
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:  Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2021.
augusztus  27-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

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 6 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: 6 fő
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
154/2021. (VIII.27.) 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

Tárgyalandó  napirendi  pontokra  a  meghívóban  szereplőektől  eltérően  tett
javaslatot: 

1./ Tájékoztató a Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben végzett 2020.
évi tevékenységről
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Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

2./ Javaslat a helyi szociális ellátásról szóló önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

3./  Javaslat  gyermekvédelem  helyi  rendszerérő  szóló  önkormányzati  rendelet
módosítására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

4./ Javaslat konyhai dolgozói álláspályázat elbírálására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

5./  Javaslat  a 146/2021.  (VII.21.)  számú határozat – családsegítői  álláspályázat -
módosítására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

6./ Javaslat szociális tüzifa pályázaton való részvételre
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

7./ Javaslat Leader pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

8./ Javaslat coop előtti terület tulajdonjogának rendezésére
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

9./ Javaslat Digitális Jólét  Nonprofit  Kft-vel kötendő együttműködési megállapodás
megkötésére
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

10./  Javaslat  II.  számú háziorvosi körzet iskolai  egészségügyi feladatok ellátására
vonatkozó megbízási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

11./  Javaslat  140/2021.  (VII.21.)  számú  határozat  -  Vadex  Zrt-vel  kötendő
megállapodás - módosítására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

12./ Javaslat Fecskeházi lakók kijelöléséről
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

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

14./ Javaslat Fecskeházi szellőzőberendezésre vonatkozó szerződés módosítására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

15./ Javaslat Iznai szőlőhegy elnevezésére
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző

A tárgyalandó napirendre  egyéb módosító  javaslat  nem érkezett.  A  polgármester
szavazásra  bocsátotta  a  tárgyalandó  napirendre  tett  javaslat  elfogadását  az
elhangzottak szerint:
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
155/2021. (VIII.27.) határozata

a napirendi pontok elfogadásáról

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó
napirendi pontjaira tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:
1./ Tájékoztató a Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben végzett
2020. évi tevékenységről
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
2./  Javaslat  a  helyi  szociális  ellátásról  szóló  önkormányzati  rendelet
módosítására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
3./ Javaslat gyermekvédelem helyi rendszerérő szóló önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
4./ Javaslat konyhai dolgozói álláspályázat elbírálására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
5./  Javaslat  a  146/2021.  (VII.21.)  számú  határozat  –  családsegítői
álláspályázat - módosítására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
6./ Javaslat szociális tüzifa pályázaton való részvételre
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
7./  Javaslat  Leader  pályázat  benyújtásával  kapcsolatos  döntések
meghozatalára
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
8./ Javaslat coop előtti terület tulajdonjogának rendezésére
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
9./  Javaslat  Digitális  Jólét  Nonprofit  Kft-vel  kötendő  együttműködési
megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
10./  Javaslat  II.  számú  háziorvosi  körzet  iskolai  egészségügyi  feladatok
ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
11./  Javaslat  140/2021.  (VII.21.)  számú  határozat  -  Vadex  Zrt-vel  kötendő
megállapodás - módosítására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
12./ Javaslat Fecskeházi lakók kijelöléséről
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
13./  Polgármesteri  tájékoztató  a  két  ülés  között  történt  fontosabb
eseményekről
14./  Javaslat  Fecskeházi  szellőzőberendezésre  vonatkozó  szerződés
módosítására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
15./ Javaslat Iznai szőlőhegy elnevezésére
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal
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1./  Tájékoztató a Könyvtár  Könyvtárellátási  Szolgáltató Rendszerben végzett
2020. évi tevékenységről
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi  Balázs  polgármester:  Tájékoztatta  a  képviselő-testületet,  hogy  megküldésre
került  a KSZR 2020. évben végzett  könyvtári  tevékenységről  szóló beszámoló. A
jelenlévő könyvtárostól kérdezte, hogy milyen az együttműködés?

Valásekné Kaszner Tímea könyvtáros: Elmondhatja, hogy az együttműködés jó, a
veszélyhelyzetet  megelőzően  különösen.  Sajnos  a  vírus  rányomta  bélyegét  a
rendezvényekre,  így  sok mindent  el  kellett  halasztani.  Jövő héten hétfő  lesz  egy
szakmai továbbképzés, amin szeretne részt venni. Jelenleg nagyon visszafogottan
és óvatosan mennek a dolgok a járványhelyzetre tekintettel.

Turi Balázs polgármester: A programtámogatás, mit takar?

Valásekné Kaszner Tímea könyvtáros: Idén a 3. könyvrendelést most küldte el. A
könyvek beszerzése ugyan úgy működik. Körülbelül 40-50.000,- Ft van erre szánva,
ezt  erőteljesen  támogatják.  Teljesen  ingyenes,  de  a  jövő  heti  megbeszélés  után
többet  fog  tudni  mondani.  A  helyi  értéktár  van  most  napirenden.  Erre  is  kapott
felhívást,  hogy jó  lenne megvalósítani,  de erről  is  hétfőn fogják a könyvtárosokat
tájékoztatni.

Turi  Balázs polgármester:  Köszöni  szépen a kiegészítést,  javasolja elfogadásra a
tájékoztatót.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
Könyvtár  Könyvtárellátó  Szolgáltató  Rendszerben  2020.  évben  végzett
tevékenységről szóló beszámoló elfogadását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
156/2021. (VIII.27.) határozata

a könyvtár 2020. évben a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben
végzett tevékenységéről

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
Könyvtárellátási  Szolgáltató  Rendszerben  Bakonycsernye  település
tekintetében  2020.  évben  végzett  tevékenységéről  szóló  tájékoztatót  a
határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2./  Javaslat  a  helyi  szociális  ellátásról  szóló  önkormányzati  rendelet
módosítására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

4



Turi Balázs polgármester: A Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/709-1/2021. számú
törvényességi  felhívással  élt  az  önkormányzat  helyi  szociális  ellátásokról  szóló
5/2015.  (III.26.)  önkormányzati  rendeltének  törvényességével  kapcsolatban.  A
törvényességi  felhívásban  foglaltakat  áttekintve,  az  előterjesztés  szerinti  rendelet
tervezet került beterjesztésre, melyet, a Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság
megtárgyalt. Felkérte a bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

Berze Attila bizottsági elnök: A bizottság elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az elmúlt ülésen beterjesztésre került rendelet tervezettel
kapcsolatos  törvényeségi  felhívás  és  egy  kormányhivatali  javaslat,  amelyben
foglaltakat  a  képviselő-testület  elfogadott.  Így  a  felhívásban  foglaltak  beépítésre
kerültek  a  tervezetbe.  Ezen felül  további  módosítások is  szükségessé váltak,  így
célszerűbb egy új rendelet elfogadása. Felkérte Horváth Tünde szociális ügyintézőt,
ismertesse a rendelet tervezet módosításait.

