
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:  Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2021.
december 16-án 10:00 órai kezdettel megtartott soros képviselő-testületi ülésén. 

Jelen vannak: 
Turi Balázs polgármester
Ackerman József Zoltán alpolgármester
Berze Attila képviselő
Kaviczki Péter képviselő
Osgyán Gábor Ferenc 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 6 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: 6 fő
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
242/2021. (XII.16.) 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./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

2./ Javaslat a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosításra
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző

3./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról szóló döntés meghozatalára
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző

4./ Javaslat Fecskeházi albérleti szerződés módosítására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

5./  Javaslat  TOP_Plusz-1.2.1-21”  Élehető  települések”  pályázat  benyújtásával
kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

6./ Javaslat 2022. évi munkaterv elfogadására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

7./ Jegyzői beszámoló a 2021. évi adóztatási tevékenységről
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

8./  Polgármesteri  beszámoló  az  önkormányzati  társulásokban  végzett
tevékenységéről
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

9./  Tájékoztató  az  önkormányzati  képviselők  választópolgárokkal  történő
kapcsolattartási kötelezettségük teljesítéséről, valamint képviselői tevékenységükről
szóló tájékoztató
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

10./ Lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

11./  Jegyzői  tájékoztató  a  Bakonycsernyei  Közös  Önkormányzati  Hivatal
tevékenységéről
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző

12./ Jegyzői tájékoztató az adó és egyéb díjemelési tilalomról
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző

13./  Javaslat  helyi  vérvételi  lehetőség  biztosítására  vonatkozó  szerződés
felülvizsgálatára
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

14./ Javaslat mezőgazdasági munkagép tároló kialakítására
Előterjesztő Turi Balázs polgármester
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15./ Javaslat a bérüzemeltetett tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyvébe felsorolt
elhasználódott vagyontárgyak selejtezésére
Előterjesztő Turi Balázs polgármester

16./ Javaslat Dr. Sós Katalin 2021. évi támogatás elszámolására
Előterjesztő Turi Balázs polgármester

17.  Javaslat  a  Bakonycsernyei  Bányász  Sport  Egyesület  2021.  évi  támogatás
elszámolására
Előterjesztő Turi Balázs polgármester

18./  Javaslat  a  Bakonycsernyei  Polgárőr  Egyesület  2021.  évi  támogatás
elszámolására
Előterjesztő Turi Balázs polgármester

19./  Javaslat  a  Bakonycsernyei  Horgász  Egyesület  2021.  évi  támogatás
elszámolására
Előterjesztő Turi Balázs polgármester

20./  Javaslat  Termesz-2002  Kft.  (Tölgyfa  fogadó)  2022.  évre  vonatkozó
áremelésének megtárgyalására
Előterjesztő Turi Balázs polgármester

21./ Tájékoztató az Anya és Csecsemőgondozó karbantartási munkálatairól
Előterjesztő Turi Balázs polgármester

22./  Javaslat  Bakonycsernyei  Közös  Önkormányzati  Hivatal  létrehozására  és
működtetésére vonatkozó megállapodás módosítására
Előterjesztő Turi Balázs polgármester

23./ Javaslat szívességi gépjárműhasználatra vonatkozó szerződésre
Előterjesztő Turi Balázs polgármester

A tárgyalandó napirendre  egyéb módosító  javaslat  nem érkezett.  A  polgármester
szavazásra  bocsátotta  a  tárgyalandó  napirendre  tett  javaslat  elfogadását  az
elhangzottak szerint:

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
243/2021. (XII.16.) határozata

a napirendi pontok elfogadásáról

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó
napirendi pontjaira tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:
1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
2./  Javaslat  a  képviselő-testület  szervezeti  és  működési  szabályzatának
módosításra
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző
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3./  Helyi  Esélyegyenlőségi  Program  felülvizsgálatáról  szóló  döntés
meghozatalára
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző
4./ Javaslat Fecskeházi albérleti szerződés módosítására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
5./ Javaslat TOP_Plusz-1.2.1-21” Élehető települések” pályázat benyújtásával
kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
6./ Javaslat 2022. évi munkaterv elfogadására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
7./ Jegyzői beszámoló a 2021. évi adóztatási tevékenységről
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
8./  Polgármesteri  beszámoló  az  önkormányzati  társulásokban  végzett
tevékenységéről
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
9./  Tájékoztató  az  önkormányzati  képviselők  választópolgárokkal  történő
kapcsolattartási  kötelezettségük  teljesítéséről,  valamint  képviselői
tevékenységükről szóló tájékoztató
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
10./ Lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
11./  Jegyzői  tájékoztató  a  Bakonycsernyei  Közös  Önkormányzati  Hivatal
tevékenységéről
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző
12./ Jegyzői tájékoztató az adó és egyéb díjemelési tilalomról
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző
13./  Javaslat  helyi  vérvételi  lehetőség  biztosítására  vonatkozó  szerződés
felülvizsgálatára
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
14./ Javaslat mezőgazdasági munkagép tároló kialakítására
Előterjesztő Turi Balázs polgármester
15./  Javaslat  a  bérüzemeltetett  tárgyi  eszközök selejtezési  jegyzőkönyvébe
felsorolt elhasználódott vagyontárgyak selejtezésére
Előterjesztő Turi Balázs polgármester
16./ Javaslat Dr. Sós Katalin 2021. évi támogatás elszámolására
Előterjesztő Turi Balázs polgármester
17. Javaslat a Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület 2021. évi támogatás
elszámolására
Előterjesztő Turi Balázs polgármester
18./  Javaslat  a  Bakonycsernyei  Polgárőr  Egyesület  2021.  évi  támogatás
elszámolására
Előterjesztő Turi Balázs polgármester
19./  Javaslat  a  Bakonycsernyei  Horgász  Egyesület  2021.  évi  támogatás
elszámolására
Előterjesztő Turi Balázs polgármester
20./  Javaslat  Termesz-2002  Kft.  (Tölgyfa  fogadó)  2022.  évre  vonatkozó
áremelésének megtárgyalására
Előterjesztő Turi Balázs polgármester
21./ Tájékoztató az Anya és Csecsemőgondozó karbantartási munkálatairól
Előterjesztő Turi Balázs polgármester
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22./ Javaslat Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és
működtetésére vonatkozó megállapodás módosítására
Előterjesztő Turi Balázs polgármester
23./ Javaslat szívességi gépjárműhasználatra vonatkozó szerződésre
Előterjesztő Turi Balázs polgármester

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal

1./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a szőlősgazdák
többször  jelezték,  hogy  a  szőlők  és  gyümölcsfák  hajtásait,  terméseit  gyakran
pusztítják a vadak, ezért önkormányzatunk pályázatot nyújtott be kerítés építésére az
Iznai dűlők északi és nyugati részének védelmében. A pályázat során 15.840.151.-
Ft-os támogatást nyertek, így 2022. tavaszán meg is kezdődhet a munka. A kerítés a
Rebricska bejárótól a Pék pincéig fog tartani. A Dózsa utca és a Kossuth utca felől
lesznek  nyílások  a  kerítésen,  ahol  a  közlekedés  biztosítva  lesz.  A  nyílásoknál
vadriasztók  lesznek  elhelyezve,  hogy  az  állatokat  ott  se  tudjanak  a  szőlőskertbe
bejutni. A projekt befejezési határideje: 2022. június 30.

Osgyán Gábor Ferenc képviselő: Az útnak a túlsó felén lesz?

