
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83.

JEGYZŐKÖNYV

Készült  Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2021.
október 28-én 16:30 órakor kezdődő közmeghallgatásán. 

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 képviselő testületet. Megállapította, hogy a
közmeghallgatás  határozatképes,  mivel  a  megválasztott  7  fő  képviselő-testületi
tagból 7 fő megjelent. 

A  közmeghallgatás  jegyzőkönyvének  hitelesítésével  Osgyán  Gábor  Ferenc
képviselőt javasolja megbízni. 

A képviselők a javaslattal egyetértettek és határozathozatal nélkül megbízták Osgyán
Gábor Ferenc képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésével. 

Turi  Balázs  polgármester:  Köszöntötte  a  megjelenteket.  Elsődlegesen  néhány
statisztikai adatról a képviselő-testület munkáját illetően nyújtott tájékoztatást: 
2020. évre vonatkozóan 
15 db testületi ülés volt, melyből 1 közmeghallgatás, 
242 db testület által hozott határozat, 
95 db polgármesteri határozat
10 db bizottsági ülés
22 db rendelet, melyből 11 módosító

2021. évre vonatkozóan:
4 db testületi ülés 65 db határozattal
129 db polgármesteri határozat
2 db bizottsági ülés
11 db rendelet, melyből 5 módosító

Elmondta,  hogy a pandémiás időszak alatt  is  folyamatos volt  a  kapcsolattartás  a
képviselő-testülettel, valamint megköszönte, hogy az elmúlt két évben szinte mindig
100%-os  volt  a  testület  létszám  a  megtartott  testületi  üléseken.  A  továbbiakban
részletesen  ismertette  az  előterjesztésben  foglaltakat,  mind  pénzügyi,  szociális,
közfoglalkoztatottak, valamint a Fecskeházról szóló információkat. 
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Az elhangzottakhoz sem a testület, sem a jelenlévő részéről nem érkezett kérdés.

Sztrida  József  Horgász  Egyesület  Elnöke:  Tisztelt  Képviselő  testület!  A
közmeghallgatáson  való  részvétele  oka,  egy  olyan  lehetőség  felmerülése  a  falu
életében,  amit  véleménye  szerint  vétek  lenne  kihagyni.  A  súri  úti  új  360  millió
forintból  megépülő  pályázati  beruházás,  kettős  vagy  több  célú  hasznosítására
szeretné felhívni a figyelmet. Az árvíztározó olyan nagyságú véd mű lesz, amit a mai
klíma változásokkal teli időnkben kár lenne csak egy célra használni. Látva a tározó
méreteit,  javasolná  egy  több  célú  víztározó  létrehozását,  amely  akár  horgászati,
turisztikai  hasznosítású  is  lehetne.  Rendkívül  jó  és  közeli,  szemnek  látványos
elhelyezkedése nagy vonzerővel bírna. A közmű hálózat pedig karnyújtásnyira van a
területtől. Tudja, hogy sok plusz költségbe kerülne a megvalósítás hisz a mostani
állapotban a zsilip rendszer nem alkalmas víztározó kialakítására, de hosszú távon
sokkal  több  haszonnal  járna  a  falunak,  ha  ezt  a  nagy  lehetőséget  több  célra  is
tudnánk hasznosítani.  A mai  csapadék hiányos száraz időszakban az itt  felfogott
nagy  mennyiségű  vizet  akár  öntözésre  is  lehetne  használni.  A  környéken
gazdálkodókkal együtt működve. 

Egy  másik  dologra  is  szeretné  felhívni  a  figyelmet  a  tározó  kialakításával
kapcsolatban.  A  majdan  elárasztott  terület  terepviszonyaira.  A  régi  patakpart
magasabban helyezkedik el, mint a mellette fekvő, árvíz esetén víz alá kerülő terület.
Viszont  így  az  árvíz  elvonulásával  nem  tud  visszafolyni  a  patakmederbe.  Nyári
időszakban  ebből  a  pangó  körülbelül  30-40  cm mély  vízfelületből  óriási  szúnyog
keltető keletkezne, ami rendkívül kellemetlen helyzetet teremtene a faluban.  Ezért
javasolja,  hogy  mielőtt  a  földmunkákat  befejeznék,  nyissanak  a  patak  mindkét
oldalán olyan csatornát, amely ezt a vizet visszavezetné a mai mederbe. Köszönöm
megtisztelő figyelmüket! 

Turi Balázs polgármester: Elnök Úr két kérdéskört vetett fel. Az elsőhöz azt tudom
mondani, hogy érti és jó ötletnek is tartja az elgondolását. Viszont azt azért tudni kell,
hogy ez a védmű jogerős építési engedéllyel rendelkezik.  vállalkozónk azt ebben a
formában kel elkészíteni. Ezt követően pedig 10 éves fenntartási kötelezettége van
az önkormányzatnak a záportározó üzemeltetésére. Véleménye szerint ezen időszak
alatt megváltoztatni a műszaki tartalmat nem lehet. Azt is meg kell vizsgálni majd,
hogy pontosan milyen beavatkozások szükségesek, ha azt önkormányzat ezt meg
kívánja valósítani. 

A másik dologgal kapcsolatban pedig minden bizonnyal a tervezés során geodéziai
méréseket  is  megtörténtek,  ezeket  elkéri  a  tervezőtől,  de  hivatalosan  a  mostani
beruházás során a folyópart külön munkanemként nem szerepel, de mindenképpen
utánajár a dolognak.

Több  kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  polgármester  a  közmeghallgatást
berekesztette.

k.m.f.

Turi Balázs Fidrich Tamásné
polgármester      jegyző  

     Osgyán Gábor
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jegyzőkönyv hitelesítő
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