Horváth Tünde szociális ügyintéző: A rendelet változtatásánál mindent alaposan át
kellett  gondolni  és figyelemmel kellett  lenni arra, hogy a rendeletben ne legyenek
általános  megfogalmazások,  határozatlan  jogfogalmak  ne  kerüljenek  bele.  A
rendkívüli  települési  támogatás  benyújtásának  lehetőségét  nem  lehet  évente  két
alkalomra korlátozni. A rászoruló, létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet
esetén  egy  évben  annyiszor  nyújthat  be  kérelmet,  ahányszor  az  élethelyzete
indokolttá teszi. Ezért az új rendeletben konkrétan meghatározásra került, hogy mi a
létfenntartást  veszélyeztető  rendkívüli  élethelyzet.  Természetesen  a  rászorultság
körét lehet bővíteni, módosítani, ahogy a testület jónak ítéli. A rendeletben pld. tartós
betegségre,  rendszeres  jövedelem  megszűnésére  lehet  a  támogatást  kérni  a
pénzellátást  követő  60  napon  belül.  További  élethelyzet,  ha  a  megállapított
rendszeres  pénzellátás  kifizetése  valamely  okból  késik.  Például  egy  nyugdíj
megállapítás  esetén a  kérelmező  már  nem rendelkezik  munkaviszonnyal,  viszont
még nyugdíjat sem folyósítanak részére. Bekerült a 30 napot meghaladó táppénzes
állomány, valamint a kérelmező vagy a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli
hozzátartozók valamelyikének hirtelen fellépő és kórházi ápolását igénylő betegsége,
továbbá  súlyos  vagy  életveszélyes  sérüléssel  járó  balesete.  Téli  tüzelőre  az  új
rendeletben  csak  fűtési  időszakban  –  október  1-től  április  15-ig  –  nyújtható  be
kérelem, ezt a támogatást  abban az esetben kérelmezhetik,  ha a téli  időszakban
ténylegesen  téli  tüzelő  hiány  merülne  fel,  melyet  a  családgondozók
környezettanulmánnyal  igazolnak.  A  támogatás  mértéke  eseténként  1  erdei  m3
tüzifa, de fűtési szezononként legfeljebb 3m3.

Kaviczki  Péter  képviselő:  Amennyiben valakinek szüksége van tüzelőanyagra,  de
előfordulhat, hogy a kérelmező nem fával fűt.  Például egy gáz visszakötésre nem
lesz elég a támogatás vagy azt majd megoldja?

Horváth Tünde szociális ügyintéző: Ha valakinek kikötik a gáz szolgáltatását, akkor
az már egy felhalmozódott tartozásból és mulasztásból adódhat. 

Kaviczki Péter képviselő: Akkor ez csak a fára szorítkozik vissza.

Fidrich Tamásné jegyző: A kérelmezőnek lehetősége van egy hirtelen fellépő nagy
közüzemi  számla  esetén kérelmet  benyújtani.  Ennek a  támogatásnak az  a célja,
hogy a tartozás rendezésében segítse a kérelmezőt.
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Kaviczk Péter képviselő: Persze nem az a célja, hogy rendezze az anyagi helyzetét,
csak hogy ne fagyjon meg.

Fidrich Tamásné jegyző: Abban lesz ez új,  hogy a rendkívüli  élethelyzet nem azt
jelenti,  hogy  az  kap  támogatást,  akinek  évek  óta  nincs  munkája.  A  támogatásra
jogosult akár egy jobban szituált család is, ahol kiesik pld. egy fő kereseti forrás.

Kaviczki Péter képviselő: Így megfelelnek a jogszabálynak?

Fidrich Tamásné jegyző: Úgy gondolja igen, de ha nem, a Kormányhivatal  jelezni
fogja.  Úgy  gondolja,  hogy  az  újrendelet  nem  zárja  ki  a  lakosokat  a  támogatás
lehetőségéből, hiszen, ha az egyik támogatási formára nem jogosult, beadhatja egy
másik támogatási formára. Annak kell még utána járni, hogy a gondozott családoknál
mennyire jellemző a gázfűtés.

Horváth Tünde szociális ügyintéző: Köztemetés esetén is változás történt. Különös
méltánylást érdemlő körülmény fennállásakor a polgármester dönthet a köztemetés
költségeinek részben vagy egészben történő mentesüléséről.  Különös méltánylást
érdemlő  körülmény,  ha  a  köztemetésre  kötelezett  vagyonnal  nem rendelkezik  és
családjában az egy főre jutó havi  jövedelem határ nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.
A  gyermekszületési  települési  támogatásnál  a  kérelem kötelező  melléklete  lett  a
védőnői  szolgálat  igazolásának  csatolása,  hogy  az  újszülött  a  bakonycsernyei
védőnői szolgálat nyilvántartásában gondozottként szerepel. A támogatás összege
50.000,- Ft-ról 60.000,- Ft-ra kerülne megemelésre. 
Ápolási díj esetében módosult, hogy az ápoltnak is a település lakójának kell lennie.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
települési támogatásokról és a köztemetés szabályairól szóló rendelet elfogadását. 

