladásból lenne 
fedezve. 
 
Berze Attila képviselő: Olyan növényt kellene oda tenni, ami nem nő nagyra, de jól 
néz ki. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Véleménye szerint 2 darab hársfa jó lenne, az önmagában 
is szép. 
 
Turi Balázs polgármester: Támogatja 2 darab hársfa megvásárlását. 
 
 
6./ Javaslat egészségház koncepcióval kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Az elmúlt testületi ülésen meghatározta azt a 4 helyszínt a 
testület, hogy miben gondolkozik. Elkészült ennek a rövid összefoglalója, amely már 
3 helye szűkült, hiszen a fogorvos melletti területet nem értékesíti a tulajdonos az 
önkormányzat számára.  Most dönteni kell a helyszínbe, akkor elmondható, hogy 
felelősségteljesen ebben nem lehet gondolkodni. Varsányiné képviselő asszony 
felvetette még a Kossuth utca elején lévő telket. Megkereste a tulajdonosát, aki 
elzárkózott az eladás elől. Így továbbra is a 3 helyszín maradt meg, melyből egyet ki 
kell jelölni, hogy a látványterv elkészülhessen, és Jánosi János főépítészt megbízni 
ennek elkészítésére, majd az Albensis Kft. szerződésének jóváhagyása lenne a 3. 
döntés jelen napirendi pont keretében. Felkérte a főépítészt, hogy a 3 helyszínről 
építészeti szempontból fejtse ki véleményét. 
 
Jánosi János főépítész: A Bánki boltot megvásárlását mindíg is támogatta, sőt a 
szomszéd telkekkel együtt összevonva. Ez egy hosszútávú faluközpont koncepciója 
lenne.  Méltó lenne a településhez. A két üzlet (virágbolt, hamburgeres) elbontva, és 
ezek az üzletek is be lennének vonva egy szolgáltató házba, megfelelő számú 
parkolóval.  
Az iskola mögötti Fecskeházas telek előnye az áram, a parkoló megléte, az 
önkormányzati tulajdon, az alapozás egy lemez alappal megoldható, tehát mint telek 
megfelelő. A Hivatal udvarának épületét újra körbe járva egy teljesen jó méretes sík 
telek, összevonva a hivatallal a funkciót.  
Szakmai szempontból mind a 3 telek megfelelő a megépítésre. Viszont településkép 
szempontjából meg kell vizsgálni, hogy mi az amit profitálni lehet még egy 
beruházásból. Így leszűkül a Bánki bolt és a Hivatal mögötti területre a két lehetőség. 
A Hivatal mögötti egy olyan központi terület, amely tovább fejleszthető, hiszen itt a 
sporttelep, a közlekedést át lehetne gondolni, s egy új főtér kialakításának a 
lehetősége lenne benne, amely szépen mutatna. A buszmegálló távolsága sem 
nagyon távoli, hiszen a Rákóczi úti rendelőhöz is gyalogolnak annyit, mint itt az 
Ifjúság utca felé.  
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A bánki boltot meg kell venni, de egy sóderes parkoló kialakítása nem méltó egy 
település közepébe. A posta is fejleszthetne, az épülete nem megfelelő, akár egy 
banki szolgáltatás is bevonható, s mint egy szolgáltató üzletházat létre lehetne hozni. 
Tehát az inkább egy ilyen szolgáltató funkciót tölthetne be, míg a Hivatal melletti 
illetve mögötti terület pedig az Egészségház funkcióba gondolkodna.  
 
Turi Balázs polgármester: Ki kell hangsúlyozni, hogy Bakonycsernyén a parkolás a 
legnagyobb probléma, így esetlegesen egy olyan parkoló, amely zölddel, ligettel 
lenne kialakítva, az sem lenne esztétikátlan. Ő ragaszkodik ahhoz, hogy ahol 
megvalósul az egészségház, ott megfelelő parkoló kialakítására legyen lehetőség. 
Jobb lett volna több idő az előkészítésre, de most ez a lehetőség. Várja a képviselők 
véleményét. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Az Ő fejében mindig a Bánki bolt volt az egészségház 
helyszíne. 
 