Turi Balázs polgármester: Igen. A család- és gyermekvédelmi szolgálatoknak 2022-
től  a gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai  rendszert  kell  használniuk
munkájuk során, ehhez nyújtott segítséget az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a
Nemzeti  Szociálpolitikai  Intézet.  A  megpályázott  1  millió  Ft-os  támogatásból
önkormányzatunk  573.904.-Ft  összegű  támogatást  nyert.  A  támogatási  összeg
csökkentésével  lehetővé  tették,  hogy  a  pályázatban  megjelölt  szabadon
módosíthatóak az összeg függvényében, így a korábban betervezett 2 darab laptop
és  multifunkciós  nyomtató  helyett  csak  1  darab  laptop  és  1  darab  multifunkciós
nyomtató kerül beszerzésre. A projekt befejezési határideje: 2022. június 30.

A mai nappal bezárólag kihordásra került az a 400 db karácsonyi csomag, melyet a
képviselő-testület a 70 év felett  lakosaink számára ajándékozott.  A kihordásban a
szociális alapszolgálat, a művelődési ház és könyvtár dolgozói vettek részt, továbbá
a közmunkairányítók és Osgyán Gábor Ferenc képviselő vett részt. 

A záportározó és gát építése befejezés előtt  áll.  Néhány héten belül  a terveknek
megfelelően a műszaki átadás is meg fog történni. 

Megkezdődött a Csernye naptárak értékesítése. 400 db-ot rendeltek 320 előrendelés
alapján. 

Sajnálattal tájékoztatja a testületet, hogy az MTK-t bejelentette, hogy december 24-
25 és 26-án nem biztosított  a sürgősségi ügyelet Móron. Így 34.000 ember kerül
ellátás nélkül. Persze ez így egy kicsit sarkos, mert például Fehérvárcsurgónak Mór
ugyan  akkora  távolság,  mint  Székesfehérvár,  vagy  éppen  Magyaralmásnak,  de
Bakonycsernyének, mint a megye legtávolabban fekvő településének a legrosszabb.
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Felvettük a kapcsolatot  Fenyves Péter  elnök úrral,  hogy tegye meg a szükséges
lépéseket.  A mi háziorvosaink becsülettel  részt vállalnak az ügyeleti  rendszerben,
illetve  az  önkormányzatnak  semminemű  tartozása  nem  áll  fenn  a  kistérséggel
szemben, így anyagi akadálya nem lehet az egészségügyi ellátásnak. Sajnos nem
minden önkormányzat kötelezte háziorvosát az ügyeletben való részvételre, illetve
többen nem fizetik  a hozzájárulást sem, így veszélyeztetik  a  feladatellátást.  Bízik
benne, hogy sikerül megoldást találni, hogy Bakonycsernye lakossága ne maradjon
ellátatlan.

Ackerman  József  Zoltán  alpolgármester:  Itt  3.600,-  Ft  az  ügyeleti  díj,  míg
Székesfehérváron 6.700,- Ft. Ezért mennek oda ügyelni az orvosok. Ügyeletre nem
kötelezhetőek most már az orvosok.

Fidrich Tamásné jegyző: Az önkormányzatnak kötelező feladata az orvosi ügyelet
biztosítása. A kötelezettség itt  van, hiába adták át a feladatot, de a megoldásnak
meg kell születnie.

Berze Attila képviselő: Székesfehérvár mindig jobban felszerelt, mint Mór.

Fidrich  Tamásné  jegyző:  De  nem  lehet  az  amúgy  is  túlzsúfolt  székesfehárvári
sürgősségi  ügyeletre  ráküldeni  a  móri  kistérségbe  tartozó  betegeket.
Székesfehérváron eddig is fél napokat kellett várni az ellátásra, s ha most még ez a
betegszám is ott jelenik meg, tovább romlik a várakozási idő. Hiába van közelebb
egyes településeknek Székesfehérvár, a háziorvosi ügyeletre nem Székesfehérvárral
van szerződésük, Tehát nem ez a megoldás.

Osgyán  Gábor  Ferenc  képviselő:  Súlyosnak  éli  meg,  hogy  játszanak  a  lakosok
életével. Nem tudja elképzelni, hogy 3 nap alatt ne legyen probléma.

Ackerman  József  Zoltán  alpolgármester:  Valóban  nem  mindegy,  hogy  Mór  vagy
Székesfehérvár,  mivel  Mórról  az  ügyelet  kijön,  Székesfehérvárról  viszont  csak  a
mentő. 

Turi  Balázs  polgármester:  A  rossz  hír  után  egy  sokkal  jobb,  így  karácsonyi
ajándékként  szeretné  bejelenteni,  hogy  Magyar  Falu  Program  „Önkormányzati
tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-2021.”  című pályázat  (Rózsa utcai  óvoda)
csoportszoba átalakítása és tetőcsere munkálataira 49.413.229 Ft támogatást nyert
az önkormányzat. 

Berze Attila képviselő: Nagyon soknak tartja az 50 millió forintot egy tető cserére és
egy belső átalakításra. Ebből szinte egy új házat lehetne építeni.

Turi Balázs polgármester: A kisgyóni út kivételével, hiszen ott még nincs eredmény,
minden  egyes  benyújtott  pályázat  nyert.  Elmondta,  hogy  nagyon  jó  kormányzati
támogatások  vannak,  ezért  is  volt  ennyi  sikeres  pályázat.  Tájékoztatta  a
képviselőket, hogy az idei évben 344.851.879,- Ft összeget nyertek pályázat útján,
ami azt jelent, hogy megduplázták a költségvetést.

Fidrich Tamásné jegyző: Ebben az összegben pedig nem szerepelnek az idei évben
megvalósított, de elmúlt években elnyert összegek.
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Osgyán Gábor Ferenc képviselő:  A  civil  szervezetek  nyertes pályázatai  is  benne
vannak ebbe az összegbe?

Turi  Balázs  polgármester:  Nem,  azok  nincsenek.  Megköszönte  a  képviselők-
munkáját, nélkülük ez nem sikerült volna. Régebben sokkal többen örültek annak, ha
valami történt a faluban. Ez most nagyot fordult,  mert sokan csak panaszkodnak.
Véleménye  szerint  a  testület  büszke  lehet  magára,  hogy  ilyen  dolgokat  véghez
tudnak vinni. 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztató elfogadását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
244/2021. (XII.16.) határozata

a polgármesteri tájékoztatóról

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a
polgármester  a  két  ülés  között  történt  fontosabb  eseményekről  szóló
tájékoztatóját elfogadja.

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal

2./  Javaslat  a  képviselő-testület  szervezeti  és  működési  szabályzatának
módosításra
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi  Balázs  polgármester:  Felkérte  Fidrich  Tamásné jegyző asszonyt  a  napirendi
pont tájékoztatására.