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2021. (VIII.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról és

a köztemetés szabályairól

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

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

Turi Balázs polgármester: A képviselő-testület az elmúlt ülésen a 7/2021. (VII.22.)
számú rendeletével módosította a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 6/2016.
(IV.1.) önkormányzati rendeletét, mivel a Fejér Megyei Kormányhivatal javaslatában
felhívást  intézett  a  képviselő-testület  felé.  A  rendelet  ismételt  módosítása  vált
szükségessé, mivel az önkormányzat külön rendeletben szabályozza a kiemelkedő
tanulmányi eredményt elérő diákok tanulmányi támogatását, így az arra vonatkozó §-
okat hatályon kívül kell helyezni a rendeletben.
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Fidrich  Tamásné  jegyző:  Ez  szintén  jogszabályi  változás,  mert  a  jó  tanulók
támogatása nem települési támogatásnak minősül.

Turi  Balázs  polgármester  felkérte  a  Pénzügyi  és  Településüzemeltetési  Bizottság
elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

Berze  Attila  bizottsági  elnök:  A  Pénzügyi  és  Településüzemeltetési  Bizottság
elfogadásra javasolta a rendelet tervezetet.

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

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2016.(IV.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi

rendszeréről szóló 9/2021.(VIII.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4./ Javaslat konyhai dolgozói álláspályázat elbírálására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi  Balázs polgármester:  Tájékoztatta  a képviselő-testületet,  hogy meghirdetésre
került konyhai dolgozói álláspályázat. 5 pályázat érkezett be, mindegyik határidőre,
és  a  pályázati  feltételeknek  minden  pályázó  megfelel.  A  pályázatokat  átadta  a
képviselők részére megtekintésre és kérte javaslataikat.

Szarka István János képviselő: Herczku Tímeát javasolja kinevezni, hiszen ő már
régóta  keres  munkát,  és  nem  utolsó  sorban  itt  él  a  faluban  a  családjával,  ami
véleménye szerint fontos szempont.

Több  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a
Herczku Tímea konyhai dolgozói státuszba történő kinevezésének elfogadását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
157/2021. (VIII.27.) határozata

a konyhai dolgozói álláspályázat elbírálásáról

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Herczku
Tímea 8056 Bakonycsernye, Petőfi Sándor u. 38/a. szám alatti  lakos által
konyhai dolgozói állasra benyújtott pályázatát elfogadja és 2021. 09. 01-től
határozatlan  időre,  3  hónap  próbaidő  meghatározásával,  mint  konyhai
dolgozót  kinevezi.  Illetményét bruttó  219.000,-  Ft/hó összegben határozza
meg. Felhatalmazza a polgármestert a kinevezés aláírására. 
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5./ Javaslat a 146/2021. (VII.21.) számú határozat – családsegítői álláspályázat -
módosítására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi Balázs polgármester: Tájékoztatás nyújtott, hogy a korábbi ülésen a testület a
146/2021. (VII.  21.) számú határozatában döntött  a családsegítő kinevezéséről. A
határozatban a munkába állás dátumánál elírás történt, így annak módosítása válik
szükségessé. 

Kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a
146/2021. (VII.21.) számú határozat módosításának elfogadását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
158/2021. (VIII.27.) határozata

a 146/2021. (VII.21.) számú határozat – családsegítői álláspályázat -
módosításáról

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 146/2021.
(VII.21.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Kocsis
Georgina  8056  Bakonycsernye,  Akác  utca  20.  szám  alatti  lakos  által
családsegítői  állasra  benyújtott  pályázatát  elfogadja  és  2021.  07.  26-tól
határozatlan időre, mint családsegítőt kinevezi. Illetményét bruttó 306.111,-
Ft/hó összegben határozza meg. Felhatalmazza a polgármestert a kinevezés
aláírására. 
 
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

6./ Javaslat szociális tüzifa pályázaton való részvételre
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a belügyminiszter
pályázatot hirdetett a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020.
évi  XC.  törvény  3.  melléklet  I.  2.2.1.  pont  szerinti,  a  települési  önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására. A pályázat célja, a
településen  a  legrászorultabb  családok,  átmeneti,  kiegészítő  támogatáshoz
juthassanak és csökkenjen a háztartások tüzelőanyag költsége. A támogatásra az
5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok pályázhatnak
szociális  célú  tűzifa  vagy  barnakőszén  vásárláshoz.  A  támogatás  vissza  nem
térítendő költségvetési támogatás. A tűzifa, valamint a szén szállításából – ideértve a
rászorulókhoz történő eljuttatást is - származó költségek az önkormányzatot terhelik.
Az  önkormányzat  egy  fajta  tüzelőanyag  megvásárlásához  igényelhet  támogatást.
Ugyan azok a feltételek, mint a tavalyi évben. Kérte a testület véleményét. 
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Ackerman József Zoltán alpolgármester: Továbbra sem támogatja a pályázaton való
részvételt  ugyan  úgy,  mint  a  korábbi  években,  mivel  azok  a  személyek,  akik
rendesen  dolgoznak,  vagy  éppen  egész  életükben  dolgoztak  és  most  rendes
nyugdíjat kapnak, nem lesznek rá jogosultak, csak főleg olyanok, akik önhibájukból
nem rendelkeznek megfelelő jövedelemmel. Több helyen látja, hogy a ház elé az
utcára leteszik  nekik  a tüzelőanyagot  és arra nem képes,  hogy behordja,  hanem
onnan tüzeli el.

Turi  Balázs  polgármester:  Ideáig  sem  volt  gond  belőle,  hogy  nem  pályázott  az
önkormányzat. 

Kaviczki  Péter  képviselő:  Már  alig  lehet  találni,  aki  vágást  és  takarítást  vállal.  A
Vadex is hirdeti, hogy valaki szedje össze.

Szarka István János képviselő: Előbbi napirendnél döntöttek arról, hogy a szociális
tüzifát igényelhet a lakos, ha problémája van. Nem támogatja a pályázást.

Több  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a
szociális tüzifa pályázaton való részvétel elutasításának elfogadását. 

