
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:  Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2021.
július 21-én 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 Ferenc képviselő
Szarka István János 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  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
136/2021. (VII.21.) 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./  Javaslat  a  gyermekvédelem  helyi  rendszeréről  szóló  önkormányzati  rendelet
módosítására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

2./ Polgármesteri tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

3./ Tájékoztató a Pénzügyi Keretből történő támogatás igénybevételéről
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

4./  Javaslat  a  Kisgyóni  0291/1  és  a  0291/2  hrsz.-ú  út  felújításáról  szóló
megállapodások megkötésére
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

5./  Javaslat  az  olaszországi  Sala  Baganza  Községgel  való  testvértelepülési
kapcsolat létrehozásának megtárgyalására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

6./  Javaslat  polgármesteri  és  köztisztviselői  jogviszonnyal  kapcsolatos  döntések
meghozatalára
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

7./ Javaslat családsegítői álláspályázat elbírálására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

8./ Javaslat az önkormányzat és a Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület között
kötendő megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

9./  Javaslat  a  helyi  szociális  ellátásokról  szóló  5/2015.  (III.26.)  önkormányzati
rendelet felülvizsgálatára vonatkozó törvényességi felhívás megtárgyalására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

10./ Tájékoztató a faluközpontban lévő coop előtti tér kialakításának fejleményeiről
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

11./  Javaslat  az  Agrárminisztérium által  kiírt  „a  zártkerti  besorolású  földrészletek
mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések
támogatására” című pályázat benyújtására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

12./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

13./ Javaslat az Utéppark Kft-vel kötött szerződés módosítására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

14./ Javaslat konyhai dolgozói álláshely meghirdetésére
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
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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
137/2021. (VII.21.) határozata

a napirendi pontok elfogadásáról

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó
napirendi pontjaira tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:
1./  Javaslat  a  gyermekvédelem  helyi  rendszeréről  szóló  önkormányzati
rendelet módosítására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
2./ Polgármesteri tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
3./ Tájékoztató a Pénzügyi Keretből történő támogatás igénybevételéről
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
4./  Javaslat  a  Kisgyóni  0291/1  és  a  0291/2  hrsz.-ú  út  felújításáról  szóló
megállapodások megkötésére
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
5./  Javaslat  az olaszországi Sala Baganza Községgel  való testvértelepülési
kapcsolat létrehozásának megtárgyalására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
6./  Javaslat  polgármesteri  és  köztisztviselői  jogviszonnyal  kapcsolatos
döntések meghozatalára
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
7./ Javaslat családsegítői álláspályázat elbírálására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
8./ Javaslat az önkormányzat és a Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület
között kötendő megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
9./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló 5/2015. (III.26.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálatára vonatkozó törvényességi felhívás megtárgyalására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
10./  Tájékoztató  a  faluközpontban  lévő  coop  előtti  tér  kialakításának
feljeményeiről
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
11./  Javaslat  az  Agrárminisztérium  által  kiírt  „a  zártkerti  besorolású
földrészletek  mezőgazdasági  hasznosítását  segítő,  infrastrukturális  hátterét
biztosító fejlesztések támogatására” című pályázat benyújtására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
12./  Polgármesteri  tájékoztató  a  két  ülés  között  történt  fontosabb
eseményekről
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
13./ Javaslat az Utéppark Kft-vel kötött szerződés módosítására
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Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
14./ Javaslat konyhai dolgozói álláshely meghirdetésére
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal

1./ Javaslat a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Fidrich Tamásné jegyző: A Kormányhivatal jelzése alapján került felülvizsgálatra a
rendelet, melyet tartalmaz az előterjesztés, továbbá a jelenleg is hatályos támogatási
formák  össze  került  megemelésre,  illetve  a  jogosultak  körének  kiterjesztése  a
tervezetbe.  A Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság megtárgyalta.

Berze Attila bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.

Turi Balázs polgármester: Elmondta, hogy eddig 10.000,- Ft támogatás lett adva az
általános  iskolás  gyermekeknek  beiskolázási  támogatás  címen.  Úgy  tűnik,  hogy
amennyiben a betervezett tárgyi eszköz nem kerül megvásárlásra a szociális keret
terhére,  úgy  nagyobb  összeg  áll  rendelkezésre  támogatások  odaítélésére.  Ezért
javasolta,  hogy  ne  10.000  Ft/gyermek,  hanem  15.000  Ft/gyermek  összegű
támogatás legyen megítélve a jogosultak részére,  továbbá az általános iskolások
mellett a középiskolai tanulmányokat folytató diákok tekintetében is igényelhesse a
törvényes  képviselő.  Mind  az  általános,  mind  a  középiskolába  a  tankönyv  már
ingyenes, de az egyéb költségek magasak, sőt a középiskolás diákoknál nagyobb
költséggel kell számolni, hiszen nekik már utazniuk is kell. Egyetért-e a testület, hogy
ide legyen átcsoportosítva a pénz? 

Pénzügyi  Bizottság  Elnöke  Berze  Attila:  Mind  az  általános  iskolás,  mind  a
középiskolát tekintetében a -15-15.000,- Fos támogatás maximálisan megfelel,  így
igazságos.

Varsányi Ferencné képviselő: Nem lehet ezt valahova máshova csoportosítani?

Turi Balázs polgármester: Sajnos nem, mert csak erre a feladatra lehet fordítani, ha
nincs elköltve, azt az összeget vissza kell fizetni.

Varsányi  Ferencné  képviselő:  Másra  nem  lehet  elkölteni,  esetleg  eszközre?
Természetesen egyetért azzal, hogy támogassák a gyerekeket.

Fidrich  Tamásné  jegyző:  Szociális  jellegű  kiadásokra  lehet  csak  fordítani  ezt  a
normatívát.

Kaviczki Péter képviselő: Automatikusan jár vagy vannak korlátok?

Ackerman József Zoltán alpolgármester: Bruttó 200.000,- Ft a jövedelemhatár.
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Fidrich  Tamásné  jegyző:  Muszáj  jövedelemhatárt  meghatározni  a  rendeletben,
sajnos  automatikusan  nem  lehet  odaítélni  az  iskolás  korú  gyermeket  nevelő
szülőknek,  mert  mind  a  Kúria  állásfoglalása,  mind  a  kormányhivatal  által  kiadott
szakmai  anyag  egyértelműen  kifejti,  hogy  pld.  egy  adott  életkor  még nem jelent
szociálisan  rászorultságot.  Ahhoz  további  feltételeket  is  meg  kell  határoznia  a
képviselő-testületnek,  hogy  az  a  támogatási  forma  települési  támogatásnak
minősülhessen.