Fidrich Tamásné jegyző: Fidrich Tamásné jegyző: A Fejér Megyei Kormányhivatal
tájékoztatót  küldött  a  Mötv.  44  §-ában  rögzített  rendkívüli  képviselő-testületi  ülés
kötelező összehívását  érintő  szabályozásról.  A tájékoztató alapján felülvizsgálatra
került a képviselő-testület hatályos SZMSZ-e és megállapítást nyert, hogy a Mötv.
44.§-a  szerinti  rendkívüli  ülés,  valamint  az  egyéb,  sürgős döntést  igénylő  esetek
miatti rendkívüli ülés szabályait elkülöníteni szükséges, az indokolatlan párhuzamos
szabályozás megszüntetése céljából, így a rendeletet módosítani kell. 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
képviselő-testület  szervezeti  és  működési  szabályzatáról  szóló  önkormányzati
rendelet módosításának elfogadását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2021.(XII.17.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/2013.
(XII.23.) önkormányzati rendelet

módosításáról

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3./  Helyi  Esélyegyenlőségi  Program  felülvizsgálatáról  szóló  döntés
meghozatalára
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző
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 ebben az évben
aktuális  a  pályázatokhoz  is  szükséges  Helyi  Esélyegyenlőségi  Program (HEP)  2
éves, nem kötelező felülvizsgálata. A település HEP-jét 5 évente kötelező újra és újra
elkészíteni. Legutóbb 2019-ben volt esedékes a kötelező elkészítés, amely meg is
történt,  legközelebb  2024-ben  kell  elkészíteni.  A  HEP-et  módosítani  lehet
felülvizsgálattal,  amit  a  képviselő-testületnek  kell  elfogadnia.  Amennyiben  az
Önkormányzat  nem  kívánja  módosítani  a  HEP-et,  erről  a  döntéséről  képviselő
testületi  ülés  keretében  határozatot  kell  hoznia,  hogy  a  HEP  kétévente  előírt
áttekintésének eleget tettek, a HEP-et változatlan formában elfogadták.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Helyi
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának módosítás nélküli elfogadását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
245/2021. (XII.16.) határozata

a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi
esélyegyenlőségi  programok  elkészítésének  szabályairól  és  az
esélyegyenlőségi  mentorokról  szóló  321/2011.  (XII.  27.)  számú  Korm.
rendeltben  foglalt  kötelezettségének  eleget  téve  Bakonycsernye  Helyi
Esélyegyenlőségi  Programját  felülvizsgálta  az  Egyenlő  Bánásmódról  és  az
Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvénnyel, a helyi
esélyegyenlőségi  programok  elkészítésének  szabályairól  és  az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 2021.06.30-án módosított 321/2011. (XII.
27.)  Korm.  rendelet  alapján  megjelent  Belügyminisztérium  „Módszertani
útmutató a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szempontjaihoz
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és  a  program felülvizsgálatához”  c.  dokumentum alapján,  és  megállapítást
nyert,  hogy a  program helyzetelemzései  továbbra  is  helytállóak,  nincsenek
lejárt határidejű intézkedések, hatékony és eredményes munka folyik, továbbá
a program megfelel a módszertani útmutatónak.
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal

4./ Javaslat Fecskeházi albérleti szerződés módosítására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi  Balázs  polgármester:  Tájékoztatta  a  képviselő-testületet,  hogy  Dreska  Dávid
8056  Bakonycsernye,  Fenyő  u.1  fsz/5.  és  Dreska-Lénárth  Tünde  8056
Bakonycsernye,  Fenyő  u.  1.  fsz/5.  szám  alatti  lakosok  kérelmet  nyújtottak  be  a
Fiatalok  Garzonháza  (Fecskeház)  bérleti  szerződés  hosszabbítása  miatt.  A
szerződésük 2021. december 15-ig szól és ennek a szerződésnek a hosszabbítását
kérik  2022.  január  31-éig,  mert  a  bakonycsernyei  lakóingatlanuk  felújítási
munkálataival  megcsúsztak.  Javasolja,  hogy  2022.  február  28-ig  legyen  nekik
meghosszabbítva a szerződés.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta
Dreska  Dávid  és  Dreska-Lénárth  Tünde  albérleti  szerződés  módosításának
elfogadását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
246/2021. (XII.16.) határozata

Dreska Dávid és Dreska-Lénárth Tünde albérleti szerződésük
módosításáról

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
tulajdonában  álló  Fiatalok  Garzonházába  (Fecskeház)  Dreska  Dávid  8056
Bakonycsernye,  Fenyő  u.1  fsz/5.  és  Dreska-Lénárth  Tünde  8056
Bakonycsernye, Fenyő u. 1. fsz/5. szám alatti lakosoknak meghosszabbítja a
szerződést 2022. február 28-ig.

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal

5./  Javaslat TOP_Plusz-1.2.1-21” Élehető települések” pályázat benyújtásával
kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi
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Turi Balázs polgármester: A pályázat kiírásra került, a beadási határidő igen szűkös,
január 15., így kéri a testületet, hogy egy rendkívüli ülés megtartásával segítsék a
benyújtást, ugyanis árajánlatokat kell bekérni. A pályázat előkészítéséhez már kért
ajánlatokat, illetve a közbeszerzés és porjekt managgeri feladatok ellátására, melyek
természetesen  csak  feltételes  módban  kerülnének  megkötésre,  azaz,  kizárólag
sikeres pályázati elbírálás esetén lépnének hatályba. Az előző testületi ülésen döntés
született  arról,  hogy  amennyiben  kiírásra  kerül  a  pályázat,  úgy  a  felső  falu  végi
járdaszakasz kerülne benyújtásra. A járdaszakasz viszont csak akkor támogatható,
ha  egy  más  attrakcióval  kötik  össze.  Gondolkodtak  egy  esetleges  pumpa  park
kialakításán a Szabadság telepi játszótéren, de annak költségei elérik a közel 30
millió Ft-ot, illetve egy nagyforgalmú útra rávinnék a kerékpár forgalmat, így az nem
lenne  megfelelően  támogatható.  Ezért  került  kivizsgálásra  a  hivatal  előtti  tér
kialakítása, amely már a jövőben megvalósítandó egészségház előszobája lehetne. 

A testület kiemelten fontosnak tartotta a járda kialakítását, de mérlegelte a pályázat
támogathatóságát,  a  tér  kialakítását  javasolták  benyújtani,  így  polgármester
szavazásra  bocsátotta  a  218/2021.  (XI.25.)  számú  határozat  visszavonását  és  a
hivatal  előtti  közösségi  tér  kialakítására  vonatkozó pályázat  benyújtását,  melynek
előkészítésével a legkedvezőbb ajánlattevő, az Albensis Kft. kerül megbízásra.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
247/2021. (XII.16.) határozata

a 218/2021. (XI.25.) számú határozat visszavonásáról, valamint az
Albensis Kft. kijelöléséről 

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a
218./2021. (XI.25.). számú határozatát visszavonja, egyben kijelenti, hogy a
TOP_Plusz-1.2.1-21  „Élhető  települések” címen  meghirdetett  felhívás
keretében, pályázatot nyújt be a belterületi zöld infrastruktúra fejlesztése és
közösségi,  kulturális,  sportolási  infrastruktúra,  IKT  és  okos  települési
fejlesztések  célra.  Megbízza  az  ALBENSIS  Fejér  Megyei  Területfejlesztési
Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaságot  (Cg.  07-09-026602,  székhely:
8000  Székesfehérvár,  Szent  István  tér  9.,  levelezési  cím:  8000
Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 7-9. fszt., adószám: 25462166-2-07., KSH
száma:  25462166-7022-572-07a  TOP_Plusz-1.2.1- ezen  pályázathoz
kapcsolódó  Projekt-előkészítő  tanulmány  elkészítésével.  Amennyiben  a
kiíráson támogatást nyer a pályázat, úgy a projektmenedzsmenti szolgáltatás
tevékenység  elvégzésével,  valamint  a  közbeszerzési  eljárás  lefolytatásával
megbízza  az  Albensis  Kft.-t.  Felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozat
mellékletét  képező  projekt  előkészítő,  projektmenedzsmenti  szolgáltatást
nyújtó,  valamint  a  közbeszerzési  eljárást  lebonyolítására  vonatkozó
szerződések  megkötésére  azzal,  hogy  mind  a  projektmenedzsmenti,  mit  a
közbeszerzésre  vonatkozó  szerződések  kizárólag  a  támogatói  szerződés
hatálybalépését követően lépnek hatályba.

Felelős: polgármester
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Határidő: 2022. január 15.