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
159/2021. (VIII.27.) határozata

a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásról

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
Magyarország  2021.  évi  központi  költségvetéséről  szóló  2020.  évi  XC.
törvény  3.  melléklet  I.2.2.1.  pont  szerinti,  a  települési  önkormányzatok
szociális  célú  tüzelőanyag  vásárláshoz  kapcsolódó  támogatására  kiírt
pályázatban nem vesz részt. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

7./  Javaslat  Leader  pályázat  benyújtásával  kapcsolatos  döntések
meghozatalára
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi  Balázs  polgármester:  Kiírásra  került  újra  a  Bakonyi  települések  megújítása,
közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése támogatására vonatkozó pályázat. A
pályázati  kiírás  alapján  megállapítható,  hogy  legfeljebb  3  millió  Ft  támogatás
igényelhető.  A  támogatás  formája  vissza  nem  térítendő  támogatás,  85  %-os
támogatási intenzitással, de ez véleménye szerint vállalható. Erre már egyszer az
önkormányzat pályázott, amit meg is nyert, de egyéb okok miatt nem tudták lehívni a
pénzt, amit vissza kellett adni. Most újra kiírták és ha pályázna az önkormányzat, a
Coop előtti területhez segítséget nyújtana ez az összeg, a tervezői költségvetés 11
millió forinttal  számol és jelenleg 7 millió forint áll  rendelkezésre, de ezt feladattal
terhelten  viszik  tovább  jövőre.  Javasolja,  hogy  a  képviselő-testület  nyújtsa  be
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pályázatot  közpark,  közösségi  tér  kialakítására,  felújítására  a  Falusi  Bolt  előtti
területen. 

Kaviczki Péter képviselő: Most van tervezés alatt. 

Turi Balázs polgármester: A tér felújítási  terve már készen van, azokban változás
nincsen, csak egy fa lett odaültetve. A terveket arra értette, hogy az E-ON-nal és a
MATÁV-val  vezetékek  föld  alá  helyezésének  dokumentációjának  elkészítése  van
folyamatban, ami január hónapban lesz kész.

Kaviczki  Péter  képviselő:  Olyan  egyedi  dolgot  nem  lehetne  odatenni,  ami
Bakonycsernyéhez köthető?

Turi Balázs polgármester: Az lesz a szökőkút, ami egy szám formát fog mutatni.

Kaviczki Péter képviselő: Valami feliratra gondolt, ami akár egy selfiepont is lehetne.

Turi Balázs polgármester: Kicsi a terület ahhoz, hogy betűket tegyenek oda, de meg
lehetne nézni. Továbbra is a horgásztavat tartja a legjobb helyszínnek a selfie pont
kialakításához.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése című
pályázat benyújtásának elfogadását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
160/2021. (VIII.27.) határozata

a VP6-19.2.1-1-813-17 kódszámú „Bakonyi települések megújítása,
közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése” című pályázat benyújtásáról

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot
nyújt  be  a  Bakonyi  települések  megújítása,  közösségi  élettér  és
szolgáltatások fejlesztése – VP6-19.2.1-1-813-17 kódszámú támogatására, a
8056  Bakonycsernye, Rákóczi  út  1224/1  hrsz.  (Falusi  Bolt  előtti  tér)
helyszínre vonatkozóan. A projekt címe: Bakonycsernye közpark. 
A beruházás tervezett összköltsége: 3.724.385,- Ft. 
Ebből támogatási igény: 3.000.000,- Ft
Saját forrás: 724.385,- Ft
A  forrás  az  önkormányzat  2021.  évi  költségvetésében  rendelkezésre  áll.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésével és benyújtásával,
továbbá az ezekhez szükséges jognyilatkozatok megtételével.
 
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

8./ Javaslat coop előtti terület tulajdonjogának rendezésére
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi
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Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az előző napirend
keretében tárgyalt pályázat egyik követelménye az, hogy önkormányzati tulajdonba
kell lennie a pályázattal érintett területnek. Felvették a kapcsolatot a Magyar Közúttal,
aki  a  hozzájárulását  adja  a  tulajdonba  vételhez,  melyhez  megosztási  vázrajz  és
telekalakítási dokumentáció elkészítését kéri, melynek megléte után indítható el az
átminősítési  eljárás,  de  vannak  egyéb  feltételek  is.  Ingyenesen  adják  át  az
önkormányzat tulajdonába, viszont az ezzel járó egyéb költségek az önkormányzatot
terhelik.  Elsőkörben azt kérik,  hogy az átadandó területrész továbbra is országos
közútként  legyen  nyilvántartva,  ami  szerencsére  a  pályázat  szempontjából  nem
kizáró ok. Elmondta továbbá, hogy ez úgy valósulhat meg, ha a Kossuth utcához
lenne  csatolva,  ehhez  viszont  a  HÉSZ-ben  a  szabályozási  vonalat  szükséges
módosítani.

Fidrich Tamásné jegyző: Kiss Iván geodéta árajánlata bruttó 80.000,- Ft. Ezen kívül
kiadás  még  a  földhivatali  adatszolgáltatási  díj  9.000,-  Ft-al,  illetve  a  vizsgálati
záradékolás 2.500 Ft összegben és a telekalakítási engedélyezési eljárás 2X12.000
Ft. összeggel.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Kiss
Iván egyéni vállalkozó megbízásának elfogadását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
161/2021. (VIII.27.) határozata

a coop előtti terület tulajdonjogának rendezéséről

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a rendezett
faluközpont  kialakítása  céljából  a  Bakonycsernye  1224/1  hrsz-ú  ingatlan
megosztását kezdeményezi az országos közútról történő leválasztással úgy,
hogy az új ingatlan határ a 8216.j út szelvényezés szerinti jobb oldalán az
aszfalt  burkolat  és  a  parkoló  süllyesztett  szegélyének  vonala,  majd  az
útcsatlakozás után a buszöböl kiemelt szegély vonala. 
A megosztási vázrajzok és a telekalakítási dokumentáció elkészítésével Kiss
Iván  földmérő  mérnököt  (8041.  Csór,  Dózsa  György  utca  42.
adószám:72170041-1-27) bízza meg. 
Felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozat  mellékletét  képező  megbízási
szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2021. december 31.
 