Turi Balázs polgármester: A Bánki bolt helyszínét nagyon szűknek tartja, ráadásul 
oda nem valószínű, hogy elférne egy parkoló, de ha építész úr azt mondja, hogy 
megoldható a parkoló, akkor természetesen ezt a döntést is támogatja. 
 
Jánosi János építész: Jelenleg bruttó 250 m2 a bánki bolt területe. Ennél nem sokkal 
nagyobbnak kell lenni az egészségháznak. Jogilag lehet igazolni, de hosszú távon 
úgy tudja elképzelni, hogy a posta hátsó telkét hozzávonni, valamint Sági Judit 
anyukájának a telkével is lehetne hosszabbítani. Ezekkel összevonva jobban ki 
lehetne alakítani. 
 
Turi Balázs polgármester: A Judit anyukáját ismerve, véleménye szerint odaadná az 
önkormányzatnak. Ettől függetlenül, hogy egészségház lesz-e vagy sem, minden 
szempontból jó lenne, ha az a területrész egyben lenne vonva.  
 
Szarka István képviselő: Az ülés előtt az értékmentésről beszéltek az építész úrral, 
hogy fontos a régi épületeket megmenteni. Itt is az a cél, funkcióját is tekintve, hogy 
ott inkább egyfajta szolgáltató központ alakuljon ki. Ezt a 300 millió forintot 
hatékonyabban el lehetne költeni. A postát meg lehet tartani egy másik fejlesztési 
tervhez. Nem baj, ha nagyobbat álmodnak.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Megfordult a fejében a régi rendelő. Esetleg mögé 
megépíteni, az elejét elbontani és elé parkolót tenni. Itt mekkora terület van, ami 
beépíthető lenne? Mert ebben az esetben is parkoló hiánnyal küzködne az 
önkormányzat. Ahol szokott lenni kisebb rendezvény, akár itt a hivatalnál, az 
önkormányzathoz tartozó dolgokat lehetne itt tárolni. Szenvedtek a térkő lerakással 
is, hogy hova tegyék. Itt egyszerűbb és olcsóbb lenne megépíteni.  
 
Jánosi János építész: A nagy szintkülönbség végett tartja bonyolultnak. 
 
Turi Balázs polgármester: Fontos szempont, hogy ez nem csak építés. A 250 m2-es 
épületet meg lehet valósítani az összegből, de ebben még mindig nincs parkoló. Az 
egészségháznak pedig el kell készülni. Azt még nem tudja, hogy amit nyerni fog az 
önkormányzat, hogy benne van-e az eszköz, vagy nincs. Nyilván az egységes 
bútorzat nem lenne rossz, de az már részlet kérdése. Az eszközöket külön tudják 
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venni az építési beruházástól, ha muszáj. Viszont annak fedezetére meg kell találni a 
forrást. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Véleménye szerint sokkal könnyebben vállalnak ügyeletet, 
az egészségügyi dolgozók, hogy ott lakik, ahol ügyelni kell. Ha Mórról kell kijönni 
valakinek, akkor lehet, hogy nem fog itt üldögélni. Jó ötletnek tartaná, ha lenne egy 
lakás, mert valamilyen szinten itt ez elvárás, hogy lakást kapjanak az egészségügyi 
dolgozók. 
 
Turi Balázs polgármester: Ebbe a pénzbe ez nem fog beleférni. Nem tartja olyan 
fontosnak, hogy ez helyileg együtt legyen. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Ha megépül az egészségház két szolgálati lakás is 
felszabadul. 
 
Turi Balázs polgármester: Összességében a hivatal mögötti terület szimpatikusabb, 
főleg, hogy előtte egy nagyon szép teret lehetne még kialakítani. 
 
Berze Attila képviselő: Neki is tetszik mind a két megoldás. A hivatal mögötti résznél 
ugyan az lesz a helyzet, mint a Bánki boltnál. Ugyan úgy le kell bontani mindkét 
helyen a házat, ami azt jelenti, hogy költségekben ugyan ott van az önkormányzat. 
 
