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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 

 
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. 
március 11-én 07:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Turi Balázs     polgármester 
Ackerman József Zoltán  alpolgármester 
Berze Attila    képviselő 
Kaviczki Péter   képviselő 
Osgyán Gábor Ferenc  képviselő 
Szarka István János  képviselő 
Varsányi Ferencné   képviselő 

 
Tanácskozási joggal:  

Fidrich Tamásné    jegyző  
 
Turi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselő-testületi 
tagból 7 fő megjelent, az ülést megnyitotta.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Varsányi Ferencné képviselőt javasolta. A képviselő-
testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslattal egyetértett, és az alábbiak 
szerint határozott.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

76/2022. (III.11.) határozata 
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Varsányi 
Ferencné képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett 
javaslatot:  
 
1./ Javaslat Yettel Magyarország Zrt.-vel kötendő szerződés megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
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2./ Javaslat az MFP-ÖTIK/2021. kódszámú, „önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanok fejlesztése – 2021”. című (óvoda felújítás) pályázat megvalósításával 
kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
3./ Javaslat 4110-6/2021/HERMAN iratazonosító számú, „a zártkert besorolású 
földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastruktúrális háttért biztosító 
fejlesztések támogatása” című (vadkerítés) pályázat megvalósításával kapcsolatos 
döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
4./ Javaslat a VP6-19.2.1-1-815-17 kódszámú „Bakonyi rendezvények, képzések, 
hálózati tevékenységek támogatása”pályázat (Delta együttes) benyújtásával 
kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
5./ Javaslat „Záportározó építése Bakonycsernyén” című projekt TOP-2.1.3-16-FE1-
2019-00003 azonosító számon támogatási szerződés módosításának jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
6./ Javaslat a 2022. évi földhordás óradíjainak elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
7./ Javaslat a bakonycsernyére beérkezett adományok kiosztásáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
8./ Javaslat a gyermekétkeztetési térítési díjakhoz szolgáltatási önköltség 
megállapításáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
9./ Javaslat a házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés térítési díjakhoz 
szolgáltatási önköltség megállapításáról  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
 
A tárgyalandó napirendre egyéb módosító javaslat nem érkezett. A polgármester 
szavazásra bocsátotta a tárgyalandó napirendre tett javaslat elfogadását az 
elhangzottak szerint: 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

77/2022. (II.11.) határozata 
a napirendi pontok elfogadásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendi pontjaira tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el: 
1./ Javaslat Yettel Magyarország Zrt.-vel kötendő szerződés megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
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2./ Javaslat az MFP-ÖTIK/2021. kódszámú, „önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanok fejlesztése – 2021”. című (óvoda felújítás) pályázat megvalósításával 
kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
3./ Javaslat 4110-6/2021/HERMAN iratazonosító számú, „a zártkert besorolású 
földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastruktúrális háttért 
biztosító fejlesztések támogatása” című (vadkerítés) pályázat megvalósításával 
kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
4./ Javaslat a VP6-19.2.1-1-815-17 kódszámú „Bakonyi rendezvények, 
képzések, hálózati tevékenységek támogatása” pályázat (Delta együttes) 
benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
5./ Javaslat „Záportározó építése Bakonycsernyén” című projekt TOP-2.1.3-16-
FE1-2019-00003 azonosító számon támogatási szerződés módosításának 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
6./ Javaslat a 2022. évi földhordás óradíjainak elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
7./ Javaslat a bakonycsernyére beérkezett adományok kiosztásáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
8./ Javaslat a gyermekétkeztetési térítési díjakhoz szolgáltatási önköltség 
megállapításáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
9./ Javaslat a házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés térítési díjakhoz 
szolgáltatási önköltség megállapításáról  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 

 Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat Yettel Magyarország Zrt.-vel kötendő szerződés megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Bizonyára mindenki hallotta, hogy a Telenor Zrt. 
megváltoztatta a nevét Yettel Magyarország Zrt.-re. Ez a szerződés vonatkozik az 
önkormányzati mobilflottára. A tervezetből néhány dolgot szeretne kiemelni. A 
szerződés időtartama, ugyan úgy, mint eddig, 2 évre szól. Külön kitért, hogy mik 
vonatkoznak arra az esetre, ha ezt később folytatni szeretné az önkormányzat. 
Megkülönböztetnek három csoportot, amihez bárki csatlakozhat. Részletesen 
ismertette a szerződés tartalmát, a három előfizetői csoport szerződéses felételeit.  
  