9./  Javaslat  Digitális  Jólét  Nonprofit  Kft-vel  kötendő  együttműködési
megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi  Balázs  polgármester:  Tájékoztatást  nyújtott  a  testület  felé,  hogy  lejárt  a
megállapodás a DJP Pont IKT-val, melyet szükséges újra kötni. A művelődési ház
rendezvényeinek előkészítésében, lebonyolításában is jelentős segítséget nyújtanak
DJP  Pont  IKT  eszközei.  2019.  nyarán  digitális  klubfoglalkozást  indítottak  a
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gyermekek  számára.   A  foglalkozások  kötetlen,  mondhatni  szakköri  jelleggel
működtek, melynek anyagát minden alkalommal az aktuális igényeknek megfelelően
alakítottak. 2020-ban fogadták az Utazó Digitális Élményközpontot, melynek digitális
eszközeivel  90  bakonycsernyei  diák  ismerkedhetett,  valamint  háromhetes  nyári
napközis  táboraink  feladatai  között  is  helyet  kaptak  a  digitális  eszközök  és
alkalmazások. Továbbá lehetőséget kapott az idősebb korosztály, hogy megtanulja
az  elektronikus  ügyintézéssel  kapcsolatos  dolgokat.  Ez  működött.  Turjákné  Icu
művelődésszervező folyamatosan beszámolt erről, sokan részt is vettek. Most újra
meg  kell  kötni  a  megállapodást  és  biztosítani  kell  az  önkormányzatnak  egy
szervezőt.  A  lényeg,  hogy  folytatódna,  ami  eddig  volt.  Elvárás  lesz  a
művelődésszervező felé, hogy a Béketelepi Klubban is tartson ilyen oktatásokat. Az
eszközállományt  elvileg  lehet  mozgatni,  de  elkezdett  gondolkozni,  hogy  lehetne
megoldani,  akár  leselejtezett  gépekből  is.  Be  lett  kötve  az  internet  a  Béketelepi
Klubba, amit a pályázatban vállaltak.

Berze Attila képviselő:  Tulajdonképpen akkor egy cég megszűnt  és egy másikkal
lesz kötve?

Turi Balázs polgármester: Igen. Szeretné tovább működtetni a Digitális Jólét Program
Pontot,  azonban  a  Neumann  János  Nonprofit  Közhasznú  Kft.   (1027  Budapest,
Csalogány u. 47-49. adószám: 18087138-2-41) megszűnik,  és helyébe a Digitális
Jólét Nonprofit Kft.  (1016 Budapest, naphegy tér 8. adószám: 23733251-2-41) lép.
Az együttműködés feltételei nem változnak.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
Digitális Jólét Nonprofit Kft-vel kötendő együttműködési megállapodás megkötésének
elfogadását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
162/2021. (VIII.27.) határozata

a Digitális Jólét Nonprofit Kft-vel kötendő együttműködési megállapodás
megkötésére

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Digitális
Jólét Nonprofit Kft.-vel (1016 Budapest, Naphegy tér 8. adószám: 23733251-
2-41) a határozat mellékletét képző együttműködési megállapodást megköti.
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
 
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

10./  Javaslat  II.  számú  háziorvosi  körzet  iskolai  egészségügyi  feladatok
ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Osgyán  Gábor  képviselő  elhagyta  a  tanácstermet,  így  a  jelenlévő  testületi
tagok száma a 6 főről 5 főre csökkent.
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Turi  Balázs  polgármester:  Az  önkormányzat  és  Dr.  Sós  Katalin  háziorvos  között
2020. július 1-én köttetett feladatellátási szerződés értelmében a doktornő látja el a
II. háziorvosi körzet iskolaegészségügyi feladatait, tekintettel arra, hogy a II. körzet
háziorvosa  még  nem az  önkormányzat  alkalmazásában  áll,  hanem az  Országos
Kórházi  Főigazgatóságnál  van jogviszonyban.  A szerződés határozott  időre,  azaz
2021.  augusztus  31-ig  köttetett.  A  NEAK,  mint  a  finanszírozó  jelezte,  hogy  a
finanszírozás  folyamatosságában  biztosítása  céljából  2021.  augusztus  16-ig
elektronikusan, illetve 2021. augusztus 21-ig papír alapon kerüljön megküldésre az új
feladatellátási szerződés. A II. számú háziorvosi körzet folyamatos finanszírozásának
biztosítása érdekében az önkormányzat és a Dr. Sós és Társa Bt. között köttetett
feladatellátási  szerződés  aláírásra  került.  Kéri  a  testület  ezirányú  döntésének
megerősítésére, vagy hatályon kívül helyezésére.

Elmondta továbbá, hogy Dr. Bechtold Péter doktor urat még nem lehetett felkérni,
mivel  még  nincs  meg  a  végzettsége.  Egyeztetve  a  pénzüggyel  7.000,-  Ft-tal
növekedne a doktornő megbízási díja, amit természetesen nem a doktornő kért.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
II.  számú  háziorvosi  körzet  iskolai  egészségügyi  feladatok  ellátására  vonatkozó
megbízási szerződés megkötésének jóváhagyását. 

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
163/2021. (VIII.27.) határozata

a II. számú háziorvosi körzet iskolai egészségügyi feladatok ellátására
vonatkozó megbízási szerződés megkötéséről

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az
önkormányzat  fenntartása  alatt  működő  II.  számú  háziorvosi  körzet  (FIN
szám: 070097045 ) iskola és ifjúság-egészségügyi feladatok ellátásra dr. Sós
Katalin és Társa Bt.-vel (8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 49.) kötött, jelen
határozat mellékletét képező feladatellátási szerződést jóváhagyja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Osgyán Gábor képviselő visszajött a tanácsterembe, így a jelenlévő testületi
tagok száma a 5 főről 6 főre emelkedett.