Varsányi Ferencné képviselő: Ez a jövedelem határ elég magas.

Turi  Balázs  polgármester:  Persze,  ami  azért  van,  hogy  sokan  tudjanak  élni  a
lehetőséggel. Tavaly 75 fő igényelte a 107-ből. Azt is megvizsgálták, hogy miért nem
használták fel, aminek két oka lehet, az egyik az, hogy olyan jól élnek az emberek,
hogy  nem számított  ez  az  összeg,  vagy  körülményesnek  tartották  a  munkáltatói
igazolást behozni.

Fidrich  Tamásné  jegyző:  Az  egy  főre  jutó  jövedelem  határt  sem  lehet  túlzóan
magasra  emelni,  hiszen  már  egy  kirívóan  magas  jövedelemhatár  is  ellentétes  a
szociális rászorultsággal.

Varsányi Ferencné képviselő: Ha nincs olyan eszköz, ami fontosabb lenne ennél,
akkor támogatja az emelést.

Szarka  István  János  képviselő:  Tavaly  kellett  visszafizetni  valamennyi  összeget?
Esetleg volt kára az önkormányzatnak?

Turi  Balázs polgármester:  Nem volt  kára és visszafizetni  sem kellett  semmit.  Azt
gondolja, hogy jó helyre menne ez a pénz.

Kaviczki  Péter  képviselő:  Ez  a  rendelet  addig  fog  élni,  amíg  nem  módosítja  az
önkormányzat?

Turi Balázs polgármester: Így van, ez a része addig él. Azt is át kell gondolni, hogy
ha adja az önkormányzat, akkor ez maradjon is még egy ideig.

Fidrich Tamásné jegyző: A korábbi évek gyakorlata az volt,  hogy a rendelet azon
paragrafusi,  melyek  a  beiskolázási  támogatásról  rendelkeztek,  azok  a  tárgyév
december  31-én  hatályukat  vesztették  és  mindig  a  következő  évben  újra  ki  lett
egészítve a rendelet.  Most nem kerülne hatályon kívül,  hanem fordítva működne,
tehát  év  elején,  amikor  a  költségvetést  tárgyalja  a  testület  és  látja,  hogy  lesz
megfelelő fedezet ennek a támogatási formának a biztosítására, akkor bent hagyja a
rendeletbe, ha viszont nem lát fedezetet, akkor módosítja és kiveszi ezt a támogatási
formát, vagy esetleg csökkent az összegen.

Ackerman József Zoltán alpolgármester: Nagy hátrány nem éri az önkormányzatot,
hiszen ezt nem automatikusnak veszik a lakosok, mert megszokták kérdezni, hogy
idén is lesz-e ilyen támogatás.

Turi  Balázs  polgármester:  Nem  tudják,  hogy  a  jövő  évben  milyen  lesz  a
finanszírozás,  ha  nem  tudja  majd  támogatni  az  önkormányzat,  akkor  lehet
módosítani a rendeletet.
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Szarka István János képviselő: Érdemes azt átgondolni, hogy egy középiskolásnak
több  kiadása  van,  esetleg  kaphatnának  többet.  Középiskolásnak  20.000,-  Ft,  az
általános iskolásnak pedig 10.000,- Ft.

Ackerman József  Zoltán alpolgármester:  Ő a 15.000-15.000,-  Ft-ot  támogatja,  ne
tegyenek különbséget  gyerek  és  gyerek  között.  Persze  azt  érti,  hogy  többet  kell
költeni rájuk, de így igazságos.

Kaviczki  Péter  képviselő:  Véleménye  szerint  is  az  egységes  elosztás  legyen
meghatározva.

Varsányi Ferencné képviselő: Elég lesz rá a pénz, amit jelenleg rá lehet szánni?

Turi  Balázs  polgármester:  A  tavalyi  igénnyel  számolva,  illetve  hozzá  téve  a
megbecsült  középiskolai  gyermeklétszámot,  az  idei  évben  rendelkezésre  áll  a
fedezet. Elmondta továbbá, hogy érkezett egy levél, melyben érdeklődtek a szülők,
hogy  a  kiváló  tanulókra  vonatkozó  támogatás  érvényes-e  a  szakmunkás
bizonyítvánnyal  rendelkezőkre is.  Mivel a rendelet úgy fogalmaz, hogy érettségire
felkészítő  középiskolai  tanulmányokat  folytató  részére,  úgy  nem lehet  odaítélni  a
kiváló tanuló szakmunkásnak. Ezért  javasolta ennek módosítását is a tekintetben,
hogy a szakmunkás tanulókra is terjedjen ki a rendelet hatálya, és mivel idén már az
igénylési  határidő  lejárt,  viszont,  hogy  ne  érje  hátrány  őket,  javasolta  a  kérelem
beadási  határidejét  július  30-ra  kitolni.  Így  azon  szakmunkás  tanulók,  akik
megfelelnek a rendeletben foglaltaknak a kitolt határidő miatt még az idei évben is
benyújthatják kérelmüket.

Berze Attila képviselő:  Teljes mértékben egyetért  ezzel a javaslattal.  Sajnos ez a
világban így van, egy szakmunkás és egy érettségiző között különbséget tesznek,
pedig  hasznos tagja  a társadalomnak,  ráadásul  most  nagyon kevés szakmunkás
ember van. Örülne neki, ha támogatná őket is az önkormányzat.

Szarka István képviselő: El kell ismerni a szakmunkás bizonyítványt is.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet elfogadását. 

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2019.(IV.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi
rendszeréről szóló 7/2021.(VII.22.) önkormányzati rendelet

módosításáról

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2./ Polgármesteri tájékoztató a folyamatban lévő pályázatokról
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi
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Turi  Balázs  polgármester:  Részletes  tájékoztatást  nyújtott  a  képviselő-testület
részére, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt milyen pályázatok folytak, melyek kerültek
benyújtásra,  illetve  részesültek  pozitív  elbírálásban.  A  döntsek  meghozatala  előtt
egyeztetett  a  képviselő-testület  tagjaival,  hiszen  a  veszélyhelyzet  ideje  alatt  is
folyamatos volt a kapcsolattartás a képviselő-testülettel.

