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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 

 
 
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. 
szeptember 29-én 08:00 órai kezdettel megtartott soros képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Turi Balázs     polgármester 
Ackerman József Zoltán  alpolgármester 
Berze Attila    képviselő 
Osgyán Gábor   képviselő 
Varsányi Ferencné   képviselő 

 
Tanácskozási joggal:  

Fidrich Tamásné    jegyző  
 
Turi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselő-testületi 
tagból5fő megjelent, az ülést megnyitotta.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Varsányi Ferencné képviselőt javasolta. A képviselő-
testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslattal egyetértett, és az 
alábbiak szerint határozott.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

186/2020. (IX.29.) határozata 
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről 

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

 
 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett 
javaslatot:  
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1./ Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázaton való részvételre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
2./ Javaslat településrendezési eszközök felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
3./ Javaslat 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési terv véleményezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
4./ Javaslat a 3494 hrsz.-ú önkormányzati résztulajdon eladására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
5./ Javaslat szelfi pont helyének meghatározására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
6./ Javaslat 1239, 1238 hrsz.-ú ingatlanok résztulajdonának megvételére (Horák 
Gizella) 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
7./ Javaslat közművelődésről szóló rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
8./ Javaslat Simek Valéria költőnő verseskötetének támogatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
9./ Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
10./ Javaslat az önkormányzat gazdálkodásáról szóló első féléves módosítás 
elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
11./ Javaslat Szabó János kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
12./ Javaslat Kalincsák László földbérleti kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
13./ Javaslat iskolai körzethatárok véleményezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
14./ Javaslat E.ON közvilágítási aktív berendezések üzemeltetésére vonatkozó 
szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
15./ Tájékoztató lakossági bejelentésről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
16./ Javaslat 182/2020. (IX.07.) számú határozat kiegészítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
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17./ Javaslat 014/2 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan haszonbérbe adására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
18./ Javaslat Bakonycsernye, Bercsényi utca 81. szám alatti ingatlanra vonatkozó 
elővásárlási jog meghatározására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
19./ Javaslat Fecskeházi lakók által benyújtott kérelmek megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
20./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
21./ Javaslat vállalkozó kijelölése a 1265 hrsz-ú ingatlanon lévő építmény bontására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
22./ Javaslat TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00010 számú projekt támogatási szerződés 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
23./ Javaslat a Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde munkatervének 
jóváhagyásáról 
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: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

187/2020. (IX.29.) határozata 
a napirendi pontok elfogadásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nyíltülés 
tárgyalandó napirendi pontjaira tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el: 
 
1./ Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázaton való részvételre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
2./ Javaslat településrendezési eszközök felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
3./ Javaslat 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési terv véleményezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
4./ Javaslat a 3494 hrsz.-ú önkormányzati résztulajdon eladására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
5./ Javaslat szelfi pont helyének meghatározására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
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6./ Javaslat 1239, 1238 hrsz.-ú ingatlanok résztulajdonának megvételére 
(Horák Gizella) 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
7./ Javaslat közművelődésről szóló rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
8./ Javaslat Simek Valéria költőnő verseskötetének támogatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
9./ Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
10./ Javaslat az önkormányzat gazdálkodásáról szóló első féléves módosítás 
elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
11./ Javaslat Szabó János kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
12./ Javaslat Kalincsák László földbérleti kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
13./ Javaslat iskolai körzethatárok véleményezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
14./ Javaslat E.ON közvilágítási aktív berendezések üzemeltetésére 
vonatkozó szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
15./ Tájékoztató lakossági bejelentésről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
16./ Javaslat 182/2020. (IX.07.) számú határozat kiegészítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
17./ Javaslat 014/2 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan haszonbérbe adására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
18./ Javaslat Bakonycsernye, Bercsényi utca 81. szám alatti ingatlanra 
vonatkozó elővásárlási jog meghatározására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
19./ Javaslat Fecskeházi lakók által benyújtott kérelmek megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
20./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről 

 21./ Javaslat vállalkozó kijelölése a 1265 hrsz-ú ingatlanon lévő építmény 
 bontására 
 
 Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal 
 
 
1./ Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázaton való részvételre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy mint minden 
évben, az idén is lehetőség nyílik a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló 
bakonycsernyei fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatására lehetőséget 
biztosító Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
pályázathoz történő csatlakozásra. A csatlakozás feltétele az önkormányzat 
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támogató csatlakozási nyilatkozatának megküldése, és a pályázat általános 
szerződési feltételeinek elfogadása. Javasolja a pályázaton való részvételt. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Az összeg is ugyan annyi, mint a tavalyi 
évben? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatban való részvétel elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

188/2020. (IX.29.) határozata 
a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatban való részvételről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezett és 
visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók illetőleg a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához.  
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021.évi 
fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja és kötelezettséget 
vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során 
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak 
megfelelően jár el.  

 
Felelős: polgármester  
Határidő: 2020. október 1.  

 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a pályázat feltételeinek meghatározását az 
előterjesztés szerinti tartalommal. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

189/2020. (IX.29.) határozata 
a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat támogatásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi 
fordulója keretében 5 fő részére havi 5.000,- Ft összegű támogatást biztosít 
a pályázati kiírásban meghatározottak szerint.  
A pályázati kiírást az alábbiak szerint fogadja el:  



 
6 
 

Az ösztöndíj folyósításának további feltétele, hogy az egy háztartásban élők 
egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének400 %-át (114.00,-Ft). A beérkező 
pályázatok elbírálásánál ezen feltételen túl,a rangsor felállításánál azt a 
pályázót kell előnyben részesíteni, ahol az egy háztartásban élők egy főre 
jutó havi nettó jövedelme alacsonyabb. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2./ Javaslat településrendezési eszközök felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy szorít az idő arra 
vonatkozóan, hogy elindításra kerüljön a rendezési terv. Bakonycsernye rendezési 
terve 2010 óta nem változott, és szükséges a felülvizsgálata, vagyis egy új 
létrehozása. Ennek több munkafázisa lesz. Kéri az együtt gondolkodást.  
 
Bodó Beáta: Jegyző asszony nagyon profin leírta ennek a menetét az 
előterjesztésbe. Az idén mindenképpen kellene egy fórumot tartani, ahol a lakosok 
értesítve lennének, hogy elindul a felülvizsgálat és maguk a lakosok is tehetnek 
javaslatot. Ez akár online fórummal is megvalósítható, akár a közmeghallgatás 
mellett. A második lakossági fórumot a vázlatterv elkészítése után szükséges 
megtartani. Ez már egy hosszabb folyamat, hiszen már a terveket meg lehet nézni, 
és még ekkor is lehet kérni a változtatásokat. Nagy és hosszú munkáról van szó. 
Igyekeznek úgy megcsinálni, hogy jövő évre kész legyen Bakonycsernye rendezési 
terve. Ebben szeretné kérni a segítséget a testülettől is, hiszen lesznek olyan 
helyzetek, ahol majd gyorsan határidőre kell dönteni. Ez a hivatalra is elég nagy 
feladatot fog róni, de természetesen igyekeznek mindenben segíteni. Sajnos, 
amennyiben 2021. december 31-ig nem kerül lefolytatása a felülvizsgálat, a törvény 
erejénél fogva hatályon kívül helyeződik a rendezési terv. 
 