11./  Javaslat  140/2021.  (VII.21.)  számú  határozat  -  Vadex  Zrt-vel  kötendő
megállapodás - módosítására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi Balázs polgármester: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata a 140/2021.
(VII.21.)  számú  határozatával  döntött  az  önkormányzat  és  a  VADEX.  Zrt-  között
létrejövő,  a Kisgyúni  út  felújítása kapcsán fizetendő támogatás szabályairól  szóló
megállapodásról. A megállapodás aláírása nem valósult meg, mivel a VADEX Zrt.
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más  megoldási  javaslatot  terjesztett  az  önkormányzat  felé.  Ennek  megfelelően
elkészült az új megállapodás szövege, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.
Ez  kizárólag  a  pályázat  benyújtásával  és  előkészítésével  kapcsolatos  költségek
támogatását tartalmazza. Nyertes pályázat esetén újabb megállapodás megkötése
válik szükségesség. A szándékuk az, hogy segítsenek és adjanak pénzt, de mindig
új variációk merülnek fel. 

Ackerman  József  Zoltán  alpolgármester:  Ez  a  pályázat  elég  komoly  összeget
igényel. 1.800.000,- Ft-al fogja csak támogatni a Vadex Zrt.?

Turi Balázs polgármester: 5%-os önerőt követel a pályázat, annak felét finanszírozza
a cég. 240 milliót lehet nyerni. Amennyiben nyer a pályázat, amit most befizettek,
akkor annyival kevesebbet kell majd nekik befizetni. Ha nem nyer a pályázat, akkor
mindenki elbukja a beadott összeget.

Ackerman József Zoltán alpolgármester: És ha a Vadex Zrt azt mondja, hogy nem
száll be, mivel ez önkormányzati út, úgy súlykorlátozást vezethetne be.

Turi  Balázs polgármester:  Érti  a mondanivalóját,  de erről  nem kell  beszélni,  mert
abszolút partner a Vadex Zrt.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
Vadex Zrt-vel kötendő megállapodás módosításának elfogadását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
164/2021. (VIII.27.) határozata

a 140/2021. (VII.21.) számú határozat – Vadex Zrt-vel kötendő
megállapodás módosításáról

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az
Önkormányzat  és a Vadex Zrt.  (8000 Székesfehérvár,  Tolnai  u.  9.)  között,
jelen határozat mellékletét képező szerződés szövegét megismerte, az abban
foglaltakkal egyetértve felhatalmazza a polgármester az aláírásra, s egyben a
140/2021.(VII.21.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

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.).  Felhatalmazza  a
polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező megállapodás aláírására.

 
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

12./ Javaslat Fecskeházi lakók kijelöléséről
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi
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Turi  Balázs  polgármester:  Tájékoztatta  a  képviselő-testületet,  hogy  fecskeházi
lakónak  3  pályázat,  albérlet  igénybevételére  pedig  egy  pályázat  érkezett  be.
Fecskeházi pályázók Jutasi Szalóme Szandra és Berta Attila, Tóth Péter József és
Lebán Csenge Krisztina, valamint Adorján Csaba és Németh Valéria. Az albérletes
pályázó  pedig  Dreka  Dávid  és  Dreska-Lénárth  Tünde.  Alapesetben  a  fecskéket
részesítik előnyben, ha minden előírásnak megfelel, viszont az albérletes pár kérte,
hogy  csak  az  év  végéig  mennének  be.  Úgy  gondolja,  ők  nagyobb  segítségre
szorulnak, hiszen a településen vettek családi házat és még nem tudnak beköltözni,
de ahol most laknak ki kell költözniük. Javasolja, hogy erre a pár hónapra, december
15-ig jelölje ki őket a testület és az egyik fecskepárt pedig januártól nevezze ki a
testület, így mindenkinek tudnának segíteni.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Dreska
Dávid és Dreska-Lénárth Tünde 8056 Bakonycsernye, Bercsényi u. 26. szám alatti
lakosok kérelmének elfogadását.
 

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
165/2021. (VIII.27.) határozata

Dreska Dávid és Dreska-Lénárth Tünde lakáshasználati kérelméről 

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
tulajdonában álló  Fiatalok Garzonházába (Fecskeház) Dreska Dávid 8056
Bakonycsernye,  Bercsényi  u.  26.  és  Dreska-Lénárth  Tünde  8056
Bakonycsernye, Bercsényi u. 26. szám alatti lakosokat 2021. december 15-ig
albérlőnek jelöli ki a földszint/5 számú lakásba 2021. szeptember 01-től.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  Jutasi  Szalóme  Szandra  8056
Bakonycsernye, Táncsics u. 11. és Berta Attila 8000 Székesfehérvár, Bercsényi u.
68. szám alatti lakosok kérelmének elfogadását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
166/2021. (VIII.27.) határozata

Jutasi Szalóma Szandra és Berta Attila lakáshasználati kérelméről 

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
tulajdonában  álló  Fiatalok  Garzonházába  (Fecskeház)  Jutasi  Szalóme
Szandra  8056  Bakonycsernye,  Táncsics  u.  11.  és  Berta  Attila  8000
Székesfehérvár, Bercsényi u. 68. szám alatti  lakosokat 5 éves időtartamra
lakáshasználónak jelöli ki az emelet/7 számú lakásba 2021. szeptember 01-
től.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A polgármester szavazásra bocsátotta Tóth Péter József és Lebán Csenge Krisztina
8056 Bakonycsernye, Rózsa u. 83. szám alatti lakosok kérelmének elfogadását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
167/2021. (VIII.27.) határozata

Tóth Péter József és Lebán Csenge Krisztina lakáshasználati kérelméről 

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
tulajdonában  álló  Fiatalok  Garzonházába  (Fecskeház)  Tóth  Péter  József
8056  Bakonycsernye  Rózsa  u.  83.  és  Lebán  Csenge  Krisztina  8056
Bakonycsernye  Rózsa  u.  83.  szám  alatti  lakosokat  5  éves  időtartamra
lakáshasználónak jelöli ki az emelet/12 számú lakásba 2021. szeptember 01-
től.
 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  Adorján  Csaba  és  Németh  Valéria  8056
Bakonycsernye, Rózsa u. 75. szám alatti lakosok kérelmének elfogadását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
168/2021. (VIII.27.) határozata