Kaviczki  Péter  képviselő:  A  beruházásoknál  érdemes  lenne  minél  hamarabb
elkezdeni az anyagok megvásárlását,  mert  a szolgáltatók folyamatosan emelik az
árakat. 

Turi Balázs polgármester: Folyik a súri úti beruházás, nagyon nagy dolog történik.
Augusztusban pedig érkezik a játszóvár az óvoda udvarra.

Osgyán  Gábor  Ferenc  képviselő:  Elég  szomorú,  hogy  sok  céget  megbíztak  a
mederkotrással és senki nem vette észre, hogy oda van betonozva és az okozta a
problémát.

Turi  Balázs  polgármester:  Egy  vízfolyás,  ami  állami  tulajdonban  van,  nem
önkormányzati  feladat.  Az önrészre kérni  fognak támogatást  a  kezelőtől,  mert  ez
nem egy belvíz elvezető árok, amiben az önkormányzatnak tulajdonrészre van.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
folyamatban lévő pályázatokról szóló tájékoztató elfogadását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
138/2021. (VII.21.) határozata

a folyamatban lévő pályázatok tájékoztatásáról

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
polgármester  által  összeállított  folyamatban  lévő  pályázatokról  szóló
tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3./ Tájékoztató a Pénzügyi Keretből történő támogatás igénybevételéről
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi  Balázs  polgármester:  Tájékoztatta  a  testületet,  hogy  a  Fejér  Megyei
Önkormányzat  a  megye  települési  önkormányzatainak  beruházási  és  fejlesztési
feladatainak megvalósításának támogatására Pénzügyi Keretet hozott létre, melynek
felhasználásra a Pénzügyi Keret Előkészítő Bizottsága pályázatot írt ki. A pályázattal
támogatott  célterületek  között  szerepel  az  önkormányzati  utak  fenntartása  is.  Az
Önkormányzat  2021.  évben  a  tulajdonában  és  fenntartásában  lévő  Rózsa  utca
burkolatszélesítését végzi el. A beruházást követően célszerű volt a teljes útpálya
aszfaltréteggel történő ellátása, melynek fedezetét egyrészt saját erőből, másrészt a
Pénzügyi  Keret  által  biztosított,  kamatmentes  támogatásból  fedezte,  így  előzetes
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képviselői  tájékoztatást követően, a katasztrófavédelemről  és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 4) bekezdése
szerint  "Veszélyhelyzetben  a  települési  önkormányzat  Képviselő-testületének,  a
fővárosi,  megyei  közgyűlésnek  feladat-  és  hatáskörét  a  polgármester,  illetve  a
főpolgármester,  a  megyei  közgyűlés  elnöke  gyakorolja  –  felhatalmazás  alapján
benyújtotta a pályázatot az Pénzügyi Keret támogatására 4.500.000 Ft összeggel,
melyet az alábbi ütemezésben kell visszafizetni:
2022. év: 1.500.000 Ft
2023. év: 1.500.000 Ft
2024. év: 1.500.000 Ft.
A támogatási igény kedvező elbírálást nyert.

Úgy  ítéli  meg,  hogy  ezen  kamatmentes  kölcsön  kedvező  lehetőséget  nyújt  a
település  fejlesztési  terveinek  megvalósítására,  hiszen  nem működési  célra  kerül
felhasználásra, de mivel az önkormányzati költségvetésre 3 évre kihatással van, így
kéri  polgármesteri  döntésének  megerősítését,  vagy  a  megítélt  támogatás
visszavonását.

Kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a
Pénzügyi Keret támogatásának igénybevételéről szóló tájékoztató elfogadását. 

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
139/2021. (VII.21.) határozata

a Pénzügyi Keretből történő támogatás igénybevételéről

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
polgármester által - a    katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 4) bekezdése
szerint  hatáskörében  a  Fejér  Megyei  Önkormányzat  által  kiírt  pályázat
benyújtásáról szóló 123/2021. (VI.14.) határozatban foglaltakkal egyetért, azt
megerősíti.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4./  Javaslat  a  Kisgyóni  0291/1  és  a  0291/2  hrsz.-ú  út  felújításáról  szóló
megállapodások megkötésére
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi Balázs polgármester: Már korábban egyeztettek a képviselőkkel a kisgyóni út
esetleges pályázati  támogatásból  történő felújításáról.  A pályázat elkészült,  annak
benyújtásához a képviselő-testület döntése szükséges. Ennek megfelelően kérte a
hozzájárulást  a  VP6-7.2.1.1-21  kódszámú,  „Külterületi  helyi  közutak  fejlesztése”
címen  meghirdetett  felhívás  keretében  az  önkormányzat  tulajdonában  és
kezelésében  lévő  bakonycsernyei  0291/1  és  a  0291/2  hrsz-ú  közutak  felújítása
tárgyában  történő  pályázat  benyújtásához.  A  pályázat  támogatása  95%-os
intenzitású, azaz támogató elbírálás esetén 5% önerő biztosítása válik szükségessé.

8



Ezen túl felléphetnek olyan költségek, melyek a pályázat során nem elszámolhatók,
vagy  éppen  az  adott  támogatási  soron  már  kimerítik  az  elismerhető  költségek
mértékét. Erre alapozva megkeresésre került Balinka község, mint a felújítandó utak
mentén területileg  illetékes önkormányzat, valamint a VADEX Zrt. mint a „Kisgyón”
illetékes  vagyonkezelője,  hogy  járuljanak  hozzá  a  támogatáson  felüli  összegek
finanszírozásához.  Világossá vált,  hogy az  önerő  összeg 12-13 millió  forint  közé
tehető.  A  Vadex  Zrt  kifzeti  az  50%-át,  a  maradék  50%-ot  pedig  Balinka  és
Bakonycsernye fizetné ki, 25-25%-ban. Véleménye szerint, ha ebbe belevágnak 40-
50 évre biztosan le van a gond erről az útról. Természetesen mindig van kockázati
tényező,  aminek  költségei  is  vannak.  Fekete  Zoltánnak  a  terveit,  valamint  az
Albensis Kft.-nek is kellett már fizetni, de ez az összeg is mind feleződni fog, amire
még nincs írásos dokumentum, de a kockázati tényezőkbe is mindenki beszáll. Az
erre vonatkozó szerződés tervezetek megtárgyalását és elfogadását javasolja.