Turi Balázs polgármester: Jól érti, ha nem fogadja el a testület jövő év végére, akkor 
jövő év végétől nem lesz rendezési terve Bakonycsernyének? 
 
Bodó Bea: Így van. Akkor is lehet majd építkezni, de akkor az általános illeszkedési 
szabályok szerint, viszont pályázni nem lehet hatályos rendezési terv nélkül. 
 
Turi Balázs polgármester: Kiemelte, hogy ez a testületen biztosan nem fog múlni. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Amikor megszűnik a hatálya a rendezési tervnek, és a 
testület nem fogadott el újat, abban az esetben mulasztásos törvénysértést követ el. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
településrendezési terv elkészítésének elfogadását. 
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

190/2020. (IX.29.) határozata 
településrendezési eszközök felülvizsgálatáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: TFR.) alapján a település új, a megváltozott jogszabályi 
környezetnek megfelelő településfejlesztési koncepciójának és 
településrendezési eszközeinek elkészítését határozza el. Az új 
településrendezési eszközök készítését a magasabb rendű jogszabályok 
megváltozása, az új településrendezési követelmények elfogadása, valamint 
az önkormányzat, a lakosság és a fejlesztők részéről felmerülő változtatási 
igények teszik szükségessé. 
Felhatalmazza a jegyzőt a településrendezési eszközök felülvizsgálatának 
koordinálásával, a polgármestert a jogszabályban meghatározott 
egyeztetések lefolytatásával. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta Bodó Beáta egyéni vállalkozó megbízásának, 
valamint a Fehér VÁRtervező Kft-t megbízásának elfogadását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

191/2020. (IX.29.) határozata 
településrendezési eszközök felülvizsgálatával kapcsolatos tervezői 

megbízásokról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
település új településfejlesztési koncepciójának elkészítésére, a 
településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási 
tervének felülvizsgálata vonatkozó településtervezői közreműködésre 
megbízza Bodó Beáta településtervező építésigazgatási szakértőt (8000 
Székesfehérvár, Rába utca 22.) A tervezési díjat 3.300.000 Ft-ban határozza 
meg.  
A település településszerkezeti terve, helyi építési szabályzata és 
szabályozási tervének felülvizsgálata egyeztetési anyagának elkészítésére 
megbízza a Fehér VÁRtervező Kft-t. (8000 Székesfehérvár, Rába utca 22. 
képviseli Ertl Antal ügyvezető). A tervezői díjat 2.900.000 Ft + áfa, azaz 
bruttó 3.683.000 Ft-ban határozza meg. 
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Felhatalmazza a polgármester a határozat mellékletét képező tervezői 
szerződések aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
3./ Javaslat 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési terv véleményezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Elmondta, hogy ez évközben még alakulhat a terv, 
javasolja elfogadásra. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Fejérvíz Zrt. által javasolt 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadását. 
  

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

192/2020.(IX.29.) Határozata 
I/77. Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és 

tisztítás-SZV (21-08730-1-002-00-13) víziközmű rendszer 2021-2035. évi 
Gördülő Fejlesztési Tervről 

 
        Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az 

I/77. Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és 
tisztítás-SZV (21-08730-1-002-00-13) víziközmű rendszer ellátásért felelősök 
nevében eljáró Önkormányzata, a 2021-2035. évi GFT-t megismerte, az 
alábbi határozatot hozta: 

1.) Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet 
szerinti I/77. Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és 
tisztítás-SZV (21-08730-1-002-00-13) víziközmű rendszer 2021-2035. évi 
GFT felújítási és pótlási tervét megismerte, és mint véleményezésre jogosult 
elfogadja. 

2.) Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet 
szerinti I/77. Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és 
tisztítás-SZV (21-08730-1-002-00-13) víziközmű rendszer 2021-2035. évi 
GFT beruházási tervét – melyet meghatalmazás útján a víziközmű-szolgáltató 
készített el – megismerte és jóváhagyja. 

3.) Az I/77. Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és 
tisztítás-SZV (21-08730-1-002-00-13) víziközmű rendszer 2021-2035. évi 
Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-
gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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A polgármester szavazásra bocsátotta az I/32. Mór kistérségi vízmű-V (11-18485-1-
009-00-10) víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv, felújítási, 
pótlási és beruházási tervét elfogadásra jóváhagyását. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
193/2020.(IX.29.) Határozata 

I/32. Mór kistérségi vízmű-V elnevezésű viziközmű rendszer 2021-2035. 
évi Gördülő Fejlesztési Tervéről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Mór, 
Bodajk, Balinka, Bakonycsernye, Csókakő, Csákberény, Söréd, 
Nagyveleg, Gánt települések tulajdonában lévő I/32. Mór kistérségi vízmű-V 
(11-18485-1-009-00-10) víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő 
Fejlesztési Terv, felújítási, pótlási és beruházási tervét elfogadásra jóváhagyja.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
4./ Javaslat a 3494 hrsz.-ú önkormányzati résztulajdon eladására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy földhivatali 
ellenőrzés során fény derült arra, hogy egy külterületi ingatlan, amelyben az 
önkormányzatnak 2/10-ed tulajdonrésze van, elhanyagolt volt. A gondozatlanság 
végett a gaz körülbelül 1,5 méteres, melyre a Földhivatal 20.000,- Ft-os büntetést 
szabott ki. Az önkormányzatra eső részét rendezték. Kaviczki Péter, aki a 
szomszédos ingatlan tulajdonosa, felajánlotta a területrendezést elvégzését, amely 
meg is történt. Javasolja, hogy átlag m2 áron adja el a testület 
 
Berze Attila képviselő: Nem tudja, hogy hol van, mekkora ez a terület. 
 
Turi Balázs polgármester: 2773 m2. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Szélkerék környékén van. 
 
Berze: Ha közös tulajdonban van, akkor senki nem kezdhet el kivágni fákat, ha akár 
egy valaki nem egyezik bele. 
 