Turi Balázs polgármester: Megkérdezett egy olyan céget, aki házak bontásával és a 
törmelékek elhordásával foglalkozik. Telefonon azt mondták neki, hogy ha mindent el 
kell vinni, és csak az alap maradna, 4 millió forint+ÁFA árat mondtak. Sokallja, de a 
hivatal melletti ház kisebb, mint amekkora a Karcsi bolt, tehát kevesebbe kerülne. 
Előnye talán a Karcsi boltnak, hogy a terepviszonyok miatt be lehetne tölteni a 
törmeléket. 
 
Szarka István képviselő: Mindennek ára van. Ha azt szeretné a testület, hogy a 
falunak legyen egy szép központja, azt meg kell fizetni és nem sajnálni rá a pénzt.  
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Először a Bánki bolt helyén szerette volna 
az egészségház megépítését, hiszen ott van a gyógyszertár, bolt, buszmegállók, 
minden egy helyen. De a hivatal mögötti terület nagyobb és jobban látszik, nem 
lenne zsúfolt. 
 
Turi Balázs polgármester: A mostani orvosi rendelők sem buszmegálló mellett 
vannak, úgy gondolja, hogy a jelenlegi helyzetnél csak jobb lesz, akár melyik hely 
mellett dönt a testület. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Csak akkor ingázni kell a lakosoknak, főleg, 
aki busszal jár.  
 
Jánosi János építész: A probléma talán abból lesz, hogy a két orvosi rendelő helyett 
egy lesz.  
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Akár lehetne pályázni egy 9 személyes 
buszra, aztán azzal lehetne vinni a betegeket mindenhova. 
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Turi Balázs polgármester: Mindegyik részt vevő, orvosok, fogorovos maximálisan 
mellette van az egészségház megépítésének. Teljes mértékben partnerek voltak, 
ötletekkel jöttek. Dr. Bechtold Péter doktor úr is javasolta, hogy érdemes lenne egy 
kis busszal néha összeszedni az időseket és elvinni, ha az egészségház megvalósul. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Most, hogy a recepteket már ki lehet váltani 
a felhőben, így sok embernek nem kell elmenni a rendelőbe receptet kérni. 
  
Osgyán Gábor képviselő: Neki is először a Bánki bolt volt a szimpatikusabb, de ott 
költségesebb lenne az építkezés. Régen volt egy csőtörés, azt sem tudni, hogy a víz, 
mit hogyan mosott ki. Szimpatikusnak tartja a hivatal mögötti tervet. 
 
Berze Attila képviselő: Elmondta Szarka István képviselőnek, hogy nem azt mondta, 
hogy sajnálja rá a pénzt, csak azt, hogy meg kell gondolni, főleg hogy ennyi pénzről 
van szó. 
 
Jánosi János építész: A mai nap folyamán ő is inkább a hivatal mögötti részre hajlik. 
Ha erre van szándék, mindenképpen készüljön egy beépítési koncepció az egész 
területre. Fontosnak tartja, hogy legyen valami koncepció. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Pár évvel ezelőtt, 3 millió forint lett volna az a terület, 
ami most a Tirkli családé, azt is elszalasztotta az önkormányzat. Ha az most 
önkormányzati tulajdonban lenne, nem lenne kérdés a Bánki bolt helyén épüljön az 
egészségház. Ragaszkodik a III. számú helyszínhez. 
 
Turi Balázs polgármester: Az a lehetőség már elment, most itt egy másik, erről 
szeretne dönteni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Varsányi Ferencné képviselő asszony javaslatát, miszerint a III. számú helyszínen 
valósuljon meg az egészségház megépítése.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 1 igen, 6 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
158/2020. (VIII.12.) határozata 

az egészségház helyszínének meghatározásáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tervezett 
Egészségház kivitelezésének helyszínéül a bakonycsernyei 1265 hrsz.-ú 
területet nem jelöli ki. 
  
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
  

A polgármester szavazásra bocsátotta az I. számú helyszínen az egészségház 
megépítésének elfogadásra. 