6./ Javaslat 2022. évi munkaterv elfogadására
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: Az Önkormányzat éves munkaterve alapján tervezhetően
látja el munkáját, hozza meg döntéseit a képviselő-testületi ülésein. A munkatervben
meghatározottakon  túl,  az  előre  nem  látható  feladtok  megoldására,  az  újonnan
megalkotott,  vagy  módosított  jogszabályokban,  az  önkormányzatra  háruló  többlet
döntések  meghozatala  céljából  rendkívüli  ülés  keretében  járhat  el  a  képviselő-
testület, vagy munkatervét kiegészítheti. A szokásoknak megfelelően készítették el.

Kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a
2022. évi munkaterv elfogadását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
248/2021. (XII.16.) határozata

a 2022. évi munkatervről

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az
önkormányzat  2022.  évre  vonatkozó munka és  üléstervét  megtárgyalva  az
alábbiak szerint fogadja el:

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének

2022. évi munka és ülésterve

I.
A munkaprogramból adódó feladatok:

1.)  Költségvetések  elkészítése,  a  település  működtetésével  kapcsolatos
döntések meghozatala 
2.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése.
3.) Beszámolók, értékelések:
a) a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásának értékelése 
b) a Művelődési Ház és Községi Könyvtár működésének értékelése 
c) a Közös önkormányzati hivatal fenntartásával kapcsolatos beszámoló
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4.)  A  jogszabályi  kötelezettség  alapján  feladat  a  határidős  jelentések,
beszámolók megtárgyalása, különös tekintettel a féléves, háromnegyed-éves
beszámolóra, a zárszámadásra és pénzmaradvány elszámolásra. 
5.)A  község  közbiztonsági  helyzetéről  a  Rendőrkapitányság  évente
tájékoztatja a képviselő-testületet. 

II.
A képviselő-testületi ülések állandó témái:

1.) Napirend tárgyalása előtt témák:
a) Tájékoztató az elmúlt ülést követő fontosabb eseményekről, lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester 
b) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
Előadó: polgármester 
c)  Tájékoztató  a  képviselő-testület  és  Pénzügyi  és  Településüzemeltetési
Bizottság feladat-és hatáskörét érinti új jogszabályokról 
Előadó: jegyző 

2.) 
A bejelentések között, illetőleg a napirend után tárgyalandó témák: 
- Felvilágosítás  kérés  (interpelláció)  előzőleg  írásban  benyújtott
előterjesztés alapján 
- Különböző tájékoztatók és egyéb témák 

3.) 
A képviselő-testületi ülések megtartására – esetleges rendkívüli eseményeket
kivéve – a hónap utolsó csütörtök. Kezdő időpontja: reggel 8 óra. 
A nyilvános testületi üléseket - szükség szerint - zárt ülések követik. A zárt
ülések  keretében  tárgyalja  a  képviselő-testület  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló törvény 46. § (2) bekezdésében feltüntetett eseteket. 
4.) A képviselő-testület évente július 1-jétől augusztus 31-ig munkaterv szerinti
ülést nem tart. Rendkívüli események, döntési kényszerek esetén rendkívüli
ülés összehívására kerül sor.

III.
Bakonycsernye, Balinka és Nagyveleg Önkormányzatainak

együttes ülései

A  Bakonycsernyei  Közös  Önkormányzati  Hivatal  és  a  Gajamenti
Önkormányzati  Társulás  közös  fenntartásából  adódó  döntéseket  a  tagi
önkormányzatok együttes ülésen fogadhatják el. Amennyiben együttes ülésre
kerül sor, úgy annak időpontját polgármesterek együttesen tűzik ki.
Amennyiben a képviselő-testületek nem összevont ülés keretében döntenek
az érintett  napirendi  pontokról,  úgy a jegyző köteles mind a három testület
részére azonos tartalmú előterjesztést készíteni.

IV.
A munkaterv nyilvánossága

A  jegyző  gondoskodik  arról,  hogy  a  munkaterv  nyilvánossága  biztosított
legyen,  a  terv  elfogadását  követően  a  www.bakonycsernye.hu
önkormányzatunk honlapján, valamint a Községi Könyvtárban közzéteszi. 
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V.
A Képviselő-testület ülésterve

A  fenti  munkaterv  alapján  Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat
Képviselő-testületének 2020. évi ülésterve a következő:
A  testületi  ülések  napirendi  tervezetére,  a  napirendi  pontok  sorrendjére  a
polgármester tesz javaslatot. A testületi ülés napirendi ügyeinek előkészítésért
felelős a jegyző, közreműködik a napirendi pont tárgya szerinti előadó. 
JANUÁR
Tárgyalandó napirendi pontok:
1./  Köztisztviselők  teljesítményértékelésének  alapjául  szolgáló  célkitűzések
meghatározása
Előterjesztő: jegyző
2./ Nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata
3./ Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének beterjesztése I. forduló
4./ Aktuális ügyek

FEBRUÁR
Tárgyalandó napirendi pontok:
1./ Tájékoztató a Községi Könyvtár 2021. évi működéséről
Előterjesztő: polgármester
2./ Tájékoztató a Művelődési Ház 2021. évi működéséről
Előterjesztő: polgármester
3./ Tájékoztató az Általános Iskola 2021. évi működéséről
Előterjesztő: polgármester
4./ Tájékoztató a Bóbita Óvoda Mini Bölcsőde 2021. évi működéséről
Előterjesztő: polgármester
5./  Jelentés  az  önkormányzati  képviselők  vagyonnyilatkozat  tételi
kötelezettségének teljesítéséről, a KOMA adatbázisban történő szereplésről
Előterjesztő: bizottság elnöke
6./ Javaslat az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének meghatározására
Előterjesztő: polgármester
7./ Javaslat az önkormányzat saját bevételek, valamint adósságot keletkezető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározására a költségvetési
évet követő 3 évre várható összegéről
Előterjesztő: polgármester
8./  Javaslat  az  MTKT  társulás  működéséhez  történő  hozzájárulás
meghatározásáról
Előterjesztő: polgármester
9./  Beszámoló  a  civil  szervezetek  részére  nyújtott  támogatások
felhasználásáról
Előterjesztő: polgármester
10./ A polgármester 2021. évi szabadságütemezésének jóváhagyása
Előterjesztő: jegyző
11. Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző
13./  Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat 2021. évi  költségvetésének
elfogadása
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
14./ Aktuális ügyek

13



MÁRCIUS
Tárgyalandó napirendi pontok:
1./ Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: polgármester
2./ Az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
Előterjesztő: polgármester

ÁPRILIS
Tárgyalandó napirendi pontok:
1./ Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: polgármester
2./  Az  önkormányzat  2021.  évi  gazdálkodásáról  szóló  beszámoló
megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester
3./  Tájékoztató  az  önkormányzat  vagyonkimutatásáról  a  vagyonállapotról
Mötv. 110. § (2) bekezdése alapján
Előterjesztő: polgármester
3./Tájékoztató a 2021. évi belső ellenőrzés megállapításairól
Előterjesztő: polgármester
4./ Aktuális ügyek

MÁJUS
Tárgyalandó napirendi pontok:
1./ Beszámoló az önkormányzat 2021. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti
feladatainak ellátásáról
Előterjesztő: polgármester
2./ Aktuális ügyek

JÚNIUS
1./ Aktuális ügyek

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2022.  július-augusztus:  szükség
szerint aktuális ügyek

SZEPTEMBER
Tárgyalandó napirendi pontok:
1./ Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: polgármester
2./ Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának ½ féléves teljesítéséről szóló
tájékoztató ismertetése
Előterjesztő: polgármester
3./  Döntés  a  Bursa  Hungarica  Ösztöndíj  pályázati  rendszerhez  történő
csatlakozásról
Előterjesztő: polgármester
4./ Aktuális ügyek