Szarka István János képviselő: Gratulál hozzá, támogatja a megállapodásokat.

Több  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a
Kisgyóni 0291/1 és a 0291/2 hrsz.-ú útfelújításról szóló megállapodások elfogadását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
140/2021. (VII.21.) határozata

a Kisgyóni 0291/1 és a 0291/2 hrsz.-ú út felújításáról szóló
megállapodások megkötéséről

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
tulajdonában és kezelésében lévő bakonycsernyei 0291/1 és 0291/2 hrsz-ú
külterületi utak felújításának támogatása céljából megállapodást köt Balinka
község Önkormányzata (8054 Balinka, Petőfi S. út 34.) és a VADEX. Zrt-vel.
(8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 1.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a
határozat mellékletét képező megállapodásokat aláírja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Turi Balázs polgármester: A pályázatok kapcsán itt kívánta elmondta, hogy az Ifjúság
utca  újra  padkázását  szeretné  megvalósítani,  amint  lesz  rá  pénze  az
önkormányzatnak. A Rózsa utcában a gödröket szeretné kijavítani, de mivel elnyert
pályázat van az utcára, így  nem érdemes rákölteni sok pénzt. Az Arany János utcai
támfal  ügyében  is  tárgyalt,  2023-2024-re  van  tervezve  a  Bakonycsernye-Mór
összekötő út felújítása, amibe beletartozik Bakonycsernye egész belterülete is.

5./  Javaslat  az  olaszországi  Sala  Baganza  Községgel  való  testvértelepülési
kapcsolat létrehozásának megtárgyalására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi
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Turi  Balázs  polgármester:  Ismertette  az  előterjesztésben  foglaltakat.  Kérte  a
képviselő-testület véleményét.

Berze Attila képviselő: Nem látja sok értelmét, mivel nem tudnak magyarul, míg a
jelenlegi testvértelepülési kapcsolatban minden résztvevő ismeri a magyar nyelvet.

Szarka István János képviselő: Úgy gondolja ki kell nyitni a gyerekeknek a szemét a
világra. 20-30 éves finn kapcsolat révén tudja, hogy ezek jó dolgok és a lehetőséget
meg kell adni számukra. Ez a kapcsolat oda-vissza működhet, motiválhat, és nagyon
sok  ötletet  is  lehet  meríteni.  Amennyiben  a  hivatalnak  van  rá  energiája,  ő  nem
zárkózna el előle.

Turi Balázs polgármester: Számára is nagyon fontos, hogy megtanuljon az ember
egy plusz nyelvet, valamint abba is bele kell gondolni,  hogy milyen lehetőségeket
tudnak adni a gyerekeknek, ez lehet sport, nyelvtanulási lehetőség is, akár pályázat
útján. Azt gondolja, hogy adják meg a lehetőséget, aztán meglátják, hogy mit lehet
ebből kihozni.

Varsányi Ferencné képviselő: Az ottani önkormányzat hogyan áll ehhez?

Turi Balázs polgármester: Ők keresték meg Bakonycsernyét.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta
az olaszországi Sala Baganza Községgel való kapcsolatfelvétel elfogadását.

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő
A szavazás eredménye: 6 igen, 1 nem

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
141/2021. (VII.21.) határozata

az olaszországi Sala Baganza Községgel való testvértelepülési kapcsolat
létrehozásáról 

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  szeretné
felvenni  a  kapcsolatot  az  olaszországi  Sala  Baganza  Községgel  a  két
önkormányzat  közötti  testvértelepülési  kapcsolat  létrehozása  céljából.
Felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  kezdeti  lépéseket  tegye  meg  a
település  vezetősége  felé,  a  szükséges  tárgyalásokat  folytassa  le,  s
amennyiben azok kedvezően alakulnak, úgy készítse elő a testvértelepülési
szerződés tervezetét, melyet végső elfogadásra terjessze a képviselő-testület
elé.

Felelős: polgármester
Határidő: szükség szerint

6./  Javaslat  polgármesteri  és  köztisztviselői  jogviszonnyal  kapcsolatos
döntések meghozatalára
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi
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Turi  Balázs  polgármester:  A  veszélyhelyzetre  való  tekintettel  több  jogszabály  is
módosult,  többek  között  a  caffetéria  juttatást,  illetve  annak  járulékos  vonzatait
szabályozó  jogszabály  is,  melyből  kitűnik,  hogy  lehetőség  van  a  köztisztviselők
cafatériájának, a költségvetési rendeletben meghatározott maximum bruttó összegét
nettó  összegben  biztosítani  a  dolgozók  számára.  Szeretné  kérni,  hogy  a  hivatal
költségvetésének  módosításához  járuljon  hozzá  a  testület  azzal,  hogy  a  fedezet
teljes  mértékben  a  hivatali  normatívából  lenne  fizetve,  az  önkormányzat
költségvetését ez nem érinti. A köztisztviselői gárda bármennyire is végez jó munkát,
emelést  központilag  nem  kapnak,  az  önkormányzatnak  már  2013  óta  nem  kell
hozzátenni támogatást a hivatal működéséhez. Ez a caffetéria összeg kizárólag a
2021.  évre  vonatkozik.  Ezzel  az  ő  munkájukat  is  elismernék,  mivel  a  pandémia
helyzetben  nagyon  szépen  helytálltak.  ez  egy  kisebbfajta  gesztus  lenne  feléjük.
Továbbá elmondta, hogy ez a cafatéria része a polgármesterekre is vonatkozik. Kéri
a hozzájárulást. 

Kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a
köztisztviselői és a polgármester cafatéria-juttatásának elfogadását.

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

Turi Balázs polgármester nem vett részt a szavazásban.

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
142/2021. (VII.21.) határozata

a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői és a
polgármester cafetéria-juttatásának meghatározásáról

A képviselő-testület  a  foglalkoztatási  jogviszonyban álló  polgármester  és  a
Bakonycsernyei  Közös Önkormányzati  Hivatal  köztisztviselői  tekintetében a
2021.  évi  cafetéria-juttatásának  éves,  nettó  összegét  400.000  Ft/év
összegben határozza meg, melyre a fedezetet  a polgármester tekintetében
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat,  a köztisztviselők tekintetében a
Bakonycsernyei  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2021.  évi  költségvetésében
biztosítja.  A  polgármesteri  cafetéria-juttatás  felhasználásának  rendje
megegyezik a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőire
vonatkozó  eljárásrenddel,  mely  a  Közszolgálati  Szabályzatban  került
meghatározásra.  A  képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  határozat
végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg és annak az
önkormányzat költségvetési rendeletében történő átvezetését készítse elő.