 
13 
 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
159/2020. (VIII.12.) határozata 

az egészségház helyszínének meghatározásáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  a tervezett 
Egészségház kivitelezésének helyszínéül a bakonycsernyei 1237, 1238, 
1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246.hrsz-ú területeket jelöli ki. 
Felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a településrendezési 
eszközök felülvizsgálata során az egészségház megvalósításához 
szükséges szabályozási eszközök összhangba kerüljenek a projekt 
megvalósításával. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
Jánosi János építész: Ez egy 300 millió forintos beruházás, amihez körülbelül 14 
millió Ft+ÁFA áron készülne el a terv, amit a mérnökkamara ajánlott. Jelenleg nem 
kell egy komplett tervet elkészíteni. Minimális alaprajzi gondolkodás kell hozzá, egy 
elővázlat, amit bruttó 1 millió forint áron elvégezne, ha megfelel a testületnek. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Az is beleférne, hogy nagyjából felvázolásra kerülne, hogy 
hány m2-rel kell számolni, illetve a parkoló kialakítása, melléképületek stb. 
 
Jánosi János építész: Persze, természetesen ezek benne lesznek. 
 
Berze Attila Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság elnöke: A bizottság 
támogatják az építész megbízását. 
 
Turi Balázs polgármester: A vázlat elkészítésének határidejét 2020. szeptember 2.-
ban javasolja. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta az egészségház vázlatának elkészítésére a 
Kvadrum Kft. megbízását elfogadásra. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
160/2020. (VIII.12.) határozata 
a Kvadrum Kft megbízásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
településen megépítendő Egészségház látványtevének elkészítésével 
megbízza a Kvadrum Építész Kft.-t (1034 Budapest, Kecske u. 25.). 
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Megbízási díját bruttó 1.000.000,-Ft összegben, a teljesítés határidejét 2020. 
szeptember 2-ben határozza meg. 
A megbízási díj fedezetét az önkormányzat 2020. évi költségvetésének  
pályázati önerőként elkülönített sora biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

 
A polgármester szavazásra bocsátotta érintettségére való tekintettel a szavazásból 
történő kizárását elfogadásra. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
161/2020. (VIII.12.) határozata 

a polgármester szavazásból történő kizárásáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy Turi Balázs polgármester az érintettségre való tekintettel a 
döntéshozatalból kizárja. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Ackerman József Zoltán alpolgármester elhagyta a tanácstermet, így a jelenlévő 7 fő 
testületi tagok száma 6 főre csökkent. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta az Albensis Kft.-vel kötendő szerződés 
megkötését elfogadásra. 

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

Turi Balázs polgármester nem szavazott 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
162/2020. (VIII.12.) határozata 

az Albensis Kft.-vel kötendő szerződés jóváhagyásáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat és a Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. (8000 
Székesfehérvár, Szent István tér 9. II. em.) között létrejövő, a 
"Bakonycsernyén megépítendő egészségház fejlesztési koncepció 
elkészítése" tárgyú szerződés tartalmát megismerve, az abban foglaltakat 
elfogadja. 
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Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
7./ Javaslat TRAKODÓ Kft.-vel kötendő adásvételi szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Az elmúlt képviselő-testületi ülésen döntés született a 
bakonycsernyei 1265 hrsz.-ú (Bánki bolt) ingatlan megvásárlásáról. Az eladóval a 
tárgyalások lefolytatásra kerültek, Dr. Kúthy Zoltán ügyvéd pedig elkészítette az 
adás-vételi szerződés tervezetét, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi. 
Javasolja az elfogadást. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
TRAKODÓ Kft.-vel kötendő adásvételi szerződést elfogadásra. 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

163/2020. (VIII.12.) határozata 
a TRAKODÓ Kft.-vel kötendő adásvételi szerződésről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TRAKODÓ 
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ( 
cégjegyzékszám: 07-09-021123, székhely: 8056 Bakonycsernye, Rákóczi 
utca 60., statisztikai számjel: 23532490-4661-113-07, adószám: 23532490-2-
07, képviseli: Bánki Ádám Zsolt ügyvezető) tulajdonát képező 
bakonycsernyei, belterületi, 1265 hrsz. alatt felvett, 1053 m2 területű, kivett 
áruház megnevezésű ingatlant 3.500.000 Ft, azaz hárommillió-ötszázezer 
forint vételáron megvásárolja. 
A képviselő-testület a jogügyletre vonatkozó, jelen határozat mellékletét 
képező adásvételi szerződés tartalmát megismert, az abban foglaltakat 
elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. augusztus 31.  