OKTÓBER
Tárgyalandó napirendi pontok:
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2./ 2023. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Előterjesztő: polgármester
3./ Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: polgármester
4./  Az  önkormányzat  2022.  évi  gazdálkodásáról  szóló  ¾  éves  tájékoztató
ismertetése
Előterjesztő: polgármester
5./ Aktuális ügyek

NOVEMBER
Tárgyalandó napirendi pontok:
1/ Az önkormányzat helyi adórendeleteinek felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
2./ Jegyzői beszámoló az adóztatási tevékenységről
Előterjesztő: jegyző
3./ Önkormányzati lakások lakbérrendeletének felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
4./ Temetői díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
5./ Lakosság tájékoztatója a környezet állapotáról
Előterjesztő: polgármester
6./ Polgármesteri beszámoló a társulásokban végzett tevékenységről 
Előterjesztő: polgármester
7./Aktuális ügyek

DECEMBER
Tárgyalandó napirendi pontok:
1./ A 2023. évre vonatkozó munkaterv meghatározására
Előterjesztő: polgármester
2./  Tájékoztató  az  önkormányzati  képviselő  választópolgárokkal  való
kapcsolattartási  kötelezettsége,  valamint  képviselői  tevékenységéről  szóló
tájékoztatási kötelezettsége teljesítéséről
Előterjesztő: polgármester

A Képviselő-testület  az éves KÖZMEGHALLGATÁS időpontját  március
hónapban határozza meg. 

VI.
Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság ülésterve

A Bizottság az SZMSZ-ben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben  meghatározott  feladatkörében  eljárva,
igazodva a képviselő-testület üléstervéhez tartja meg bizottsági üléseit.
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal
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7./ Jegyzői beszámoló a 2021. évi adóztatási tevékenységről
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  jegyzőnek
minden évben be kell számolni az adóztatási tevékenységről. Sajnos az idei évtől
már nem az önkormányzat az adóhatóság a gépjárműadó tekintetében, de feladat
még természetesen van vele A beszámoló jól átláthatóan leírja az éves munkát és a
változásokat.

Kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a
2021. évi adóztatási tevékenységről szóló beszámoló elfogadását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
249/2021. (XII.16.) határozata

a 2021. évi adóztatási tevékenységről 

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az
önkormányzat  adóztatási  tevékenységéről  szóló  beszámolóját  a  határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

8./  Polgármesteri  beszámoló  az  önkormányzati  társulásokban  végzett
tevékenységéről
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi Balázs polgármester: Ez a napirendi pont szintén minden évben felmerül. Kérte
a benne foglaltak jóváhagyását. 

Kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a
társulásokban végzett tevékenységéről 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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250/2021. (XII.16.) határozata
a polgármester társulásokban végzett tevékenységéről 

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a
társulásokban végzett tevékenységről, azok működéséről szóló polgármesteri
beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal

9./  Tájékoztató  az  önkormányzati  képviselők  választópolgárokkal  történő
kapcsolattartási  kötelezettségük  teljesítéséről,  valamint  képviselői
tevékenységükről szóló tájékoztató
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi  Balázs polgármester:  Törvényi  előírás, hogy az önkormányzati  képviselőknek
tájékoztatást  kell  nyújtani  a  lakossággal  való  kapcsolattartásról,  a  képviselői
tevékenységéről. Ezt minden képviselő megtette, javasolja elfogadásra.

Kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  polgármester  szavazásra  bocsátotta
Ackerman József Zoltán alpolgármester képviselői beszámolóját.
 

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
251/2021. (XII.16.) határozata

Ackerman József Zoltán alpolgármester képviselői beszámolójáról 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Acerman
József Zoltán alpolgármesternek a választópolgárokkal  való kapcsolattartási
kötelezettségéről, valamint képviselői tevékenységéről készített tájékoztatóját
elfogadja. 

Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos 

A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  Berze  Attila  képviselő  képviselői
beszámolóját.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
252/2021. (XII.16.) határozata

Berze Attila képviselői beszámolójáról 
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Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Berze
Attila  képviselőnek  a  választópolgárokkal  való  kapcsolattartási
kötelezettségéről, valamint képviselői tevékenységéről készített tájékoztatóját
elfogadja. 

Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos 

A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  Kaviczki  Péter  képviselő  képviselői
beszámolóját.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
253/2021. (XII.16.) határozata

Kaviczki Péter képviselői beszámolójáról 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Kaviczki
Péter  képviselőnek  a  választópolgárokkal  való  kapcsolattartási
kötelezettségéről, valamint képviselői tevékenységéről készített tájékoztatóját
elfogadja. 

Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos 
 

A polgármester szavazásra bocsátotta Osgyán Gábor Ferenc képviselő képviselői
beszámolóját.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
254/2021. (XII.16.) határozata

Osgyán Gábor Ferenc képviselői beszámolójáról 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Osgyán
Gábor  Ferenc  képviselőnek  a  választópolgárokkal  való  kapcsolattartási
kötelezettségéről, valamint képviselői tevékenységéről készített tájékoztatóját
elfogadja. 

Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos 

A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  Szarka  István  János  képviselő  képviselői
beszámolóját.
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
255/2021. (XII.16.) határozata

Szarka István János képviselői beszámolójáról 

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Szarka
István  János  képviselőnek  a  választópolgárokkal  való  kapcsolattartási
kötelezettségéről, valamint képviselői tevékenységéről készített tájékoztatóját
elfogadja. 

Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos 

A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  Varsányi  Ferencné  képviselő  képviselői
beszámolóját.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
256/2021. (XII.16.) határozata

Varsányi Ferencné képviselői beszámolójáról 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Varsányi
Ferencné  képviselőnek  a  választópolgárokkal  való  kapcsolattartási
kötelezettségéről, valamint képviselői tevékenységéről készített tájékoztatóját
elfogadja. 

Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos 

10./ Lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi  Balázs  polgármester:  Tájékoztatta  a  képviselő-testületet,  hogy  jogszabályi
kötelezettség miatt, évente egyszer tájékoztatni kell a lakosságot az önkormányzat
illetékességi  területén  a  környezet  állapotáról.  A  tájékoztatóba  olyan  dolgok
kerülhetnek bele, mely környezetépítő változás, esetleg beruházás. Ilyenről nem tud
beszámolni, ugyan az maradt, mint a tavalyi évben.

Kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a
környezet állapotáról szóló lakossági tájékoztató elfogadását.
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
257/2021. (XII.16.) határozata

a lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról 

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§
e) pontjában kapott  feladatkörében eljárva Nagyveleg környezeti  állapotáról
szóló  tájékoztatót  a  határozat  melléklete  szerinti  előterjesztés  alapján
elfogadja.  Felhívja  a  jegyzőt,  hogy  ezen  tájékoztatót  tegye  közzé  az
önkormányzat  hivatalos  honlapján,  a  hivatal  hirdetőtábláján,  valamint
jelentesse meg a helyi újságban

Felelős: jegyző
Határidő: haladéktalanul

11./  Jegyzői  tájékoztató  a  Bakonycsernyei  Közös  Önkormányzati  Hivatal
tevékenységéről
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző
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 a hivatal működéséről,
valamint,  hogy  hogyan  zajlik  mindez.  Részletesen  ismertette  az  előterjesztésben
foglaltakat.

Több  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a
Bakonycsernyei  Közös  Önkormányzati  Hivatal  tevékenységéről  szóló  jegyző
tájékoztató elfogadását. 

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
258/2021. (XII.16.) határozata

a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről 

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a
Bakonycsernyei  Közös  Önkormányzati  Hivatal  tevékenységéről  szóló
tájékoztatót a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Szarka István János képviselő visszajött a tanácsterembe, így a jelenlévő testületi
tagok száma 6 főről 7 főre növekedett.