Turi Balázs polgármester: Kaviczki Péternek ebben a területben jelenleg nincsen 
tulajdonrésze, tehát rá nem vonatkozik a bírság. Körülbelül 3 db fa volt benne és 
nagy gaz. A közös tulajdon arra is vonatkozik, hogy rendbe is kell tennie a tulajdonos 
társaknak, nem csak az önkormányzatnak. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az elhanyagoltság mellett gondot okoz, hogy jelen 
pillanatban szőlő művelési ággal rendelkezik a terület, viszont a valóságban nem 
felel meg ennek a művelési ágnak, így szükséges az átminősítése. Ezt el kell 
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indítani, mert nem csak a gaz, hanem a nem megfelelő művelési ág miatt is 
kaphatnak büntetést a tulajdonosok, közöttük az önkormányzat is.  
 
Berze Attila képviselő: Ha nincs benne tulajdonrésze Kaviczki Péter képviselőnek, 
nem érti, hogy minek vállalta be a takarítást. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Mert segítséget nyújtott az önkormányzatnak. 
 
Turi Balázs polgármester: Felmerült az is, hogy vegye meg az önkormányzat, de 
feleslegesnek tartja, inkább a kis tulajdonrészét értékesítse. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Az önkormányzat ellenőrzi a parlagfüves területeket? 
 
Turi Balázs polgármester: Ezzel külterületen a Földhivatal foglalkozik. Belterületen 
jegyzői hatáskörbe tartozik. 
  
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
3494 hrsz.-ú ingatlan művelési ág változásának elfogadását. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

194/2020. (IX.29.) határozata 
3494 hrsz-ú ingatlan művelési ág változásáról 

 
 Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint  a 

bakonycsernyei 3494 hrsz-ú, szőlő művelési ágú földterület résztulajdonosa a 
földterület szántó művelési ággá történő változtatását kezdeményezi a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatalai Osztálynál 5. (Mór, Szent I. tér 
1/A.). 

Felhatalmazza a polgármestert az ingatlan-nyilvántartási eljárás 
megindítására, és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
3494 hrsz.-ú ingatlan résztulajdon eladásának elfogadását. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

195/2020. (IX.29.) határozata 
3494 hrsz-ú ingatlan résztulajdonának értékesítéséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint  a 

 bakonycsernyei 3494 hrsz-ú, szőlő művelési ágú földterület 2/10 arányú 
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 résztulajdonosa a tulajdoni hányad értékesítéséről határozott. A vételi 
 ajánlatokat  minimum 40.000Ft/Ak értékben fogadja el. 

 Felhatalmazza a polgármestert az adásvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok 
 megtételére. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
5./ Javaslat szelfi pont helyének meghatározására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
Turi Balázs polgármester: Az elmúlt ülésen szó volt arról, hogy a tervezett szelfi 
pontot hol valósítsa meg az önkormányzat. A Horgász Egyesület Elnökével 
egyeztetve, részükről is megfelelne, ha a horgász tóra lenne kihelyezve a szelfi pont. 
A megvalósításra kér be árajánlatokat, melyet a testület elé beterjeszt. Úgy képzelte 
el, hogy bemenne egy stég a tóra, amin lenne egy nagy szív. Jelenleg arról kell 
dönteni, hogy ez a hely megfelel-e a testületnek is. Ez azért is kerül most előtérbe, 
mert a HE elnöke a korábbi ülése jelezte, hogy gond van a gáttal, s a napokban 
ismét megkereste, hogy a probléma továbbra is fenn áll, valószinű nem tudják 
elkerülni a tó leengedését. Így egy üres mederben könnyebben ki lehetne alakítani a 
szelfi pontot.  
 
Berze Attila képviselő: Nem hozza lázba, hogy legyen szelfi pont, de nincs ellene. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Biztos, hogy fogják használni, mert szép 
helyen lesz. 
 
Turi Balázs polgármester: Nyilván van ilyen technológia, de azt meg kell fizetni. Ha 
nem lesz pénze az önkormányzatnak, akkor a megvalósítását ki lehet tolni későbbre. 
A Horgász Egyesület elnöke volt bent az önkormányzatnál és elmondta, hogy 98%, 
hogy le kell engedni a II.es tavat. Sajnos csak úgy tudják kijavítani a hibát. Gát alatti 
cső elmozdult, így mindenképpen szükséges a beavatkozás. A kijavítás módjáról 
szakemberrel még egyeztetni fog. Felmerült az is az elnök gondolatában, hogy lehet, 
hogy az I-es gátnál is probléma van és azt is le kell engedni. Ennek az időszaka 
valószínűleg még az idei évben megoldásra kerülne. Ennek okán visszatérve a szelfi 
ponthoz, ha esetleg le lesz engedve a tó, akkor könnyebb lenne megcsinálni a 
stéget. Természetesen döntés még nem született arról, hogy leengedik vagy sem. 
 
Berze Attila képviselő: A tengerben hegesztenek és csinálják a felmerülő 
problémákat. Nem hiszi el, hogy a mai világban nincs ilyen technika, hogy ne kelljen 
leengedni a vizet. 
 
Turi Balázs polgármester: Úgy gondolja, hogy nagyon megfontoltan indul neki az 
elnök és bízik benne. Bármi van, jön és mondja, jó a kapcsolatuk. Az Egyesületnek 
körülbelül 7 millió forintba fog kerülni. A jövő évre van még nekik 1 millió forintos 
összeg, amit át kell utalni az általuk megelőlegezett ivóvíz bevezetésre, ennek 
átutalását érdemes lenne az idén megtenni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
horgász tónál kialakítandó szelfi pont helyének elfogadását. 
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 

A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
196/2020. (IX.29.) határozata 

szelfi pont helyének meghatározásáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a kialakítandó szelfi pont helyét a bakonycsernyei Horgász 
tavaknál jelöli ki. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
6./ Javaslat 1239, 1238 hrsz.-ú ingatlanok résztulajdonának megvételére (Horák 
Gizella) 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy visszatért egy régi ügy, a 
hivatal mögötti területrész megvásárlása. Maradt még két ingatlan, melyben Horák 
Gizella résztulajdonos. Ezt célszerű lenne megvásárolni, hogy teljesen az 
önkormányzat tulajdona legyen, hogy az egészségház megvalósulhasson. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Javasolja, hogy mindenképpen vásárolja 
meg az önkormányzat. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Alkudni már nem lehet? 
 