Felelős: jegyző
Határidő: 2021. költségvetési év

Turi  Balázs  polgármester:  Az  előterjesztésben  foglaltak  szerint  kéri  a  képviselő-
testületet, hogy utólagosan, valamint az augusztus hónapra betervezett szabadságok
kivételének  jóváhagyását  és  engedélyezését.  Ahogy  eddig  is  szokta,  idén  is
egybefüggő 2 hétre szeretne menni szabadságra.

Kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a
szabadság igény jóváhagyásának elfogadását. 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő
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A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem
Turi Balázs polgármester nem vett részt a szavazásban.

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
143/2021. (VII.21.) határozata

a polgármester szabadságolásának jóváhagyásáról

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Turi  Balázs
polgármester 2021. évi szabadságolási tervét, valamint a vészhelyezet ideje alaltt 

2021.01.21-én                                      1 nap                             
2021.01.28-án           1 nap
2021.02.03-án                                      1 nap 
2021.02.23-án                               1 nap   
2021.02.25-től 2021.02.26-ig              2 nap  
2021.04.16-án                                      1 nap        
2021.04.23-án   1 nap   
2021.05.12-én 1 nap
2021.05.21-én   1 nap
2021.06.25-én 1 nap
2021.06.28-án                                      1 nap
2021.07.02-án                                      1 nap
2021.07.05-én                                      1 nap
2021.07.07-én                                      1 nap
2021.07.08-án                                      1 nap
 kivett szabadságát jóváhagyja, illetve a
2021. 08.02-tól 2021.08.13-ig  10 nap
2021.08.19-én     1 nap  szabadságigényét engedélyezi.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Berze Attila Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság Elnöke: Javaslata, hogy a
polgármesteri munka értékeléseként a 2021. évi költségvetésben elkülönítésre került
összeg kerüljön kifizetésre a polgármester részére.

Turi  Balázs polgármester bejelentette a napirendi pont ezen részével kapcsolatos
összeférhetetlenségét, melynek elfogadását szavazásra bocsátott.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
144/2021. (VII.21.) határozata

a polgármester döntéshozatalból történő kizárásáról

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs
polgármestert  a  polgármesteri  jogviszonnyal  kapcsolatos  napirendi  pont
polgármesteri célértékelés döntéshozatalából kizárja.

Felelős: jegyző
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Határidő: azonnal

Kaviczki Péter képviselő: Benne van a költségvetésben, a fedezet rendelkezésre áll,
támogatja a javaslatot.

Osgyán  Gábor  Ferenc  képviselő:  Javasolta,  hogy  a  költségvetési  rendeletben
meghatározott összeg kerüljön megemelésre, hiszen közel fél milliárd forint összeg
folyt be pályázatoknál, ami véleménye szerint nagyon nagy siker. 

Berze  Attila  képviselő:  Ha  van  rá  lehetőség,  akkor  támogatja  Osgyán  Gábor
képviselő javaslatát.

Szarka István János képviselő: Ha kitudja fizetni az önkormányzat, akkor szívesen
támogatja az emelést.

Turi Balázs polgármester: Köszöni, hogy egyáltalán felmerült ez a kérdés.

Berze Attila képviselő: Osgyán Gábor Ferenc képviselő javaslatát támogatja 1,5 havi
nettó jövedelem meghatározását.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
polgármesteri célértékelése kapcsán Osgyán Gábor Ferenc képviselő javaslatának
elfogadását.

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

Turi Balázs polgármester nem szavazott

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
145/2021. (VII.21.) határozata

a polgármesteri célértékelésről

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs
polgármester  polgármesteri  feladatainak  értékeléseként  nettó  1,5  havi
jövedelmének megfelelő összeg kifizetését rendeli el.

Felelős: jegyző
Határidő: testületi ülést követő első munkanap

Turi Balázs polgármester: Hálás szívvel köszöni ezt a gesztust a testület részéről.
Elmondta, hogy a pályázatok sikeressége a testület nélkül nem jöhetett volna létre. A
közös gondolkodás,  ami  közös siker,  de  még abszolút  nem elégedett,  hiszen az
egészségház prioritást élvez.

7./ Javaslat családsegítői álláspályázat elbírálására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi
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Turi  Balázs polgármester: Az Önkormányzatnál közalkalmazotti  jogviszonyban álló
Berze  Melinda  családsegítő  benyújtotta  felmondását,  így  szükségessé  vált  a
megüresedett  álláshely  megpályáztatása,  melyet  a  jelen  előterjesztést  mellékletét
képező  124/2021.  (VI.14.)  számú  határozattal  meghirdetésre  került.  A  pályázat
benyújtására  nyitvaálló  határidőn  belül  2  pályázat  -  Kocsis  Gergina,  és  Lőrinczi
Tünde Erzsébet által benyújtott – érkezett be, melyekről megállapította, hogy alakilag
és  tartalmilag  is  megfelelnek  a  pályázati  kíírásnak.  A  pályázók  nem  kérték  a
pályázatuk zárt  ülésen történő tárgyalását,  így annak nyílt  ülés keretében történő
megtárgyalásának akadálya nincs. 

Szarka  István  képviselő:  Javasolta,  hogy  Kocsis  Georgina  legyen  továbbra  is  a
családsegítő,  hiszen  az  eddig  elvégzett  munkájával  teljes  mértékben  meg  van
elégedve.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta
Kocsis Georgina családsegítői álláspályázatának elfogadását. 