Szarka István János képviselő: Számhordozással is át lehet jönni? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, át lehet. Jelenleg 83 fő van a harmadik csoportban, de 
ez korlátlan mennyiségben bővíthető. 
 
Szarka István János képviselő: Az internet nem korlátlan egyik csoportban sem? 
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Turi Balázs polgármester: Nem. Természetesen egyénileg mindenki növelni tudja, de 
az is jóval kedvezőbb áron van. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Most mobilinternetről beszélnek, ugye? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen. 
 
Berze Attila képviselő: A korlátlan internet havi díja 10.000 Ft? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, de itt a hívásdíj is korlátlan. 
 
Szarka István János képviselő: A beszélgetés bármilyen hálózatban ingyenes? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A korlátlan természetesen nem filmek nézésére vonatkozik, 
hanem egy általános internet használat mellett korlátlan. Otthoni „szabadidős” 
használatra ez természetesen nem elég. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Csak Magyarország területén korlátlan? 
 
Turi Balázs polgármester: Az EU területén működik többletfelhasználási díj nélkül, de 
csak 27 GB-ig lehet kint használni. Ők, mint cég kapták. 5.000 Ft beszéd és 5.000 Ft 
internet+ÁFA. Ugyan azzal a díjszabással lehet hívni az EU-ba. 
  
Kaviczki Péter képviselő: Akik a harmadik csoportba vannak benne új szerződést kell 
kötni? 
 
Turi Balázs polgármester: Nem, csak egy értesítést fognak kapni arról, hogy az 
önkormányzat új szerződést kötött és milyen feltételekkel. Ha figyelmesen elolvasta a 
testület a szerződés, benne van az is, hogy hány főnek kell meglennie ahhoz, hogy 
ezeket a kedvezményeket megkapják. 
 
Berze Attila képviselő: A második csoport is bővíthető? 
 
Turi Balázs polgármester: Abban a csoportban a hivatali dolgozók vannak benne, de 
utánanéz, ott munkaviszonyban kell állni az önkormányzatnál. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Yettel Magyarország Zrt-vel kötendő egyedi üzleti előfizetői szolgáltatási szerződés 
elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

78/2022. (III.11.) határozata 
a Yettel Magyarország Zrt-vel kötendő egyedi üzleti előfizetői szolgáltatái 

szerződés megkötéséről 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyedi üzleti 
előfizetői szolgáltatási szerződést köt a Yettel Magyarország Zrt-vel (2045 
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Törökbálint, Pannon út 1., adószám: 11107792-2-44). Felhatalmazza a 
polgármestert a határozat mellékletét képező szolgáltatási szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2./ Javaslat az MFP-ÖTIK/2021. kódszámú, „önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanok fejlesztése – 2021”. című (óvoda felújítás) pályázat megvalósításával 
kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: A Magyar Falu Program – „Önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanok fejlesztése – 2021” elnevezésű, MFP-ÖTIK/2021 kódszámú pályázat 
megvalósításához, a Bakonycsernyei Bóbita Óvoda-Mini Bölcsőde Bakonycsernye, 
Rózsa utca 67/b épület átalakítása és felújítása tárgyban a 2022. február 25-i testületi 
ülésen meghívott kivitelezőktől árajánlatot kért be az önkormányzat. A legolcsóbb 
ajánlattevőt a V+V Kft megbízását javasolja elfogadásra. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Kicsi a különbség az árajánlatok között. 
 
Turi Balázs polgármester: Referenciája már van ennek a vállalkozónak. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az a 
Magyar Falu Program – „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 
2021” elnevezésű, MFP-ÖTIK/2021 kódszámú pályázat kivitelezési munkáinak 
elvégzésével V+V Kft. megbízásának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

79/2022. (III.11.) határozata 
a a Magyar Falu Program – „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok 