Turi Balázs polgármester: Nem, ez a végső ár. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
terület megvásárlását 1000 Ft/m2 áron. 
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

197/2020. (IX.29.) határozata 
az 1238 és 1239 hrsz.-ú földterületek megvásárlásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a község 
rendezettebb településképének kialakítása céljából megvásárolja a 
bakonycsernyei 1238 hrsz-ú,550 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület 3/18-
ad részét, valamint a 1239 hrsz.-ú, 151 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület 
3/18-ad részét Horák Gizella Mór, Hegyalja u. 7. szám alatti tulajdonostól 1000 
Ft/m2 áron. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vétellel kapcsolatos 
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tárgyalásokat lefolytassa, jognyilatkozatokat megtegye, és az elkészült adás-
vételi szerződés tervezetét a képviselő-testület elé beterjessze. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7./ Javaslat közművelődésről szóló rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Az önkormányzat 1998-ban alkotta meg a közművelődési 
rendeletét, melynek felülvizsgálata szükségessé vált. Nagymértékű 
jogszabályváltozások történtek, ami miatt az új rendelet megalkotása és a régi 
hatályon kívül helyezése a célszerű. Egyeztetve lett a művelődés szervezővel is. 
Minden benne van, ami kell. Javasolja elfogadásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
közművelődési koncepció elfogadását. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

198/2020. (IX.29.) határozata 
Bakonycsernye Közművelődési koncepciójáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a település 
közművelődési koncepcióját a határozat mellékletét képező tartalommal 
fogadja el.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a használati szabályzat, és a házirend 
elfogadását. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

199/2020. (IX.29.) határozata 
a használati szabályzatról, valamint a házirendről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az általa 
fenntartott Közösségi Színtér 8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 83.) 
Használati Szabályzatát és Házirendjét jelen határozat mellékletét képező 
tartalommal elfogadja. Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a használati 
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szabályzatot és a házirendet a közművelődésről szóló önkormányzati 
rendelet 1. és 2. számú függelékeként csatolja a rendelethez. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A polgármester szavazásra bocsátotta a közművelődésről szóló önkormányzati 
rendelet elfogadását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelete 
a közművelődésről 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
8./ Javaslat Simek Valéria költőnő verseskötetének támogatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a költségvetés 
elfogadása során Simek Valéria költőnő verseskötetének kiadására be lett tervezve 
támogatás, melynek összege 300.000,- Ft. A könyv kiadását a Hungarovox Kulturális 
Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. kezeli, így a támogatás a kiadó felé kerülne 
kifizetésre. Ehhez egy támogatási szerződés megkötése szükséges, melynek 
tervezete az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Simek 
Valéria költőnő támogatási összeg utalásának elfogadását a könyvkiadó részére. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

200/2020. (IX.29.) határozata 
Simek Valéria költőnő támogatásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elismerve 
Simek Valéria bakonycsernyei költőnő irodalmi tevékenységét, bruttó 
300.000,- Ft összegű támogatásban részesíti a  NAPVILÁGOT 
REJTEGETSZ című új kötetének a kiadását. 
A támogatás összegét  Hungarovox Kulturális, Szolgáltató és Kereskedelmi 
Bt. (székhely: 1137  Budapest, Radnóti Miklós u. 11., adószám: 
20769509-2-41, képviseletében: Kaiser László  kiadóvezető) mint kiadó 
részére közvetlenül biztosítja. 
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Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási 
szerződés aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
9./ Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Elmondta, hogy a képviselő-testület döntései, az előre 
nem tervezhető bevételek és kiadások, a pályázati döntések, illetve a gazdaságban 
bekövetkező változások szükségessé teszik a költségvetés módosítását. Javasolja 
elfogadásra az előterjesztés szerint. 
 
Berze Attila Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság elnöke: A bizottság 
javasolja a költségvetés módosítás elfogadását. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításának elfogadását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 

2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
10./ Javaslat az önkormányzat gazdálkodásáról szóló első féléves módosítás 
elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Berze Attila Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság elnöke: A bizottság 
javasolja a költségvetési beszámoló elfogadását. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az önkormányzat gazdálkodásáról szóló első féléves módosításának elfogadását. 
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
201/2020. (IX.29.) határozata 

az önkormányzat I. féléves költségvetésének teljesítéséről 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat összesített 2020. I. féléves költségvetésének teljesítését 
302.016.898 forint bevétellel és 204.125.874 forint kiadással, a határozat 1-4. 
számú mellékleteit képező számszaki bontásban fogadja el. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
11./ Javaslat Szabó János kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Szabó János bakonycsernyei lakos ingatlan vételi ajánlatot 
terjesztett be a 910/1 és a 910/2 hrsz.-ú terület megvásárlására. Jelenleg bérleti 
szerződése van erre a területre. Az érintett terület nem tartozik a földforgalmi törvény 
hatálya alá. A területek kivett beépítetlen területek, melyek forgalomképes 
vagyontárgyak, így értékesíteni lehet őket.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 910/1 
és a 910/2 hrsz.-ú ingatlanok értékesítését elfogadásra. 
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

202/2020. (IX.29.) határozata 
önkormányzati földterületek értékesítéséről (910/1 és 910/2 hrsz.) 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete eladásra 
meghirdeti a tulajdonát képező per és tehermentes 910/1 hrsz.-ú, 4486 m2 
nagyságú, kivett beépítetlen területű ingatlanát 649.135 Ft, valamint a 910/2 
hrsz.-ú 450 m2 nagyságú beépítetlen kivett ingatlanát 65.115 Ft eladási áron. 
Felhívja a jegyzőt, hogy ezen képviselő-testületi döntést az önkormányzat 
hirdetőtábláján 10 napra függessze ki, és a beérkezett ajánlatokat terjessze a 
képviselő-testület elé. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
12./ Javaslat Kalincsák László földbérleti kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: A testület korábbi döntésében elutasította Kalincsák László 
ingatlanvásárlási kérelmét. Kalincsák László úgy döntött, hogy ha nem tudja 
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megvásárolni, akkor szeretné bérbe venni a területet. A bérbe adást támogatja 10 
éves intervallumban, továbbá a szokásos áron javasolja a bérbeadást, azaz 2,-Ft/m2 
áron. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Kalincsák László földbérleti kérelmének elfogadását. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

203/2020. (IX.29.) határozata 
a bakonycsernyei 159 hrsz.-ú ingatlan bérbeadásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete bérbeadásra 
meghirdeti a tulajdonát képező per és tehermentes 159 hrsz.-ú, 1935 m2 
nagyságú, kivett beépítetlen területű ingatlanát 2,- Ft/m2 áron, 2020. október 
hó 01. napjától 10 éves határozott időre. 
Felhívja a jegyzőt, hogy ezen képviselő-testületi döntést az önkormányzat 
hirdetőtábláján 10 napra függessze ki, és a beérkezett ajánlatokat terjessze a 
képviselő-testület elé. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
13./ Javaslat iskolai körzethatárok véleményezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Mint minden évben az idén is véleményezni kell az iskolai 
körzethatárokat. Ennek tartalmaznia kell, hogy a településen lakóhellyel, ennek 
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű általános iskolába járó 
gyermekek létszámát intézményi bontásban. A körzethatár módosítását nem 
javasolja, az eddigiekhez hasonlóan egyet ért a jelenlegivel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
iskolai körzethatárok elfogadását. 
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