 
 
8./ Javaslat a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: A gyermekek iskolakezdése minden évben nagy teher a 
családoknak, főleg aki egyedül neveli gyermekét.  Az idei évben sajnos még jobban 



 
16 
 

megnehezedett a családok anyagi helyzete, mivel jelentősen befolyásolja a 
veszélyhelyzet és a jelenlegi egészségügyi válsághelyzet. Javasolja ezért, hogy a 
képviselő- testület gyermekenként 10.000,-Ft összeggel támogassa a településünkön 
állandó lakcímmel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen 
itt is élő családokat abban, hogy az általános iskolás gyermekük részére biztosítani 
tudják a szükséges iskolai eszközöket, és a megfelelő ruházatot.  
Az iskolakezdési támogatásnak viszont feltételeket is szükséges meghatározni. 
Javasolja, hogy a gyermek a Bakonycsernyei Általános Iskola tanulója legyen, 
legalább az egyik szülő, törvényes képviselő a településen 2020. augusztus 15-én 
állandó lakcímmel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezzen, és a család egy 
főre jutó havi jövedelme ne haladja meg a nettó 200.000,-Ft-ot. A jogosultsági 
feltételek igazolására a szülő csatolja a gyermek iskolalátogatási igazolását, valamint 
a kérelem benyújtását megelőző hónapról szóló jövedelemigazolásokat. 
Tekintve a támogatás célját, a kérelem benyújtási határidejét szeptember 25. 
napjában javasolja meghatározni. 
Statisztikai adatok a költségbecsléshez: 
A Bakonycsernye Általános Iskola tájékoztatása alapján a 2020/2021-es tanév induló 
létszáma 179 fő. Tekintve, hogy a megadott tanulói létszámban a balinkai, mecséri 
és szápári gyermekek is szerepelnek, a támogatott családok száma kevesebb lesz, 
mint a megadott létszám.  A rendelkezésre álló keretösszeg még akkor is elég lenne, 
ha teljes létszámmal számolnának, ezért kéri az iskolakezdés költségeit jelentősen 
csökkentő javaslat támogatását.  
 
Berze Attila képviselő: Az egy főre jutó jövedelem 200.000,-Ft/fő? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen.  
 
Berze Attila képviselő: Ebbe a gyerek is beleszámít? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Igen. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosítását elfogadásra. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2020.(VIII.13.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi 

rendszeréről szóló 6/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
9./ Javaslat szociális tüzifa pályázaton való részvételről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: A pályázat célja, hogy a településen a legrászorultabb 
családok, átmeneti, kiegészítő támogatáshoz juthassanak és csökkenjen a 
háztartások tüzelőanyag költsége. A támogatásra az 5000 fő lakosságszámot meg 
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nem haladó települési önkormányzatok pályázhatnak szociális célú tüzifa 
vásárláshoz vagy barnakőszén vásárláshoz. A támogatás vissza nem térítendő 
költségvetési támogatás. A tűzifa, valamint a szén szállításából – ide értve a 
rászorulókhoz történő eljuttatást is - származó költségek az önkormányzatot terhelik. 
Az önkormányzat egy fajta tüzelőanyag megvásárlásához igényelhet támogatást. 
Bakonycsernye összesen 154 m3 fára pályázhat keménylombos fa esetében. A 
pályázat benyújtásának határideje elektronikusan: 2020. augusztus 31. Az 
önkormányzat a támogatás felhasználásáról 2021. április 15-ig kell elszámolnia az 
Igazgatóság felé. A tüzelőanyagot legkésőbb 2021. február 15-éig kell szétosztani a 
rászorulók részére. 
  