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
146/2021. (VII.21.) határozata

a családsegítői pályázat elbírálásáról

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Kocsis
Georgina  8056  Bakonycsernye,  Akác  utca  20.  szám  alatti  lakos  által
családsegítői  állasra  benyújtott  pályázatát  elfogadja  és  2021.  07.  03-tól
határozatlan időre, 3 hónap próbaidő meghatározásával, mint családsegítőt
kinevezi.  Illetményét  bruttó  306.111,-  Ft/hó  összegben  határozza  meg.
Felhatalmazza a polgármestert a kinevezés aláírására. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

8./ Javaslat az önkormányzat és a Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület
között kötendő megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi  Balázs  polgármester:  Elmondta,  hogy  a  Bányász  Sport  Egyesület  pályázati
támogatásból  egy  családi  és  sportnap  megrendezését  vállalta  Bakonycsernye,
Balinka  és  Nagyveleg  településen.  Amit  fontos  letisztázni,  hogy  ez  a  nap  nem
falunap, hanem mint mondta, egy családias, inkább majális jellegű rendezvény. Ez
azért  is  fontos,  mert  más szabályok vonatkoznak az egyéb rendezvényekre és a
falunapra. Jelenleg ez csak öröm számára, hogy valami megtud valósulni a hosszú
pandémiás korlátozások után. Sikerült behozni egy olyan programpontot, amelyben
ezt megszervezik. Mivel mint elmondta, ez pályázati támogatásból valósul meg, így
önkormányzati támogatásra nincs szükség.

Varsányi  Ferencné  képviselő:  Azt  reklamálják,  hogy  a  környező  falukban  sokkal
nagyobb falunapot csinál az önkormányzat. Az viszont nem tetszik a szervezésben,
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hogy pár család főz, és aki elmegy és nem tartozik oda, akkor ő nem tud csinálni
semmit sem? Kihez csapódik?

Kaviczki Péter képviselő: Ha főz az önkormányzat, akkor ezt ki lehetne kerülni.

Szarka István János képviselő: Ingyen konyha, így mindenki csak azért jönne el.

Varsányi Ferencné képviselő: Nem, mert ha kifizetnek körülbelül 1500,- Ft-ot, ami az
ára  lenne  az  ebédnek,  amit  az  kaphatna,  aki  befizeti  a  meghatározott  összeget.
Elmondta azt is, hogy a lakosoknak az a véleménye, hogy azért nincs falunap mert
az önkormányzat szétosztja a pénzt egymás között.

Fidrich Tamásné jegyző: Évek óta arról szólt a falunap, hogy minél többen és több
helyről  jöjjenek  el  a  rendezvényre,  az  élet  azonban  most  nem  erről  szól.  Úgy
gondolja, hogy az utóbbi idők korlátozásai miatt inkább örülni kellene a lehetőségnek,
hogy  lesz  rendezvény,  és  pozitívuma,  hogy  nem  nagy  rendezvény.  Így
biztonságosabban vehetnek részt  az  emberek a programokon.  Nem biztos,  hogy
jelenleg érdemes egy nagyszabású összejövetelt  rendezni.  Örülni  kellene minden
kisebb lépésnek is, például, hogy nem kell maszkot hordani. Lehet, hogy a környező
települések hatalmas falunapot rendeznek, de ő úgy ítéli meg, hogy jelen helyzetben
most nem más település lakosait kell idehívni, nem a létszámot kell növelni, hanem a
bakonycsernyeiekre kell most koncentrálni és nekik kell programot szervezni.

Turi Balázs polgármester: Ő is látja, hogy kisebb lesz idén, mint máshol, de ebben a
helyzetben most ezt lépte meg az önkormányzat. Határozott véleménye az, hogy kell
a falunak adni ezeket a napokat és főleg a fiatalabb korosztálynak, hiszen ő értük is
vannak  rendezvények,  nemcsak  a  nyugdíjasoknak.  Jelenleg  is  fennáll  még  a
vírushelyzet és ennek ellenére rendezvény van. Elmondta, hogy az önkormányzat a
futóversenyre támogatást ad, ami szintén a sport rendez meg, de ez is egy külön
program.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta
2021. 07. 31-én falunapi mulatság megszervezésének lehetőségét. 

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
147/2021. (VII.21.) határozata

falunapi mulatság megszervezéséről

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy
határozott,  hogy  a  kedvezőbben  alakuló  pandémiás  helyzet
következményekénti  szigorítások  enyhítése  miatti  lehetősséggel  élve  2021.
07. 31-én falunapi mulatságot szervez a Bakonycsernyei Sportpálya területén.
A falunapi mulatság megszervezésével megbízza a Bakonycsernyei Bányász
Sport Egyesületet.

Felelős: BBSE
Határidő: 2021. 07. 31.

15



Kaviczki Péter képviselő: Az Ady Endre utcában történő fakivágás megoldódott? 

Turi  Balázs  polgármester:  Mindenképpen kivágásra  érett  az  a  fa.  Amik  pedig  az
autók szempontjából bezavarnak, azok meg lett csinálva, a száraz fa még nem lett
kivágva, de megfogja nézni. 
Elmondta továbbá, hogy a főutcán végig menve, a volt bol épülete körül húzott nagy
lemez  kerítés  nem  felel  meg  a  településkép  rendeletben  foglalt  előírásoknak.  A
településiarculati kézikönyvben megnézte, hogy mi vonatkozik a kerítés építésre a
településen. 

Kaviczki Péter képviselő: Ezt szükséges lenne leszabályozni.

Fidrich Tamásné jegyző: Le van szabályozva a következők szerint: „ A kerítések a
meglevő  kerítésekhez  illeszkedően  létesíthetők.  Az  utcafronti  kerítés  magassága
legfeljebb  1,8  m  lehet.   A  településképet  meghatározó  kerítéskialakítása  az
utcafronton áttört  vagy1/3 részben tömör kerítés lehet.   Élősövény alkalmazása a
meglevő pótlásaként megengedett, nádszövet alkalmazása nem megengedett.
 A kerítés kialakítás főépítészi konzultációt követően egyedi elbírálás alapján a 18. §
(7)-(8) bekezdésében foglaltaktól eltérő is lehet.”

Varsányi Ferencné képviselő: Kell engedély hozzá?

Fidrich Tamásné jegyző: Ha a rendeletben foglaltakat betartva építik a kerítést, akkor
nem. Ha attól eltérőt akarnak, akkor igen, főépítészi konzultáció szükséges. 

Kaviczki Péter képviselő elhagyta a tanácstermet, így a testületi tagok száma 7
főről 6 főre csökkent.