204/2020. (IX.29.) határozata 
az iskolai körzethatárokról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelési, 
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1) 
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bekezdésében kapott véleményezési jogával élve az alábbi álláspontot alakítja 
ki: 
A képviselő-testület nem javasolja az iskolai felvételi és működési 
körzethatárának módosítását. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
14./ Javaslat E.ON közvilágítási aktív berendezések üzemeltetésére vonatkozó 
szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy már az összes 
önkormányzati ingatlant áthozták az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.-hez. A 
szerződés megérkezett a közvilágítás tekintetében is, javasolja az elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.vel kötendő szerződés elfogadását az 
előterjesztés szerinti tartalommal. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

205/2020. (IX.29.) határozata 
közvilágítás adásvételi szerződésről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
közvilágítás aktív berendezések üzemeltetésére vonatkozó adásvételi 
szerződést köt az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.-vel (9027 Győr, 
Kandó Kálmán út 11-13. adószám: 10741980-2-08). 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
15./ Tájékoztató lakossági bejelentésről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Kiss József adott 
be egy kérelmet, melyet 80 fő aláírt. Javasolja, hogy egységesen egy irányba legyen 
megválaszolva a levél. A járdaépítéssel egyet ért, de sajnos forrást még nem talált 
rá. A levélben leírásra került, hogy az a falurész egy mostohagyermek. Elmondta, 
hogy polgármestersége idején az első utca aszfaltozása a Szabadságtelep volt. A 
Táncsics és a József Attila utca védelmében most épül egy 300 milliós projekt. Nem 
beszélve arról, hogy van olyan része a falunak, ahol sajnos még nincsen aszfaltos út. 
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Mindig figyelt arra a testület, hogy mindenhol legyen valami fejlesztés. Ha sikerül 
bent tartani az Arany János utcai támfalat a pályázatban, ami jelenleg kérdéses, 
akkor megvalósul a járdaszakasz. Ez ügyben türelmet kér a lakosoktól. 
Természetesen van jogos része is a levélnek. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Ki nyírja ott a füvet? 
 
Turi Balázs polgármester: Kiss József nyírja a füvet, szépen rendbe teszi. Saroktelek 
és neki kell rendezni. Minden ingatlan tulajdonosnak kötelessége a telek melletti 
közterületet rendben tartani. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Kiss József részére a válaszlevél küldésének elfogadását. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

206/2020. (IX.29.) határozata 
a lakossági bejelentésről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy az előterjesztés mellékletét képező válaszlevelet megküldi a 
lakosság által megfogalmazott jelzésre. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
16./ Javaslat 182/2020. (IX.07.) számú határozat kiegészítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyző asszonyt a napirendi 
pont tájékoztatására. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a testületet, hogy az elmúlt ülésen kétféle 
szerződés tervezet került benyújtásra. Az egyik a pótmunkákról, a másik  a 
tereprendezésről. Sajnos egy technikai hiba miatt két határozat született a 
pótmunkákról, így a tereprendezésről szóló határozat nem került bele a 
jegyzőkönyvbe, így a szerződést sem tudta aláírni a vállalkozó. Kéri a testület 
jóváhagyását. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
182/2020. (IX.07.) számú határozat kiegészítésének elfogadását. 
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
207/2020. (IX.29.) határozata 

a Rózsa utcai óvoda épülete körüli tereprendezésről 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Barnes 
BauKft-t (képviseli: Varga Jenő, székhely: 8000 Székesfehérvár, Móri út 
90.,adószám: 11450526-2-07) kijelöli a határozat mellékletét képező 
árajánlatban szereplő műszaki tartalmú vízrendezési munkák elvégzésére. A 
vállalkozói díjat  bruttó 527.600 Ft + áfa összegben határozza meg. 
 Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező 
vállalkozási szerződés aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020.10.30. 

 
 
17./ Javaslat 014/2 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan haszonbérbe adására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Turják Zoltán a 
bakonycsernyei 014/2 hrsz.-ú ingatlanra szóló bérleti szerződése lejárt. Bejelentette 
a további hasznosítási szándékát, ebben az esetben nem lett volna szükséges 
szükséges a földtörvény szerinti k9függesztéses eljárás lefolytatása, viszont a bérlő a 
továbbhasznosítási szándékát a szerződés lejártakor jelentette be, így a földhivatali 
jóváhagyásra a szerződés fennállásának ideje alatt már nem volt lehetőség. Ebből 
kifolyólag sajnos végig kell vinni a kifüggesztéses eljárást. A haszonbélreti 
ajánlatokat egyeztetve a jelenlegi árakkal minimum 40.000 Ft/ha összegben javasolja 
meghatározni. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Eddig mennyi volt a szokásos bérleti díj? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: 2,- Ft/m2. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Mekkora területről van szó? 
 
Turi Balázs polgármester: Körülbelül 4 hektár. Javasolja Kaviczki Péter képviselő 
gondolatait, hogy csak 5 évre szóljon a bérleti szerződés 40.000,-Ft/ha áron. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Minden további nélkül támogatja ezt az 
összeget. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
bakonycsernye 014/2 hrsz.-ú ingatlan haszonbérbe adására vonatkozó ajánlatok 
minimum 40.000 FT/ha bérleti ajánlatainak elfogadását. 
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
208/2020. (IX.29.) határozata 

a bakonycsernyei 014/2 hrsz.-ú ingatlan bérbeadásának 
meghosszabbításáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát 
képező bakonycsernyei 014/2 hrsz-ú, szántú művelési ágú, 4 minőségi 
osztályú, 0.9997 ha nagyságú, 18.19 Ak értékű és a 6 minőségi osztályú, 
2.7564 ha nagyságú, 25.91 Ak értékű, per és tehermentes földterületét 
haszonbérbe kívánja adni. A bérleti ajánlatok minimum összegét 40.000 
Ft/ha összegben határozza meg. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
18./ Javaslat Bakonycsernye, Bercsényi utca 81. szám alatti ingatlanra 
vonatkozó elővásárlási jog meghatározására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: A településkép rendezettebbé tétele érdekében a bánki 
bolt épületén kívül szükséges további területek megvásárlása. Jelenlegi helyzetben a 
körülötte lévő telkek nem eladók. Személyes találkozás keretében Sági Istvánné 
tulajdonossal az ingatlanára elővásárlási jog bejegyzését engedélyezi az 
önkormányzat részére. Ez azt jelenti, hogy ha valamikor szeretné eladni az ingatlant, 
akkor elsősorban az önkormányzatot kell megkérdezni. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Le is lehet mondani az elővásárlási jogról? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen. 
 