A VADEX Mezőföld Zrt. árajánlata alapján a keménylombos tűzifát a pályázatban 
megszabott egységáron biztosítja Önkormányzat részére, így az előterjesztésben 
található táblázatban szereplő számszaki adatokkal lehet mérlegelni. Amennyiben a 
szállítást is a VADEX Zrt.-től kéri az önkormányzat, azt csak a hivatalig 1630,-
Ft+ÁFA/m3 összegért biztosítja. Az önkormányzat teherautójára körülbelül 2m3 tüzifa 
mennyiség fér fel, ami azt jelenti, hogy a tüzifa háztartásokhoz történő kiszállítása 77 
fordulót kellene megtennie. Egy helyi vállalkozó Szamosfalvi János, előzetes 
telefonos tájékoztatása alapján a háztartásokhoz történő kiszállítást 1.000-1.500,- 
Ft/m3 áron vállalná. Megkérte a kolléganőt, hogy érdeklődje meg a helyi vállalkozótól, 
hogy mennyiért vinné ki a VADEX Zrt. telephelyéről közvetlenül a jogosultak részére, 
hogy ne kelljen a hivatalhoz hozni a tüzifát. Elmondta továbbá, hogy családonként 
maximum 5m3-t lehet adni. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Úgy tudja, hogy Szamosfalvi János egyébként is fuvaroz a 
Vadex Zrt.-nek. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Úgy nem lehetne megoldani, hogy ide letenni a hivatalhoz 
és mindenki elviszi saját magának? 
 
Turi Balázs polgármester: A kiírás úgy szól, hogy a szállítás költségét nem lehet az 
ügyfélre terhelni. 
 
Kaviczki Péter képviselő: A szállításnál a 2,5 m3-t is könnyebben szét tudja osztani, 
mint a 2m3-t. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Mindenképpen családról kell dönteni, hiszen nem főre 
nyújtandó a támogatás. Egy háztartásból csak egy személy részesülhet. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Családon belül 2 is kaphat? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Nem, családonként lehet kiosztani. 
 
Kaviczki Péter képviselő: A szociális keretet el lehetne használni, más alapon. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Nem sajnálja senkitől, de soha nem lehet 
olyan névsort felállítani, hogy ebből ne legyen majd probléma. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Mennyi az egy főre jutó összeg a lakásfenntartási 
támogatásnál? 
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Horváth Tünde szociális ügyintéző: Pontosan 79.800,- Ft, közel 80.000,- Ft.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Nem lehetne olyannak is adni aki, aki jobban keres, de 
megérdemli? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Nem, mert ez le van szabályozva. Pontosan az a célja, 
hogy a rászorulókat támogassa az önkormányzat. 
 
Horváth Tünde szociális ügyintéző: Ki lehet egészíteni a jogosultak körét, de akkor 
kevesebb m3 jut egy főre. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Ellenőrzi valaki azt, hogy az önkormányzat milyen 
feltételek szerint adja a támogatást? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Igen. Természetesen. Önkormányzati rendeletet kell 
alkotnia a képviselő-testületnek, amelyben leszabályozza a jogosultság felételeit. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Itt a gyerekeket kellene figyelembe venni. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Nem javasolja a pályázat beadását. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
szociális célú tüzifa pályázaton való részvétel elutasítását.  

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 2 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

164/2020. (VIII.12.) határozata 
  a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó  támogatásról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 
törvény 3. melléklet I. 8. pont szerinti pont szerinti, a települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
támogatására kiírt pályázatban való részvételt elutasítja.  

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 

Turi Balázs polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a TOP-2.13-
16-FE1-2019-00003 projektre vonatkozó támogatási szerződés tervezete elkészült, 
melynek aláírása szükséges. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
támogatási szerződés aláírását. 
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 2 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

165/2020. (VIII.12.) határozata 
  támogatási szerződés aláírásáról 

 

TOP-2.13-16-FE1-2019-00003 projektre vonatkozó támogatási szerződés 
aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

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 

 
 
 

   Ackerman József Zoltán 
    jkv. hitelesítő 