Adorján Csaba és Németh Valéria lakáshasználati kérelméről 

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
tulajdonában álló Fiatalok Garzonházába (Fecskeház) Adorján Csaba 8056
Bakonycsernye,  Rózsa  u.  75.  és  Németh  Valéria  8056  Bakonycsernye,
Rózsa u. 75. szám alatti lakosokat 5 éves időtartamra lakáshasználónak jelöli
ki az fsz/5 számú lakásba 2022. január 03-tól.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

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

Turi Balázs polgármester részletes tájékoztatást nyújtott a két testületi ülés ideje alatt
történt fontosabb eseményekről.
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Ackerman  József  Zoltán  alpolgármester:  Kaszner  Ádám  felmondta  a  bérleti
szerződést a Béketelepi Klub használatára vonatkozóan. Amiket ott ő furkált fel  a
falra eszközöket, azt helyre kell állítania?

Turi Balázs polgármester: Természetesen igen. A felmondását azzal indokolta, hogy
szeretne nagyobb területet kapni, új gépeket hozni, az ottani hely pedig kicsi volt már
neki. A terem október 1-től válik üressé. A pályázat beszabályoz, hiszen bérleti díjat
nem  kérhet  senkitől.  A  pályázatnak  megfelelően  a  horgászok  és  a  nyugdíjasok
vannak bent, viszont továbbra is szeretné hasznosítani a helyet, így szeretné kérni a
testülettől,  ha  valakinek  van  ötlete  szívesen  veszi.  Javasolja,  hogy  az  átmeneti
időszakra, egy ping-pong asztalt vigyenek le, és ott tudják használni. A kérdés az,
hogy ki  veszi  át  és ki  veszi  vissza a termet,  mert  ott  rongálás is  előfordulhat.  A
házirendet  be  kell  tartatni  majd,  de  a  használat  menetét  még  ki  kell  dolgozni.
Valószínűleg ezzel  a  lehetőséggel  inkább hétvégén élnének.  Az internet  elérhető
lesz mindegyik helységben. Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.

Kaviczki  Péter  képviselő:  Súri  útszakasznál  nem lehet valami megoldást  keresni?
Nagyon  veszélyes  az  a  rész.  Ahogy  elnézi  Fejér  megyében  van  a  legrosszabb
körülmény utak szempontjából. Szinte mindenhol újítják fel az utakat.

Turi  Balázs  polgármester:  Szerinte  Fejér  Megyében  is  szépen  haladnak  az
útfelújítások.  A Mór-Bakonycsernye összekötő út  felújítási  lehetőségeiről  többször
tárgyalt már, a tervek szerint a következő 3-5 évben esély van a korszerűsítésre. Itt a
közelben Nagyvelegre is elkészült az összekötő út, ami véleménye szerint nem kis
dolog. Tájékoztatást nyújtott továbbá, hogy 2021. szeptember 18-án megrendezésre
kerül a szüreti felvonulás, a megnyitó 11-kor kezdődik, szeretettel vár mindenkit.

Osgyán Gábor Ferenc képviselő: Bakonycsernye végén a napelemparknál körülbelül
1 méteres a parlagfű. Nem lehetne felszólítani őket? 

Turi Balázs polgármester: Nem csak ott van probléma. A felszólítások 2-3 hónapja
kiküldésre kerültek, de sajnos vannak olyan ingatlanok, ahol még mindig nem történt
változás, a többszöri felszólítás ellenére sem, ezért kérte a hivatali apparátust, hogy
lépjenek fel  ezekkel  az emberekkel  szemben. Eddig nem büntették,  de most már
muszáj lesz. A rendes faluképhez ez is hozzátartozik. Külterületen a Földhivatal az
eljáró hatóság, nem a jegyző.

Ackerman József Zoltán alpolgármester: Az Akác utcában Fekete Ervin és Kalincsák
Juditék között már 11 hónapos ügy zajlik, hogy a Fekete Ervinék fája akadályozza
őket tv szolgáltatás igénybevételére.

Kaviczki Péter képviselő: A járdákra, valamint a kerítésen átnövő gaz eltakarítására
vonatkozóan nem lehetne beleírni a rikkancsba egy ezzel kapcsolatos cikket?

Turi Balázs polgármester: Lehet, jó gondolat, bár jegyzői cikk már több alkalommal is
megjelent.

Osgyán Gábor Ferenc képviselő: Van most tűzgyújtási tilalom? Mi az az időszak,
amikor lehet? 

Fidrich Tamásné jegyző: Nem lehet  tüzet  gyújtani.  Már több éve törvényi  szinten
betiltásra került  a belterületi tűzgyújtás, de az önkormányzatok kaptak lehetőséget
arra,  hogy  helyi  rendeletükben  engedélyezzék  és  leszabályozzák  a  belterületi
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tűzgyújtás lehetőségét. A veszélyhelyzet kihirdetése előtt megalkotásra került az a
törvény, amely megszüntette az önkormányzatok ezirányú szabályozási lehetőségét.
A törvény azonban a vészhelyzet miatt nem lépett hatályba, így lehetőség volt az
önkormányzati rendeletek további hatályban tartása. Amennyiben a veszélyhelyzet
megszüntetésre  kerül,  az  elfogadott  törvény  hatályba  lép.  Amúgy  pedig  törvény
nélkül sem lehet május 15-től  szeptember 15-ig tüzet gyújtani belterületen a helyi
rendelet értelmében.

Osgyán  Gábor  Ferenc  képviselő:  Mi  van  akkor,  ha  valaki  akár  vasárnap,  vagy
bármikor tüzet gyújt?

Ackerman József Zoltán alpolgármester: Fel kell hívni a tűzoltókat.

Kaviczki Péter képviselő: A Petőfi Sándor utcában megint tönkrement egy híd. Ezt
érdemes lenne kijavítani.