Berze Attila képviselő: Ez csak egy jog, amivel lehet élni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernye, Bercsényi utca 81. szám alatti ingatlanra elővásárlási jog 
bejegyzésének elfogadását. 
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

209/2020. (IX.29.) határozata 
elővásárlási jog bejegyzéséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
Bakonycsernye településközpontjának kialakítása érdekében elővásárlási 
jogot kíván létesíteni a belterület  1267 hrsz.-ú, természetben a 
Bakonycsernye, Bercsényi u. 91. szám alatti, kivett lakóház, udvar, 
gazdasági épület megnevezésű, 1133 m2 nagyságú ingatlanra vonatkozóan. 
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Felhatalmazza a polgármestert, hogy az elővásárlási jog bejegyzése 
tárgyában szükséges  jognyilatkozatokat megtegye, tovább az ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges  szerződést aláírja. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. december 31. 

 
 
19./ Javaslat Fecskeházi lakók által benyújtott kérelmek megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Ismételten kérelmek érkeztek két fecskeházban lakó 
albérletben élő személytől. A korábban szétköltözött fecskepár, ismét szeretne 
fecskepárként lakni a lakásban. Amikor a párjuk kilépett, albérlősként kerültek át az 
ott maradó személyek. Javasolja, hogy albérlős párként maradjanak a házban.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Ha újból beadja a pályázatát, akkor fecskeházi lakosként is 
visszavehető, s akkor onnan indul az 5 év. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Egy darabig maradjon albérlős, teljen el egy 
jó idő és csak utána lehessen fecske, de elsősorban mindenképpen albérlő. Lehet, 
hogy csak ideiglenes a kibékülés, aztán megint visszakerülne albérlőnek. 
 
Turi Balázs polgármester: Ilyenkor annyiban változik a szerződés, hogy két fő írja alá. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Áttekintve az albérleti szerződés, lehetőség van befogadó 
nyilatkozat kiadására, mivel az albérlő a házastársán, élettársán és gyermekén kívül 
mást nem fogad be a lakásba, így lenyilatkozza, hogy mint élettársat befogadja, s 
ebben az esetben nem módosul a szerződése. Természetesen a befogadott fél, csak 
addig használhatja az ingatlant, ameddig a befogadó szerződéses jogviszonyban áll 
az önkormányzattal. 
  
Turi Balázs polgármester: Egy biztos, hogy fecskének nem javasolja vissza venni 
őket, mert ez visszaélésre adna okot, hiszen innentől kezdve szétmennek, majd újra 
össze állnak és meghosszabbítják az 5 éves fecskeházi időszakot. Tehát 
visszaköltözhet mindenki, de albérlet. Kérdés, hogy új szerződés legyen, vagy egy 
nyilatkozattal működjön. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A lakásbérleti szerződés szabályozza, hogy az élettársát 
befogadhatja, de egy nyilatkozatot adjanak be. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Deák Gábor kérelmének elfogadását. 
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
210/2020. (IX.29.) határozata 

Deák Gábor fecskeházi lakó kérelméről 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
ahhoz, hogy Deák Gábor (8056 Bakonycsernye, Fenyő u. 1. emelet 11. ajtó) 
folytathassa a már megkezdett lakásbérleti jogviszonyt Tóth Alexandrával, 
egy befogadó nyilatkozat beadásával, szerződés módosítás nélkül.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A polgármester szavazásra bocsátotta Nagy Nikolett kérelmének elfogadását. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

211/2020. (IX.29.) határozata 
Nagy Nikolett fecskeházi lakó kérelméről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
ahhoz, hogy Nagy Nikolett (8056 Bakonycsernye, Fenyő u. 1. emelet 9. ajtó) 
folytathassa a már megkezdett lakásbérleti jogviszonyt Kövér Istvánnal, egy 
befogadó nyilatkozat beadásával, szerződés módosítás nélkül.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
20./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
 
Turi Balázs polgármester: Hamarosan megkezdődik a szelektív kukák kiosztása 
településünkön. Az állampolgároknak három nap áll rendelkezésükre, hogy átvegyék 
gyűjtőedényeiket. Ezek a napok a következők: 2020.10.14 (szerda) 13-18 óráig; 
2020.10.15. (csütörtök) 8-18 óráig; 2020.10.16. (péntek) 8-12 óráig. Helyszíne a 
sportpálya területe. Azon személyek, akik ezeken a napokon nem veszik át, ezt a 
későbbiekben Székesfehérváron kell megtenniük. Fontos tudnivaló, hogy a szelektív 
hulladékgyűjtés kötelező lesz mindenkinek, annak elmulasztása esetén bírságolható 
is lesz az ügyfél. Lehetőség lesz meghatalmazás útján is átvenni a gyűjtőedényeket. 
Az általános tudnivalókat a Rikkancs újságban, a település honlapján, valamint a 
facebook oldalon is megjelentetjük. 
 
Az önkormányzati Suzuki meghibásodott:kuplung, gázkar bovden, első kerék 
féktárcsa+ fékbetét került cserélésre, melynek javítási költsége: 355.787 Ft. A 
költségvetésben ezen a soron ekkora összeg már nem állt rendelkezésre, a hiányzó 
részt a két társult önkormányzat Balinka és Nagyveleg ellátási napok arányában 
kipótolja.  
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Megérkezett a Vadex Mezőföldi Zrt. válaszlevele a Rózsa utcai óvodával szemközti 
parkoló kialakításával kapcsolatban. Melyben tájékoztatnak, hogy a tervezett parkoló 
területe erdőművelési ágú,hatóságilag nyilvántartott erdőként van nyilvántartva. A 
tervezett tevékenység erdő termelésből való kivonásnak minősül, melyhez az 
erdészeti hatóság engedélye szükséges. Mindennemű költség az önkormányzatot 
terheli. Az elmúlt hetek tapasztalata alapján a lakossági jelzés, esetleges kérés nem 
érkezett önkormányzatunk felé parkolási nehézségekkel kapcsolatban. Ezek alapján 
javaslom elhalasztani a parkoló kialakításának tervét.  
 
Az elmúlt hétvégén településünkön megjelent a hivatalosan igazolt koronavírus. A 
legnagyobb oktatási intézményünkben az iskolában egy óraadó tanár betegedett 
meg a vele kontaktban lévő gyermekek csütörtökig otthon maradnak. Önkormányzati 
dolgozónk, falunk védőnője is pozitív tesztet produkált, a szükséges intézkedéseket 
megtettük, kollégája is házi karanténba került, a tanácsadás a héten szünetel, a 
látogatásokat egy móri kolléga végzi el. Szociális alapszolgálatunk kolléganője is 
tesztelés alá került, hiszen enyhe tünetek jelentkeztek nála. Az eredményig az ő 
kollégái sem látogathatnak idős személyeket. Ezen kívül már egy hete minden 
intézmény vonatkozásában is szigorításokat rendeltem el.  
 
