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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 

 
 
 
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. 
november 02-án 08:00 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 7 fő megjelent, az ülést megnyitotta.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Berze Attila képviselőt javasolta. A képviselő-testület a 
jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslattal egyetértett, és az alábbiak szerint 
határozott.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

238/2020. (XI.02.) határozata 
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Berze Attila 
képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőek szerint tett 
javaslatot:  
 
1./ Javaslat az önkormányzat helyi adórendeletének felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
2. Javaslat önkormányzati tulajdoni ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
3./ Javaslat temetői díjak felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
4./ Javaslat forgalmi rend változás meghatározására 
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: 5 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

239/2020. (XI.02.) határozata 
a napirendi pontok elfogadásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nyíltülés 
tárgyalandó napirendi pontjaira tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el: 
1./ Javaslat az önkormányzat helyi adórendeletének felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
2. Javaslat önkormányzati tulajdoni ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
3./ Javaslat temetői díjak felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
4./ Javaslat forgalmi rend változás meghatározására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  

 
 Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 
 
 



 
3 
 

1./ Javaslat az önkormányzat helyi adórendeletének felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az elmúlt testületi 
ülésen hozott döntés értelmében elkészült a kommunális adót szabályozó 
önkormányzati rendelet tervezet, melyet a Pénzügyi és Településüzemeltetési 
Bizottság megtárgyalt. Felkérte a bizottság elnökét, ismertesse bizottsága 
álláspontját. 
 
Berze Attila Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság elnöke: Elmondta, hogy a 
bizottság az elmúlt testületi ülésen elhangzottaknak megfelelően javasolja a 
kommunális adó minimális, de még is emelését évi 3.000 Ft-al. 
 
Turi Balázs polgármester: Ez elosztva tulajdonképpen havi 250 Ft-os emelést 
jelentene. 
 
Szarka István képviselő: Támogatta a javaslatot, hiszen mindennek megy fel az ára, 
a képviselő-testület pedig már hosszú ideje nem emelet adót. 
 
Turi Balázs polgármester: Látható, érzékelhető, hogy rengeteg fejlesztés ment és 
megy végbe a településen. Természetesen ezek nagy része pályázati támogatásból 
valósul meg, de mindig akad olyan költséghely, amelyet pályázat keretében nem 
lehet elszámolni, illetve az árak folyamatosan emelkedtek az építő iparban, így azok 
a tervezett bekerülési költségek, amelyek a pályázatok benyújtásakor még 
érvényben voltak, mire elbírálásra, illetve megvalósításra kerültek, már jóval 
megemelkedtek. Ebben az esetben az önrész nélküli pályázatok is önrészessé 
váltak, melyet az önkormányzat a helyi adóból tudott finanszírozni. A fejlesztések 
nagy része pedig olyan területeken valósult meg, amit a lakosság nagy része 
használ, vagy igénybe vesz. Kimutatható, hogy a helyi adók nem működésre, hanem 
fejlesztésre fordítódnak. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a 
helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztésben foglalt 
évi 12.000 Ft-os adómérték megállapítással. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2020.(XI.03.) önkormányzati rendelete a helyi adóról szóló  
20/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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2. Javaslat önkormányzati tulajdoni ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Elmondta, hogy mivel az előző napirendi pontnál a 
kommunális adó emelése mellett döntött a testület, így javasolja, hogy 2021. évben 
az önkormányzati lakások bérleti díja ne kerüljön emelésre. Az előterjesztést a 
Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság tárgyalta. Felkérte a bizottság elnökét, 
ismertesse bizottsága álláspontját. 
 
Berze Attila Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság elnöke: A bizottság 
tekintettel a helyi adó emelésre, nem javasolja a bérleti díjak emelését sem. 
 
A képviselők egyetértettek a polgármester javaslatával. Más módosító javaslat nem 
érkezett, így a polgármester szavazásra bocsátotta az önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok bérleti díjának változatlanul hagyását. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjának felülvizsgálatát.  
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

240/2020. (XI.02.) határozata 
az önkormányzati lakások lakbérrendeletének felülvizsgálatáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díját szabályozó 
önkormányzati rendeletét nem módosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3./ Javaslat temetői díjak felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Elmondta, hogy mivel a korábbi napirendi pontnál a 
kommunális adó emelése mellett döntött a testület, így javasolja, hogy 2021. évben a 
bérleti díjhoz hasonlóan a temetői díjak se kerüljenek emelésre. Az előterjesztést a 
Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság szintén tárgyalta. Felkérte a bizottság 
elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját. 
 
Berze Attila Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság elnöke: A bizottság 
tekintettel a helyi adó emelésre, nem javasolja a temetői díjak emelését. 
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A képviselők egyetértettek a polgármester javaslatával. Más módosító javaslat nem 
érkezett, így a polgármester szavazásra bocsátotta a temetői díjak változatlanul 
hagyását. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az önkormányzat temetői díjakról szóló önkormányzati rendeletének felülvizsgálatát.  
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

241/2020. (XI.02.) határozata 
a temetői díjakról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a temetői díjakat szabályozó önkormányzati rendeletét nem 
módosítja. 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4./ Javaslat forgalmi rend változás meghatározására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
Turi Balázs polgármester tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben 
kialakításra kerül a Bánki bolt helyén a parkoló, úgy a parkolóból történő biztonságos 
kifordulást akadályozzák a Bercsényi utcában  parkoló gépjárművek. Továbbá a 
parkoló jelenléte és a szűk utca szakasz nem csak a parkolást, hanem a közlekedést 
is akadályozhatja. Így szükségszerűnek tartaná megállni, illetve a gyógyszertár utáni 
útszakaszra pedig várakozni tilos táblát kihelyezni. 
 
A képviselők egyetértettek a polgármester javaslatával.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
forgalmi táblák kihelyezésének elfogadását.  
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

242/2020. (XI.02.) határozata 
a forgalmi rend változásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
tulajdonában és kezelésében lévő Bakonycsernye, Bercsényi utca (1410/1 
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hrsz) belterületi közútján a Bercsényi utca, Rákóczi útca csatlakozásától 
Bakonycsernye, Bercsényi utca 1.-ig terjedően megállni tilos táblát - padkán 
történő megállást tiltó kiegészítő táblával - helyez ki. A Bercsényi utca 2. 
szám-tól várakozni tilos táblát helyez ki, mind két sáv tekintetében. 
 
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 

 
           Berze Attila 
           jkv. hitelesítő 