12./ Jegyzői tájékoztató az adó és egyéb díjemelési tilalomról
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző
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  változatlanul
fennáll, hogy nem lehet díjakat emelni, hiszen azt november 30-ig kell meghatározni,
de  a  veszélyhelyzet  miatt  erre  nincs  lehetőség.  Hiába  szűnik  meg  évközben  a
pandémia,  nem  lehet  emelést  végrehajtani.  A  díjaknál  a  lakbéreket  emelni  a
veszélyhelyzet idején nem lehet, de annak megszűnése után már igen. Felhívta a
képviselők  figyelmét,  hogy  ez  esetben  is,  30  nappal  előbb  ki  kell  kiértesíteni  a
bérlőket egy esetleges díjemelésről.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta
az adó és egyéb díjemelési tilalomról szóló tájékoztató elfogadását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
259/2021. (XII.16.) határozata

az adó és egyéb díjemelési tilalomról 

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  adó
és  egyéb  díjemelési  tilalomról  szóló  tájékoztatót  a  határozat  mellékletét
képező tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

13./  Javaslat  helyi  vérvételi  lehetőség  biztosítására  vonatkozó  szerződés
felülvizsgálatára
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi  Balázs  polgármester:  Tájékoztatta  a  képviselőket,  hogy  hosszú  évek  óta
sikeresen működik a helyi vérvétel mind két háziorvosi körzetben, ami nagyon nagy
segítség az egész lakosság számára. Az ellátás biztosítására vonatkozó vállalkozói
szerződés  2019.  évben  került  módosításra,  s  most  ismét  felülvizsgálatra  került.
Javasolja, hogy 2022. január 1-től tekintettel az üzemanyag és egyéb áremelésekre,
az ellátás bruttó vállalkozói díját  75.000 Ft/hó-ról  95.000 Ft/hó összegre emelje a
testület.  Azt  még  szeretné  kihangsúlyozni,  hogy  az  emelést  nem  a  megbízott
kezdeményezte.
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Kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a
vérvétel biztosítására vonatkozó szerződés módosításának elfogadását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
260/2021. (XII.16.) határozata

a vérvétel biztosítására vonatkozó szerződés módosításáról

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az
Önkormányzat  és  Sztridáné  Jakab  Ildikó  8056  Bakonycsernye,  Kossuth  L.
utca 58. szám alatti  lakos között 2019. 10. 01. napján kelt, helyben történő
vérvételi feladatok ellátására vonatkozó szerződés 5. pontja 2022. január 1-vel
az alábbiak szerint módosul:
„5. Megbízott az 1. pontban meghatározott feladat ellátásáért bruttó 95.000 Ft
vállalkozói  díjat  fizet  Vállalkozó  felé  minden  tárgyhót  követő  5.  napjáig
benyújtott számla alapján a Vállalkozó 10401017-50515754-87481006 számú
bankszámlájára.”
A szerződés további pontjai változatlan tartalommal fennállnak. Felhatalmazza
a polgármestert a módosított vállalkozói szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2021. december 31.

14./ Javaslat mezőgazdasági munkagép tároló kialakítására
Előterjesztő Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi  Balázs  polgármester:  Az  elmúlt  testületi  ülésen  napirenden  volt  a
MFP-KOEB/2021 kódszámú pályázat keretében elnyert traktor tárolásának kérdése.
A  testület  úgy  határozott,  hogy  a  mobil  garázs  építését  több  ok  miatt  is  elveti.
Felmerült  azonban  egy  ideiglenes  féltető  készítésének  lehetősége,  melynek
előkészítő  munkái  a  képviselő-testülettel  egyeztetve  megkezdődtek.  A  képviselő-
testület  a  203/2021.(X.28.)  határozatával  kijelölte  a  Barnes-Bau  Kft.-t  a
tereprendezés  elvégzésére.  Az  árajánlatokat  az  önkormányzat  beszerzési
szabályzatának alapján kérte be. Az előterjesztésben található táblázat tartalmazza
az ideiglenes féltető készítésével felmerült kiadásokat 

Varsányi Ferencné képviselő: Ez jó sok.

Turi  Balázs  polgármester:  Igen,  cserébe  van  egy  nagyon  szép  gépe  az
önkormányzatnak, és van rá fedezet.

Több  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a
mezőgazdasági munkagép tároló kialakítására vonatkozó tájékoztató elfogadását.
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
261/2021. (XII.16.) határozata

a mezőgazdasági munkagép tároló kialakításáról

Bakonycsernye  Nagyközség  Képviselő-testülete  a  Magyar  Falu  Program –
“Kommunális  eszköz  beszerzése”  elnevezésű  MFP-KOEB/2021  kódszámú
pályázat keretében elnyert traktor és a tartozékai tárolását biztosító ideiglenes
féltető  készítésével  kapcsolatos,  polgármesteri  döntéseket  jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a beruházás végrehajtására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal

15./  Javaslat  a  bérüzemeltetett  tárgyi  eszközök  selejtezési  jegyzőkönyvébe
felsorolt elhasználódott vagyontárgyak selejtezésére
Előterjesztő Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a Fejérvíz Zrt. tájékoztatása
szerint vagyontárgyak használódtak el, mely eszközök cseréje megtörtént, a kiszerelt
eszközök pedig selejtezésre  kerülnek.  A testület  jóváhagyása szükséges,  hogy a
selejtezési  jegyzőkönyvben felsorolt  vagyontárgyak elhasználódtak.  Továbbá azok
elhelyezésére,  esetleges  hasznosításukra  a  jegyzőkönyvben  javaslatot  tettek.
Javasolja elfogadásra.

Kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a
Fejérvíz  Zrt.  által  megküldött  vagyontárgyak  selejtezési  jegyzőkönyvének
elfogadását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
262/2021. (XII.16.) határozata

elhasználódott vagyontárgyak selejtezési jegyzőkönyvének
jóváhagyásáról

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a
Fejérvíz  Zrt.  által  elkészített  selejtezési  jegyzőkönyvben  felsorolt
vagyontárgyak  elhasználódásának  tényét,  valamint  elhelyezésükre  vagy
hasznosításukra tett javaslatukat elfogadja.  

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal
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16./ Javaslat Dr. Sós Katalin 2021. évi támogatás elszámolására
Előterjesztő Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi Balázs polgármester: Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési évben Dr. Sós
Katalin  és  Társa  Bt.   részére  300.000,-  Ft  összegű,  támogatást  nyújtott.   Az
elszámolás határideje 2021. december 31, de mivel már benyújtotta elszámolását, és
azokat a pénzügyi vezető által is áttekintve megfelelőnek és szabályszerűnek ítélte
meg, így jóváhagyásra beterjeszti a képviselő-testület felé.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Dr. Sós
Katalin 2021. évi támogatás elszámolásának elfogadását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
263/2021. (XII.16.) határozata

Dr. Sós Katalin 2021. évi támogatásának elszámolásáról

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2021.  évi
költségvetés terhére Dr. Sós Katalin és Társa Egyészségügyi Szolgáltató Bt.
részére  nyújtott  támogatásának  felhasználásáról  elszámolásáról  szóló
tájékoztatót elfogadja. 

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
 

17. Javaslat a Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület 2021. évi támogatás
elszámolására
Előterjesztő Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi Balázs polgármester: Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési évben a
 Bányász Sport Egyesületet részére
- működésre 3.400.000,-Ft, 
- gépjárműfenntartásra 200.000,- Ft , 
- "Csernye futás" rendezvény megszervezésére további 200.000,-  Ft  összegű
támogatást nyújtott.