Ezek a következők: 
1) A 6 évesnél idősebb ügyfél/látogató a Könyvtár, Családsegítő Szolgálat és a 
Védőnői Szolgálat helyiségeibe kizárólag maszk viselése esetén léphet be 
kézfertőtlenítést és lázmérést követően. 
2) A Könyvtárban egyidejűleg 3 látogatónál több nem tartózkodhat. 
3) A Művelődési ház állandó foglalkozásain a tagok kizárólag tünetmentesen, kísérő 
nélkül jelenhetnek meg. A foglalkozáson résztvevők között kötelező a 1,5 méteres 
távolság megtartása. Amennyiben ez nem tartható a maszk viselése kötelező. 
4) A Béke Telepi Klub épületébe belépőknek, belépés után kötelező a 
kézfertőtlenítés vagy kézmosás, csak ezután kezdhetnek neki az épület funkció 
szerinti használatának. 
5) A Nyugdíjas Klubok összejövetelein a résztvevők között meg kell tartani a 1,5 
méteres távolságot, amennyiben ez nem lehetséges maszk használata kötelező. 
6) A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idője változatlanul hétfői, szerdai napokon 
8-12 és 13-16 óra, pénteken 8-12 óra közötti időszak, csak a főbejáratnál található 
ablakon keresztül. Kivételt képeznek a házasságkötési szándék bejelentése és halott 
anyakönyvezés tárgyú ügyféli egyeztetések. Ezekben az esetekben törekedni kell, 
hogy az ügyfelek a lehető legrövidebb ideig, lázmérés, kézfertőtlenítés és maszk 
viselése mellett tartózkodhatnak az érintett kolléga irodájában. Várakozás a folyosón 
nem megengedett.  
A Családsegítő és Védőnői Szolgálat, illetve a Polgármesteri Hivatalba érkezés előtt 
a várakozási idő lecsökkentése, illetve az ügyféltorlódás elkerülése érdekében 
célszerű a telefonos időpont egyeztetés. 
Minden intézményt kizárólag tünetmentes, egészséges személyek látogathatják.  
 
Kurucz utca munkaterület átadás megtörtént, munkálatok elkezdődtek.  
Rózsa utcai járda építési munkák átvétele megtörtént. Lehetséges, hogy korlátot kell 
kihelyezni az óvoda előtti járdarészen, mert az árok, ahogy ki lett kotorva megközelíti 
az1 méteres mélységet és azt a dőlésszöget, amikor már kötelezően korlátot kell 
kihelyezni. Így az óvoda kisajtótól „L” alakban összességében 5méter hosszban 
korlátot készíttetünk. 
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Osgyán Gábor képviselő: A kisgyerekek végett kell a korlát? 
 
Turi Balázs polgármester: Nem kötelező, de célszerű. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Ha van rá lehetőség, akkor mindenképpen 
legyen megcsinálva. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Milyen hosszú? 
 
Turi Balázs polgármester: 5 méter, L alakban. A Viziterv elkészítette a záportározós 
beruházás előzetes engedélyezési tervét, azt leadta önkormányzatnak, aki szeretné 
megtekintheti, az megteheti hiszen most még olyan állapotban van, amikor lehet 
minimálisan esetleg változtatni rajta. Várhatóan egy- másfél hónap múlva fórumot tart 
az érintett ingatlantulajdonosoknak, reméli a járványhelyzet ezt nem nehezíti meg. 
A Rózsa utcai ovi bejárata és a most kimélyített árok közé korlátot kellene kihelyezni 
kb 5m hosszúságban. Az előírás szerint 1m mély árok mellé kötelező a korlát 
kihelyezése. Jelenen esetben 90 cm a legmélyebb pontja az ároknak, de mivel itt 
kisgyermekekről van szó, javasolja ennek megrendelését. 
 
Osgyán Gábor képviselő elhagyta a tanácstermet, így a testületi tagok száma 5 főről 
4 főre csökkent. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztató elfogadását. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

212/2020. (IX.29.) határozata 
a polgármesteri tájékoztatóról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármester tájékoztatóját elfogadja. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
21./ Javaslat vállalkozó kijelölése a 1265 hrsz-ú ingatlanon lévő építmény 
bontására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: A tegnapi napon átutalásra került a vételár összege, mivel 
a széljegybe bekerült az önkormányzat, mint tulajdonos. Eközben benyújtásra került 
az elhagyott ingatlanok hasznosítására vonatkozó pályázat. A vétel 3,5 millió 
forintért, a pályázat 5 millió forintos támogatásról szól, amiben a bontás is bele férhet. 
Ezt az épületet mindenképpen le kell bontani. Ha szerencséje lesz az 
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önkormányzatnak és elnyeri a pályázatot, akkor pályázati támogatásból lenne még  
fedezet. Három ajánlat érkezett be a bontásra. A legolcsóbb ajánlattevőt a Soso Kft.-t 
javasolja kijelölésre.  
 
Berze Attila képviselő: Úgy gondolja, hogy lesz majd egy kis hasznosítható dolog a 
bontás során. Azzal mit fog kezdeni az önkormányzat?  
 
Turi Balázs polgármester: Ez megbeszélhető. Természetesen nem fogja elvinni 
például az ablakokat. Amit tudnak, azt kiszednek belőle. Megcsinálja sík területre, 
amennyire lehet. Ezen felül kell hozni kavicsot, növényzetet, illetve le kell szabályozni 
az autók ki és behajtását. Szeretné kérni a testületet, hogy 1,5 millió Ft értékben 
hatalmazza fel, az ehhez szükséges dolgok megvásárlására, utólagos elszámolási 
kötelezettséggel. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Ha kialakul egy placc, egy kis termelői 
piacot nem lehetni kialakítani? 
 
Turi Balázs polgármester: Akár az is lehetséges helyszín, de hivatalos piacként 
biztos nem tud működni. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Akár milyen piacról beszélnek, például kézmosós helynek 
muszáj lennie. Továbbá őstermelői igazolványa kell, hogy legyen, hogy valaki 
értékesíthessen. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Soso Kft. kijelölésének elfogadását. 
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

213/2020. (IX.29.) határozata 
a SOSO Földszer Kft. vállalkozó kijelöléséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 1265 
hrsz.-ú területen lévő épület bontásával és tereprendezésével megbízza a 
SOSO Földszer Kft-t (képviseli: Solymosi Zoltán, székhely: 8083 Csákvár, 
Fazekas u. 17. adószám: 11601289-2-07). A vállalkozói díjat 3.150.000 Ft + 
áfa összegben, a teljesítés idejét 2020. november 20.-ban határozza meg. 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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22./ Javaslat TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00010 számú projekt támogatási szerződés 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: A mellékelt táblázatból jól látszik, hogy mik azok a tételek, 
amelyeket ki kellett még fizetni, s megemelték a saját erő részt. Kérte a testület 
jóváhagyását a támogatási szerződés módosítására. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a TOP-
3.1.1-15-FE1-2016-00010 számú projekt támogatási szerződés módosításának 
elfogadását. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