Turi  Balázs  polgármester:  Nem  az  önkormányzat  vagyontárgya.  Pályázati
kötelezettség már nincsen rá, a Magyar Állam tulajdonában lévő vagyontárgy.

Kaviczki Péter képviselő: Korábban beszéltek arról, hogy pénzügyi okok miatt maradt
szociális keret és felmerült, hogy lecserélik a suzuki autót. Műszakilag átvizsgálta,
83.000 km van benne és véleménye szerint ennyit még bőven elmegy. Vannak rajta
kisebb hibák koccanásból adódóan, de műszakilag úgy tűnik rendben van. Ha ugyan
ilyen  paraméterekkel  szeretnének  új  autót  venni,  akár  egy  hybrid  autót,  de  azt
feleslegesnek tartja,  mivel  az 8 millió alatt  nem lehet kapni.  Véleménye szerint  a
mostani autó teljesen jó állapotban van, nem rohad, nincs leverve. Nem indokolt a
lecserélése, 4-5 évet még bírni fog.

Szarka István János képviselő: Az eladhatósága nem lesz később rosszabb? Nem
érné meg most egy újabb autóba betenni a pénzt? 4 év múlva csökkenni fog az ára.

Kaviczki  Péter  képviselő:  Szerinte  nem  ér  annyit.  A  megbízhatósága  végett
felértékelik és nagyon tartja az árát.

Turi  Balázs  polgármester:  Elmondta,  hogy  az  Ifjúság  utca  padkázásra  kért  be
ajánlatot.

Berze Attila képviselő: Van rá pénz?

Turi Balázs polgármester: Jelenleg nincs, csak úgy lenne, ha valahonnan át lenne
csoportosítva, a következőkben visszatérhetnek rá.

14./  Javaslat  Fecskeházi  szellőzőberendezésre  vonatkozó  szerződés
módosítására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Víz-Gáz-Fűtés
Szerelő Bt. kérelmet nyújtott be, mivel a Fecskeház szellőztető berendezés javítási,
átszerelési  munkáinak  teljesítési  határidejét  teljesíteni  nem  tudja,  így  annak
módosítását kéri. A vállalt teljesítés 2021. augusztus 31. A módosított teljesítés pedig
2021. október 15. lenne. A kérelmét azzal  indokolta,  hogy anyag hiányában nem
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tudja teljesíteni. A cég, akitől az alkatrészeket megrendelte, a mai napig nem tudta
beszerezni. Elmondta, hogy a kifizetés az ottani bérlők által befizetett bérleti díjból
kerül finanszírozásra.

Kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a
fecskeházi szellőzőberendezésre vonatkozó szerződés módosításának elfogadását. 

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
169/2021. (VIII.27.) határozata

a fecskeházi szellőzőberendezésre vonatkozó szerződés módosításáról

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  és  a  Víz-
Gáz-Fűtés  Szerelő  Bt.  (8056  Bakonycsernye,  Rózsa  u.  148.,  adószám:
20747066-2-07)  vállalkozó  között  létrejött  szellőző  berendezések  javítása
tárgyú szerződés teljesítési határidejét 2021. október 15-ben határozza meg.
A szerződés további pontjai változatlan tartalommal maradnak hatályban. A
vállalkozói szerződés módosítás a határozat mellékletét képező tartalommal
kerül aláírásra. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

15./ Javaslat Iznai szőlőhegy elnevezésére
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Fidrich  Tamásné  jegyző:  Tájékoztatást  nyújtott  a  testület  felé,  hogy  érkezett  egy
kérelem, melyben az Iznai szőlőhegyen a legfelső utcában lévő ingatlan házszámmal
történő  meghatározását  kérik,  állandó  lakcím létesítése  céljából.  Ahhoz,  hogy  az
ingatlan házszámot kaphasson az közterület elnevezése válik szükségessé. Kérte a
testület véleményét.
Szarka István János képviselő: Hány embert érintene?

Fidrich  Tamásné  jegyző:  Sok  embert  érint,  mert  amint  a  közterületet  elnevezi  a
testület,  mindenki,  akinek  az  épület  bejárata  arra  a  közterületre  néz,  kérheti  a
házszámot.

Kaviczki Péter képviselő: Jár ez a lakosoknak valami plusszal?

Fidrich  Tamásné  jegyző:  Nem jár,  mivel  nem lakóövezet.  Amennyiben  a  testület
elnevezi az utcát, utána lehet házszámozni.

Kaviczki Péter képviselő: Az egész utcát be kell számozni?

Fidrich Tamásné jegyző: Nem, csak aki kéri. Mivel nem kialakított utcáról beszélnek,
így a szemben lévő számok között nagy lehet a különbség. Továbbá vannak üres
telkek  is,  amelyeket  természetesen  figyelembe  kell  venni  a  házszámozás
kialakításánál.
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Varsányi Ferencné képviselő: Építési engedélyköteles?

Osgyán Gábor Ferenc képviselő: Alatta lévő utcában is van egy állandó lakos, nem
lehetne azt a másik két utcát is elnevezni?

Fidrich Tamásné jegyző: Azokra nem érkezett be kérelem.

Ackerman József Zoltán alpolgármester: Javasolja, hogy az utca az Iznai felső nevet
kapja.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta
az Iznai szőlőhegy felső utca „Iznai felső” néven való elnevezésének elfogadását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
170/2021. (VIII.27.) határozata

az Iznai szőlőhegy felső utcájának elnevezéséről

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
tulajdonában  álló  és  kezelésében  lévő  bakonycsernyei  3612  hrsz-ú  hrsz
közút  Iznai  felső  néven  nevezi  el.  Felhatalmazza  a  jegyzőt,  hogy  a
közterületek  elnevezésének,  és házszám meghatározásainak szabályainak
megállapításáról  szóló  10/2014.  (VIII.29.)  önkormányzati  rendeletben
előírtak,  valamint  a  központi  címregiszterről  és  a  címkezelésről  szóló
345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásai szerinti eljárást folytassa le.

Felelős: jegyző
Határidő: 2021. december 31.
 

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
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