Az  elszámolás  határideje  2021.  december  31,  de  mivel  ezen civil  szervezet  már
benyújtotta  elszámolását,  és  azokat  a  pénzügyi  vezető  által  is  áttekintve
megfelelőnek  és  szabályszerűnek  ítélte  meg,  így  jóváhagyásra  beterjeszti  a
képviselő-testület felé.

Kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a
Bakonycsernyei  Bányász  Sport  Egyesület  2021.  évi  támogatás  elszámolásának
elfogadását.
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
264/2021. (XII.16.) határozata

a Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület 2021. évi támogatásának
elszámolásáról

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2021.
éviköltségvetés terhére a Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület, mint civil
szervezet  részére  nyújtott  támogatásának  felhasználásáról  elszámolásáról
szóló tájékoztatót elfogadja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal

18./  Javaslat  a  Bakonycsernyei  Polgárőr  Egyesület  2021.  évi  támogatás
elszámolására
Előterjesztő Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi  Balázs  polgármester:  Az  önkormányzat  a  2021.  évi  költségvetési  évben  a
Bakonycsernyei  Polgárőr  Egyesület  részére  300.000,-  Ft  összegű  támogatást
nyújtott. Az elszámolás határideje 2021. december 31, de mivel ezen civil szervezet
már  benyújtotta  elszámolását,  és  azokat  a  pénzügyi  vezető  által  is  áttekintve
megfelelőnek  és  szabályszerűnek  ítélte  meg,  így  jóváhagyásra  beterjeszti  a
képviselő-testület felé.

Kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a
Bakonycsernyei  Polgárőr  Egyesület  2021.  évi  támogatás  elszámolásának
elfogadását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
265/2021. (XII.16.) határozata

a Bakonycsernyei Polgárőr Egyesület 2021. évi támogatásának
elszámolásáról

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2021.  évi
költségvetés  terhére  a  Bakonycsernyei  Polgárőr  Egyesület,  mint  civil
szervezet  részére  nyújtott  támogatásának  felhasználásáról  elszámolásáról
szóló tájékoztatót elfogadja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal
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19./  Javaslat  a  Bakonycsernyei  Horgász  Egyesület  2021.  évi  támogatás
elszámolására
Előterjesztő Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi  Balázs  polgármester:  Az  önkormányzat  a  2021.  évi  költségvetési  évben  a
Bakonycsernyei  Horgász  Egyesület  részére  1.500.000  Ft  támogatást  nyújtott.  Az
elszámolás  határideje  2021.  december  31,  de  mivel  ezen  civil  szervezet  már
benyújtotta  elszámolását,  és  azokat  a  pénzügyi  vezető  által  is  áttekintve
megfelelőnek  és  szabályszerűnek  ítélte  meg,  így  jóváhagyásra  beterjeszti  a
képviselő-testület felé.

Kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a
Bakonycsernyei  Horgász  Egyesület  2021.  évi  támogatás  elszámolásának
elfogadását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
266/2021. (XII.16.) határozata

a Bakonycsernyei Horgász Egyesület 2021. évi támogatásának
elszámolásáról

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2021.  évi
költségvetés terhére a Bakonycsernyei Horgász Egyesület, mint civil szervezet
részére  nyújtott  támogatásának  felhasználásáról  elszámolásáról  szóló
tájékoztatót elfogadja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal

20./  Javaslat  Termesz-2002  Kft.  (Tölgyfa  fogadó)  2022.  évre  vonatkozó
áremelésének megtárgyalására
Előterjesztő Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Termesz-2002
Kft-vel 2019-ben történt szerződéskötés az általános iskolai és az óvoda-bölcsődei
gyermekétkeztetésre,  továbbá  a  Gajamenti  önkormányzati  Társulás  a  szociális
étkezés  tekintetében.  A  Kft.  által  megküldött  megkeresés  alapján  javasolja  a
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vállalkozói díj  megemelését,  viszont felhívná a figyelmet,  a jegyzői tájékoztatóban
szereplő  adó és  egyéb díjemelési  tilalomra,  azaz az  önkormányzat  az  emelkedő
élelmiszer,  üzemanyag  és  egyéb  áremelkedésre  tekintettel  történő  vállalkozói  díj
emelésből  származó különbözetet nem háríthatja tovább a szülőkre, mivel  térítési
díjat nem módosíthat a veszélyhelyzet ideje alatt.

Berze Attila képviselő: Meddig van velük szerződés kötve?

Turi Balázs polgármester: 2022. augusztusáig.

Berze Attila képviselő: Januártól szeretné már ezt az emelést?

Turi Balázs polgármester: Igen.

Berze Attila képviselő: A minimálbéremelés itt csapódik le. Ezek mellett nem lehet
elmenni.

Fidrich  Tamásné  jegyző:  Sajnos  minden  önkormányzatnál  ez  jelentkezik  a
gyermekétkeztetésnél és a szociális étkeztetésnél.  Jövőre még inkább várható az
áremelkedés. Ezt az önkormányzat fizeti, nem a szülők. Azt még nem tudják, hogy a
normatívánál emelkedés lesz-e 2022-ben.Bízik benne, hogy figyelembe veszik majd,
hiszen nem ők az egyedüliek, hanem minden önkormányzatot érint.

Turi  Balázs polgármester:  Kiemelte,  hogy a szerződésük fennállása alatt  ők még
nem emeltek egyszer sem. Eddig szépen tartották, de már nem tudják kigazdálkodni,
ami  teljesen  érthető.  A  nyáron  pedig  lehet  majd  módosítani,  ha  a  testület  úgy
szeretné. Javasolja elfogadásra.

Kaviczki  Péter képviselő:  Az evangélikus óvodának is van szerződése egy másik
vállalkozóval, a Bak Kft-vel. Ők is emeltek?

Szarka István János képviselő: Nem emeltek.

Turi Balázs polgármester: Eddig a Termesz-2002 Kft. sem emelt. 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
Termesz-2002  Kft-vel  kötött  vállalkozói  szerződés  I.  számú  módosításának
elfogadását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
267/2021. (XII.16.) határozata

a Termesz-2002 Kft-vel kötött vállalkozói szerződés módosításáról

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az
önkormányzat és a Termesz 2002 Kft.Tölgyfa-Fogadó (8052 Fehérvárcsurgó,
Dózsa  György  út  79/a.)  között,  az  általános  iskola  és  óvoda-bölcsöde
gyermekétkeztetésének biztosítására 2019.október 9-én megkötött vállalkozói
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szerződés  V. fejezet 1. pontja helyébe 2022. január 1- hatállyal a következők
lépnek:
„A  Vállalkozói  díj  a  Vállalkozót  a  Megrendelő  által  elfogadott  és  leigazolt
teljesítés alapján illeti meg az alábbiak szerint:
1.2bölcsődés gyermek étkeztetés:
(reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) 759 nettó Ft/adag/nap
1.3óvodás gyermek étkeztetés
(tízórai, ebéd, uzsonna): 707 nettó Ft/adat/nap
1.4 iskolás gyermek étkeztetés
(tízórai, ebéd, uzsonna): 932 nettó Ft/adag/nap
1.4 iskolás gyermek ebéd: 581 nettó FT/adag/nap.”

A szerződés további pontjai változatlan tartalommal fennállnak. Felhatalmazza
a polgármestert a vállalkozói szerződés módosításának aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. január 1.