214/2020. (IX.29.) határozata 
a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00010 számú  projekt támogatási szerződés 

módosításáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-
15-FE1-2016-00010 sz. projekt kapcsán 9.sz. módosítási kérelmet nyújt be 
4 217 440 Ft saját hozzájáruláshoz további 882 230 Ft saját hozzájárulás 
bevonása szükséges, így összesen 5 099 670 Ft hozzájárulást biztosított 
önkormányzatunk a projekthez, az alábbi bontásba: 

Szállító  Számla 
Számla 
nettó  

Áfa 
Számla 
bruttó  

Téma 

Innovációs és 
Technológiai 
Minisztérium  

 VSH18-00481  
          202 

200     
                   
-      

                
202 200    

Útépítés 
engedélyezési 

eljárás hatósági díj  
Fejér Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság  

 V80418-02093  
            14 

000     
                   
-      

                  
14 000    

Útépítés 
engedélyezési 

eljárás hatósági díj 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal  

 V81GR8-
00157  

          147 
000     

                   
-      

                
147 000    

Útépítés 
engedélyezési 

eljárás hatósági díj 
Csányi és Társai 
Mérnöki Iroda Bt.  

 
NJ6SA2445722 

          400 
000     

                   
-      

                
400 000    

Közúti biztonsági 
audit  

Nekszt Kft.  10023_18 
            40 

000     
                   
-      

                  
40 000    

Közbeszerzési elj. 
hatósági díj  

Közbeszerzési Hatóság 
díja 3837/2019 

Közbesz 
hatóság 

3837/2019  

            50 
000     

                   
-      

                  
50 000    

Közbeszerzési elj. 
hatósági díj 

Lechner Nonprofit Kft.   C/277354  
               3 

094     
               

836    
                    

3 930     
E-napló nyitási 

költség  
Innovációs és 
Technológiai 
Minisztérium  

 VSH119-
00124  

            11 
100     

                   
-      

                  
11 100    

Forgalomba-
helyezési eljárási díj  
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Fejér Megyei 
Kormányhivatal  

 V81GR9-
00089  

            14 
000     

                   
-      

                  
14 000    

Forgalomba-
helyezési eljárási díj 

Összesen:     882 230   

 
A módosítás pénzügyi fedezete az önkormányzat 2019. évi költségvetésében 
rendelkezésre állt a 045140 városi és elővárosi közúti személyszállítási 
kormányzati funkción, ahol a teljesítés megtörtént. Felhatalmazza a 
polgármestert a Támogatási szerződés módosítására vonatkozó kérelem 
benyújtására és a szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
23./ Javaslat a Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde munkatervének 
jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a Rendelet 3.§. (1) 
bekezdése értelmében a munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év helyi 
rendjét. Ennek elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a fenntartó, valamint az 
óvodai nevelőtestület, szülői szervezet véleményét, majd a Törvény értelmében a 
nevelőtestület fogadja el. Ennek megfelelően az önkormányzat fenntartása alatt 
működő Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde munkatervét az 
intézményvezető a jogszabályban foglaltaknak megfelelően elkészítette. Javasolja 
elfogadásra. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde munkatervének elfogadását. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

215/2020. (IX.29.) határozata 
a Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde munkatervéről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartása 
alatt lévő Bakonycsernyei Bóbita Óvoda Mini-Bölcsőde (8056 
Bakonycsernye,  Rákóczi őt 141. OM azonosító: 203079) 2020/2021. évre 
vonatkozó munkatervét megismerte. A nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII.31.) EMMI rendelet 3.§ (1) bekezdésében kapott véleményezési 
jogkörében eljárva az intézmény munkatervét elfogadásra javasolja. 
 
Felelős: intézményvezető 
Határidő: azonnal 
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Turi Balázs polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az elhagyott ingatlanok 
hasznosításával kapcsolatos pályázat hiánypótlást írt elő, melyben szükséges 
lenyilatkozni, hogy a pályázattal érintetett területet az önkormányzat kizárólag 
közcélra hasznosítja. Kérte ennek megszavazását továbbá azt, hogy a bontás és a 
bontási tereprendezés után esztétikai tereprendezést végezzen az önkormányzat, 
melyre 1,5 millió forint összeget biztosítson 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

216/2020. (IX.29.) határozata 
a bakonycsernyei 1265 hrsz.-ú ingatlan hasznosításáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, 
hogy az adás-vétel útján tulajdonába kerülő bakonycsernyei 1265 hrsz.-ú, 
1053 m2 nagyságú ingatlant kizárólag közcélra hasznosítja. Ennek 
megfelelően a település központ kialakításának stratégiai területévé 
nyilvánítja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a területen lévő 
veszélyessé nyilvánított épület elbontását és az elbontás miatti 
tereprendezést követően a településközponti alapok megteremtése 
érdekében további tereprendezést és növényzet telepítést végeztessen el. 
Ezen munkálatok elvégzésére bruttó 1.500eFt összeget biztosít a pályázati 
tartalékkeret terhére. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Turi Balázs polgármester: Az őszi időszak beállta előtt célszerű a község területén 
lévő különböző átmérőjű út alatti átereszek áttisztítása. Erre vonatkozóan két 
árajánlatot kért be. Beszélve a pénzügyi vezetővel a fedezet megvan rá. Kéri a 
testületet, hogy a GermikoBt-vel kössön szerződést, és határozzon meg a testület 
maximum 800.000,- Ft összeget, melyből ezt az óradíjat kifizeti a vállalkozó részére. 
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

217/2020. (IX.29.) határozata 
a Germiko Bt. vállalkozó kijelöléséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Germiko 
Bt.-t (képviseli: Kiss Kornél,székhely: 7396 Magyarszék, Kossuth Lajos utca 
39/A., adószám: 20072519-2-02) kijelöli a határozat mellékletét képező 
árajánlatban szereplő Bakonycsernye területén lévő útalatti átereszek 
tisztításának elvégzésére. A vállalkozóidíjat15.000,- Ft/óra + áfa összegben 
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határozza meg. Ezen munkálatok elvégzésére bruttó 800.000,- Ft összeget 
biztosít. Felhatalmazza a polgármestert az összeg rendelkezésével. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: A szlovák önkormányzatnál a tuják annyira 
fel vannak nőve, hogy nagyon zavarja a belátást a falu alsó részére. 
 
Turi Balázs polgármester: A főút a közútkezelőhöz tartozik.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a képviselő-testület 
ülését bezárta.    
 

k.m.f. 
   
  

Turi Balázs      Fidrich Tamásné 
polgármester      jegyző 

 
 

    Varsányi Ferencné 
    jkv. hitelesítő 