9./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló 5/2015. (III.26.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálatára vonatkozó törvényességi felhívás megtárgyalására
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 képviselő-testületet,  hogy a Fejér Megyei
Kormányhivatal  az  FE/02/709-1/2021.  számú  javaslatában  felhívással  élt  a
képviselő-testület  felé,  hogy  a  helyi  szociális  ellátásokról  szóló  5/2015.  (III.26.)
önkormányzati  rendelet  magasabb  szintű  jogszabályoknak  történő  megfelelése
érdekében  kerüljön  felülvizsgálatra,  és  a  javaslatban  előadott  módosítások
kerüljenek átvezetésre. A Kormányhivatal felhívását áttekintve, javasolta a képviselő-
testület felé, az abban foglaltak elfogadását és a helyi rendelet tárgyalásra történő
beterjesztését a következő képviselő-testületi ülésre. 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
helyi  szociális  ellátásokról  szóló  rendelettel  kapcsolatos  kormányhivatali  felhívás
elfogadását. 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
148/2021. (VII.21.) határozata

a törvényességi felhívás megtárgyalásáról

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Fejér
Megyei  Kormányhivatal  a  „Magyarországi  helyi  önkormányzatokról”  szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 133.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján  tett  –  FE/02/709-1/2021.  számú  –  felhívásában  foglaltakat
megismerte,  azt  elfogadja.  Felhívja  a  jegyzőt,  hogy  a  Bakonycsernye
Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testületének  helyi  szociális
ellátásokról  szóló  5/2015.  (III.26.)  önkormányzati  rendeletének
felülvizsgálatára  vonatkozó  előterjesztést  a  felhívásban  foglaltak
figyelembevételével terjessze a soron következő képviselő-testületi ülés elé.

Felelős: jegyző
Határidő: következő képviselő-testületi ülés

10./ Tájékoztató a faluközpontban lévő coop előtti tér kialakításáról
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

Turi  Balázs  polgármester:  Tájékoztatta  a  képviselő-testületet,  hogy  tervezői
szerződések megkötése vált szükségessé azzal kapcsolatosan, hogy hogyan viszik
le  a  kábeleket  a  földbe.  Az  E.ON  vezeték  földben  történő    elvezetését  bruttó
550.000,- Ft, a Matáv vezetéket pedig bruttó 381.000,- Ft összegért tervezik meg, és
ebbe az összeg még nem tartalmazza a kivitelezés költségét. Ahhoz, hogy együtt
tudjanak dolgozni geodéta kell, akinek bruttó 88.900,- Ft a díja, továbbá a földhivatali
díj még bruttó 12.700,- Ft. A terveket az E.ON vezeték tekintetében szeptember 31-
ig a Matáv vezeték tekintetében pedig december 31-ig készíti el. Tehát csak a tervek
több, mint 1 millió forint. Amikor megérkezik mindegyik terv, utána tudnak nekiállni a
megvalósításnak.  Továbbá  meg kellett  rendelni  2  kandellábert,  2  padot,  illetve  a
szemétgyűjtőt,  melynek  ára  716.966,-  Ft.  A  kerékpártároló,  valamint  a  bólyák
megrendelésére is szükség lesz, hogy az autók ne menjenek fel a kialakított térre.
Ebben még nincs benne a térkövezés és a szökőkút létrehozása. A köművesmunkák
elvégzésére bekért árajánlatok beérkeztek, mely szerint a Vértesaljai Vizi Társulás
által  adott  ajánlat  olcsóbbnak  bizonyul.  Összeadta  a  kiadásokat  és  jelenleg
8.662.667,- Ft összegnél tartanak. A vezetékek leviteli mukadíjára még nincs ajánlat,
de  véleménye  szerint  minimum  2,5  millió  forinttal  lehet  számolni,  tehát  az  össz
beruházás eléri a 11 millió forintot. Ennyi pénze nincsen az önkormányzatnak erre a
beruházásra. A Leader pályázatot valószínű ismét betudja nyújtani az önkormányzat,
amire most lát némi esélyt, így csökkenhetnének az önerős költségek.

Szarka  István  János  képviselő:  Javasolni  tud  egy  megfelelő  beszerzési  helyet,
ahonnan ő is hozta az alapanyagokat, amikor az egyháznál felújították a dísztermet.
Megkeresi az illető elérhetőségét, érdemes lenne árajánlatot kérni tőle.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
coop előtti tér kialakításáról szóló tájékoztató elfogadását. 

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
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149/2021. (VII.21.) határozata
a coop előtti tér kialakításának tájékoztatásáról

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
polgármester  által  nyújtott  a  faluközpontban  lévő  tér  kialakításáról  szóló
tájékoztatót elfogadja. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

11./  Javaslat  az  Agrárminisztérium  által  kiírt  „a  zártkerti  besorolású
földrészletek  mezőgazdasági  hasznosítását  segítő,  infrastrukturális  hátterét
biztosító fejlesztések támogatására” című pályázat benyújtására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi  Balázs  polgármester:  Már  két  esetbe  is  nyújtott  be  az  önkormányzat  az
Agrárminisztérium  által  kiírt  „a  zártkerti  besorolású  földrészletek  mezőgazdasági
hasznosítását  segítő,  infrastrukturális  hátterét  biztosító  fejlesztések támogatására”
című kiírásra pályázatot, mely egyik esetben forrás hiány, a mási esetben pedig egy
érintett magánszemély hozzá nem járulása miatt nem került támogatásra. Most ismét
lehetőség nyílik a benyújtásra. Tekintettel arra, hogy meglehetősen kevés az idő a
pályázat előkészítésére és benyújtására, úgy a korábban benyújtott pályázat legyen
aktualizálva, az ott meghatározott pályázati cél, azaz vadriasztóval ellátott vadkerítés
telepítése legyen benyújtva. 

Kérdés,  hozzászólás  nem hangzott  el.  A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  az
Agrárminisztérium  által  kiírt  „a  zártkerti  besorolású  földrészletek  mezőgazdasági
hasznosítását  segítő,  infrastrukturális  hátterét  biztosító  fejlesztések támogatására”
című pályázati  kiírásra a Bakonycsernye zártkerti  ingatlanok vadveszélytől  történő
megóvása céljából vadkerítés kialakítására.