21./ Tájékoztató az Anya és Csecsemőgondozó karbantartási munkálatairól
Előterjesztő Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi Balázs polgármester: Szeretné tájékoztatni a testületet, hogy az egészségügyi
pályázaton elnyert összegből 800.000 Ft értékben bútorzat lett vásárolva az anya- és
csecsemővédő számára.  Hogy a bútorok tiszta,  rendezett  környezetbe kerüljenek
felállításra, elvégeztettek egy tisztasági meszelést. A hidegburkolatok átvizsgálása
során megállapítást nyert, hogy a csempék jó állapotban vannak, viszont a taposó
már  eléggé  kopott,  illetve  balesetveszélyes,  így  további  800.000  Ft  értékben
karbantartási szakfeladaton megmaradt, illetve vismaior önrészre elkülönített (és fel
nem használt)  összegből  taposók, fuga,  ragasztó,  aljzatkiegyenlítő  anyagok lettek
vásárolva.  A burkolási  munkák elkészültével,  egy  szinte  teljesen felújított  rendelő
várja a kismamákat 2022. évben. Amennyiben az önkormányzat sikeresen pályázik
az  egészségházra,  úgy  a  felszabaduló  védő  és  kiszolgáló  helyiségei  a  hivatallal
egybenyitva  egy  kulturált  ügyfélszolgálatot  biztosíthatnának  (ügyfél  mosdó,  váró,
ügyféltárgyaló)  ügyfeleinek  számára.  Elmondta  továbbá,  hogy  Kalincsák  Róbert
végezné a burkolást, aki január közepéig elvégzi a feladatot, hiszen csak hétvégente
tudja csinálni. 

Berze Attila képviselő: Nem lesz felszedve a jelenlegi járólap?

Turi Balázs polgármester: Nem lesz, rá le lapozva.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta
az  anya  és  csecsemőgondozó  karbantartási  munkálatairól  szóló  tájékoztató
elfogadását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
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268/2021. (XII.16.) határozata
az Anya és Csecsemőgondozó karbantartási munkálatairól

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az anya
és csecsemőgondozó karbantartási munkálatairól szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal

22./  Javaslat  a  Bakonycsernyei  Közös  Önkormányzati  Hivatal  megállapodás
módosításra
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:  Felülvizsgálatra  került  a  Bakonycsernyei  közös
Önkormányzati  Hivatalt  létrehozására és működtetésére vonatkozó megállapodás,
melynek  eredményeként  felmerült  annak  módosítása  atekintetben,  hogy  az
ügyfélszolgálatot  biztosító  épületek  dologi  kiadásainak  hivatali  költségvetésben
történő megjelenítése hogyan történjen. 

Kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a
Bakonycsernyei  Közös  Önkormányzati  Hivatal  létrehozására  és  működtetésére
vonatkozó megállapodás módosításának elfogadását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
269/2021. (XII.16.) határozata

a BKÖH létrehozására és működtetésére vonatkozó megállapodás
módosításáról 

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a
Bakonycsernyei  Közös  Önkormányzati  Hivatal  létrehozására  és
működtetésére  vonatkozó  megállapodás  III.  számú  módosítását  2021.
december 1. hatállyal az alábbiak szerint fogadja el:
I. A Megállapodás  14. pontja az alábbiak szerint módosul:

14. A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői tekintetében a munkáltatói
jogokat a Jegyző gyakorolja.
14.1 A munkáltatói jogkör gyakorlás körében a köztisztviselők kinevezéséhez,
bérezéséhez,  felmentéséhez,  jutalmazásához  a  balinkai  kirendeltségen
foglalkozatott esetében a balinkai, a nagyvelegi kirendeltségen foglalkoztatott
esetében  a  nagyvelegi,  míg  a  Bakonycsernyei  Közös  Önkormányzati
Hivatalban  foglalkoztatott  esetben  a  bakonycsernyei  polgármester  írásbeli
aláírása szükséges. 
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II. A  Megállapodás  17.  2.  pontjának  utolsó  mondatrésze  az  alábbiak
szerint módosul:

az  ügyfélszolgálati  megbízottak  elhelyezését  biztosító  hivatali  helyiségek
tekintetében az éves normatíva 

- 8%-a  8055  Balinka,  Petőfi  S.  u.  34.  szám  alatti  telephely
tekintetében,

- 6,5%-a  a  Nagyveleg,  Móri  utca  2/a.  szám  alatti  telephely
tekintetében. 

Felhatalmazza  a  polgármestert,  az  egyeséges  szerkezetű  megállapodás
aláírására.

Felelős: jegyző
Határidő: 2021. december 1.

 
23./ Javaslat szívességi gépjárműhasználatra vonatkozó szerződésre
Előterjesztő Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi Balázs polgármester: Örömmel értesült, hogy a Sport Egyesület ismét sikeresen
pályázott  és  egy  újabb  kisbusszal  gyarapodott  a  gépjármű  parkja.  Erre  való
tekintettel  a  korábbi  buszra  kötött  szerződést  hatályon  kívül  szükséges  helyezni,
illetve az újra pedig megkötni.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Sport
Egyesület  tulajdonát  képező  személyszállító  gépjármű  használatára  vonatkozó
szerződés megkötését.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
270/2021. (XII.16.) határozata

szívességi gépjárműhasználatról

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület szívességi
gépjárműhasználati  szerződést  köt  a  Bakonycsernyei  Bányász  Sport
Egyesülettel (8056 Bakonycsernye, Bercsényi utca). 
Felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozat  mellékletét  képező  szerződés
aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Szarka  István  János  képviselő:  Az  Evangélikus  Óvoda  pályázattal  kapcsolatban
kapott egy email, amelyben korábban beszélt a parkoló kialakításával kapcsolatban.
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Elküldték a javaslatra az önormányzat részére. Az a kérése a tervezőnek, hogy ha
megnézik  és  elfogadható,  szóban  vagy  emailben  jelezzenek  vissza,  hogy  a
tervtanácsnak be tudják terjeszteni  még az idei  évben és később hiánypótlásként
hozzácsatolják  az  önkormányzat  hozzájárulását.  Jánosi  Jánosnak  van  egy-két
észrevétele. 19 parkolót kell elhelyezni, ebből 3-at lehet belülre. Mivel térkövezésre
nem lesz pénz, így leszórják a murvát és szegélykővel megcsinálják. 3 fát kell ültetni
és az pont a bejárathoz esne. A mozgássérült parkoló neki nem tetszik. A parkolók
60%-os  ráállással  készülnének  el.  Az  önkormányzati  engedély  pedig  szükséges
ahhoz, hogy az óvoda engedélyezhető legyen. A későbbiekben esetlegesen murvás
helyett térköves parkoló lenne kialakítva.

Turi  Balázs  polgármester:  Mi  történik  akkor,  ha  az  önkormányzat  előírja,  hogy
térköves legyen a parkoló?

Szarka István János képviselő: Barátságtalan döntés lenne, mert akkor nem biztos,
hogy megépülhet az óvoda, mivel arra már nem lenne fedezet. Van 7-8 óvoda, amit
meg kell építeni. Folyamatosan drágulnak az alapanyagok a meglévő épületet meg
lehetne csinálni. 

Kaviczki Péter képviselő: A 19 parkoló megvan?

Szarka István János képviselő: Igen. Ebbe benne van a mozgássérült parkoló is.

Kaviczki Péter képviselő: A vízelvezetés lehet majd probléma.

Szarka  István  János  képviselő:  Alatta  van  a  vízelvezető,  és  lehet  olyan  rácsot
odatenni, ahova odaállhatnak majd az autók, tehát az megoldható. Természetesen a
funkcióját megtartva.

Turi Balázs polgármester: Vannak pályázatok, amik azért el fognak húzódni 1 éven
túl is. A coop előtti térbe már belevágtak. Azt gondolja, hogy a pályázatok önrészét
oda kell tenni, amiből sok lesz.

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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