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

A polgármester nem szavazott

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
150/2021. (VII.21.) határozata

az „Agrárminisztérium által kiírt „a zártkerti besorolású földrészletek
mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító

fejlesztések támogatására” című pályázat benyújtásáról

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be az „Agrárminisztérium által kiírt „a zártkerti besorolású földrészletek
mezőgazdasági  hasznosítását  segítő,  infrastrukturális  hátterét  biztosító
fejlesztések  támogatására”  című pályázati  felhívásra  a  bakonycsernyei
zártkeri  ingatlanok  vadkárveszélyének  csökkentése  érdekében  vadkerítés
létrehozására. Megbízza az Albensis Kf-t (Székesfehérvár, Deák F. utca 7-
9.) a pályázat előkészítésével és benyújtásával. A megbízási díjat 60.000,-
Ft+ÁFA  összegben  határozza  meg.  Felhatalmazza  a  polgármestert  a
pályázat  előkészítésével  kapcsolatos  intézkedések  és  jognyilatkozatok
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megtételére,  az  Albensis  Kft-vel  jelen  határozat  mellékletét  képező
szerződés aláírására és a pályázat benyújtására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

12./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Turi Balázs polgármester: Érkezett egy bejelentés és megkeresés telefonon Kaviczki
Máriától, hogy a Dózsa György utca tetején hosszabb szakaszon nincs közvilágítás.
Tájékoztatta  a hölgyet,  hogy a pandémia ideje alatt  kizárólag a folyamatban lévő
ügyeket  rendezik,  és  amint  lehetőség  nyílik  testületi  ülésre,  tárgyalni  fogják  és
kivizsgálják a problémáját, melyet jogosnak tart és szeretne megoldást keresni rá.
Egyeztetett  az  E-onnal,  és  a  fejlesztés  bruttó  1.278.000  Ft  lenne.  Ez  hatalmas
összeg, így javasolta, hogy napelemes közvilágításban kellene gondolkodni.

Osgyán Gábor Ferenc képviselő: Javasolja, hogy legyenek bekérve árajánlatok.

Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Dózsa
György utca tetején kialakítandó közvilágításra vonatkozó árajánlatok bekérésének
elfogadását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
151/2021. (VII.21.) határozata

közvilágítás fejlesztéséről

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
Bakonycsernye, Dózsa György utca tetején közvilágítás hiányára tekintettel
árajánlatokat  kér  be  annak  megvalósítása  céljából.  Felhatalmazza  a
polgármestert  az  árajánlatok  bekérésére,  valamint  azok  megrendelésére
maximum bruttó 500.000,- Ft összegig. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Turi Balázs polgármester: Tájékoztatást nyújtott,  hogy idén Magyarcsernye rendez
testvértelepülési  találkozót,  melyre  kaptak  meghívót,  de  a  veszélyhelyzetre  való
tekintettel  jelezte  a  rendezők  felé,  hogy  Bakonycsernye  nem  vesz  részt  a
programokon. Reméli, hogy a jövő évben már nem lesz ennek akadálya.

13./ Javaslat az Utéppark Kft-vel kötött szerződés módosítására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi
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Turi  Balázs  polgármester  felkérte  Fidrich  Tamásné  jegyzőt,  hogy  ismertesse  a
napirendi pont szükségességét.

Fidrich  Tamásné  jegyző:  Tájékoztatta  a  képviselő-testületet,  hogy  a  Rózsa  utca
útburkolat szélesítését követő aszfaltburkolat leterítésére vonatkozó szerződésben a
munkaterület átadás ideje 2021. 07. 01-re volt meghatározva, tekintettel arra, hogy a
burkolat  szélesítési  beruházás  még  zajlott.  Mivel  a  vállalkozó  előteljesítésre  volt
jogosult,  és ezzel  élt  is,  a burkolatszélesítési  munkák bőven 2021.  07.  01-e előtt
befejeződtek, így nem volt akadálya az aszfaltszőnyeg leterítésének. Ebből adódóan
2021. 07. 01-e előtt megkezdődött az aszfaltozás és még ezen időpont előtt be is
fejeződött, így a szerződésben meghatározott határidők módosítása szükséges.

Kérdés,  hozzászólás  nem hangzott  el.  A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  az
Önkormányzat és az Utéppark Kft. között  MFP-ÖTU/2020 kódszámon meghirdetett,
„Önkormányzati  tulajdonban  lévő  út-,  hídépítés/felújítás-2020”  felújítása”  című
pályázati  kiíráson  nyertes,  3091413465  azonosítószámú  projekt  megvalósítását
követően aszfalt borításra vonatkozó vállalkozói szerződés módosítását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
152/2021. (VII.21.) határozata

az Utéppark Kft-vel kötött szerződés I. számú módosításáról

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az
Önkormányzat és az ÚTTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.-vel (Címe: 8000
Székesfehérvár, Szlovák u. 6., adószám: 24105099-2-07, cégjegyzékszám:
077-09-022842)  megkötött,  az  MFP-ÖTU/2020  kódszámon  meghirdetett,
„Önkormányzati  tulajdonban  lévő  út-,  hídépítés/felújítás-2020”  felújítása”
című  pályázati  kiíráson  nyertes,  3091413465  azonosítószámú  projekt
megvalósítását követően aszfalt borításra vonatkozó vállalkozói szerződés 3.
pontját az alábbiak szerint módosítja:

3. „Határidők:

Munkaterület átadása: 2021. június 1.
Befejezési határidő: 2021. június 30.

A  Vállalkozót  a  szerződésben  rögzítettekhez  képest  előteljesítési  jog  illeti
meg.”

A szerződés további pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

14./ Javaslat konyhai dolgozói álláshely meghirdetésére
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi
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Turi  Balázs  polgármester:  Tájékoztatta  a  képviselő-testületet,  hogy  a  konyhai
dolgozó áthelyezésre került óvodai dajka munkakörben az óvodához, így az álláshely
meghirdetése vált szükségessé.

Kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a
konyhai dolgozói álláshely meghirdetésének elfogadását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
153/2021. (VII.21.) határozata

konyhai dolgozói álláshely meghirdetéséről

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzata  határozatlan  idejű  közalkalmazotti
jogviszony – konyhai dolgozói munkakör - betöltésére teljes munkaidőben pályázatot
hirdet. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

Pályázati feltételek:
- 8 általános,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- B kategóriás jogosítvány, 
- Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
- Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy kérelem igazolása 
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak
általi megismeréséhez hozzájárul.

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: középfokú képesítés, óvodai dajka
A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 24.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 30.

A pályázatok benyújtásának módja: 

1.) Postai úton, a pályázatnak a Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata
címére  történő  megküldésével  (8056  Bakonycsernye,  Rákóczi  út  83.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot:  BCS/2173/2021,  valamint  a  munkakör  megnevezését:  Konyhai
dolgozó. 

vagy

2.) Személyesen: Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal épülete, Fejér
megye, 8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 83. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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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
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