fejlesztése – 2021” elnevezésű, MFP-ÖTIK/2021 kódszámú pályázat kivitelezési 
munkáinak elvégzésére vállalkozó kijelöléséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu 
Program – „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2021” 
elnevezésű, MFP-ÖTIK/2021 kódszámú pályázat kivitelezési munkáinak 
elvégzésével V+V Kft.-t (8000 Székesfehérvár, Privigyei utca 4. adószám: 
10483372-2-07) bízza meg bruttó 54 189 479 Ft, azaz bruttó Ötvennégymillió- 
száznyolcvankilencezer - négyszázhetvenkilenc forint összegben. 
Felhatalmazza a polgármestert határozat mellékleték képző szerződés 
megkötésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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3./ Javaslat 4110-6/2021/HERMAN iratazonosító számú, „a zártkert besorolású 
földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastruktúrális háttért 
biztosító fejlesztések támogatása” című (vadkerítés) pályázat megvalósításával 
kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: A Zártkert besorolású földrészletek mezőgazdasági 
hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása 
elnevezésű, 4110-6/2021/HERMAN iratazonosító számú pályázat támogatásban 
részesült. A 15 840 151 Ft összegű támogatás 2021. december 22-én megérkezett. A 
projekt megvalósítását szeretné megkezdeni, mert a kivitelezési munkálatokat 2022. 
június 30-ig be kell fejezni. A projekt megvalósításhoz árajánlatot kért be és javasolja 
a legolcsóbb árajánlattevő kijelölését a Vadex Zrt személyében. 
 
Osgyán Gábor Ferenc képviselő: A nyitható kapu hova lesz elhelyezve? 
 
Turi Balázs polgármester: Az evangélikus egyház területéhez, hogy megtudják 
közelíteni az erdős területüket. Elmondta továbbá, hogy a pályázat megvalósításához 
jelen állás szerint önerő nem szükséges. 
 
Berze Attila képviselő: Elég nagy tuskók is vannak ott. 
 
Turi Balázs polgármester: A tuskók kiszedése is feladat, ami benne van az 
árajánlatban. Az önkormányzat a kerítésépítésben 2-3 közmunkást biztosít. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
4110-6/2021/HERMAN iratazonosító számú pályázat kivitelezési munkáinak 
elvégzésére a Vadex Mezőföldi Zrt. kijelölésének elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

80/2022. (III.11.) határozata 
4110-6/2021/HERMAN iratazonosító számú pályázat kivitelezési 

munkáinak elvégzésére vállalkozó kijelöléséről 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Zártkert 
besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális 
hátterét biztosító fejlesztések támogatása elnevezésű, 4110-6/2021/HERMAN 
iratazonosító számú pályázat kivitelezési munkáinak elvégzésére a VADEX 
MEZŐFÖLDI ZRT-t (8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 1. adószám: 11108748-
2-07) bízza meg bruttó 15 491 460 Ft, azaz bruttó Tizenötmillió-
négyszázkilencvenegy-négyszázhatvan forint összegben. Felhatalmazza a 
polgármestert a határozat mellékletéét képező szerződés megkötésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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4./ Javaslat a VP6-19.2.1-1-815-17 kódszámú „Bakonyi rendezvények, képzések, 
hálózati tevékenységek támogatása”pályázat (Delta együttes) benyújtásával 
kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy kiírásra került a 
VP6-19.2.1-1-815-17 kódszámú Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati 
tevékenységek támogatása elnevezésű pályázat. A felhívás szerint támogatás vehető 
igénybe minden olyan rendezvény, rendezvénysorozat, tábor, megvalósítására, amely 
kulturális, ifjúsági, közösségfejlesztő, hagyományőrző, sport, művészeti, nemzetiségi, 
egészségmegőrző, környezetvédelmi, köz-és közlekedésbiztonsági vagy helyi 
termékeket népszerűsítő célok valamelyikét szolgálja. A támogatás 85 %-os 
intenzitású. A maximálisan igényelhető támogatás 1 millió Ft. Javasolja, hogy a 
képviselő-testület nyújtsa be pályázatát a falunapi rendezvényen megvalósuló DELTA 
együttes előadói díjára, mely az előzetesen bekért árajánlatok alapján bruttó 1 524 000 
Ft. Ezzel a falunapi költségek csökkentésre kerülhetnek. Javasolja a DELTA együttes 
kijelölését. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a VP6-
19.2.1-1-815-17 kódszámú pályázat benyújtásának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

81/2022. (III.11.) határozata 
Bakonyi rendezvények pályázat benyújtásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be a VP6-19.2.1-1-815-17 kódszámú Bakonyi rendezvények, képzések, 
hálózati tevékenységek támogatásra, a Falunapi rendezvényen (8056 
Bakonycsernye, Bercsényi utca 0326/25 hrsz) megvalósuló DELTA együttes 
előadói díjára.  
A projekt címe: Csernyé Feszt 2022. 
A beruházás tervezett összköltsége: 1 524 000 Ft 
Saját forrás: 524 000 Ft 
Támogatási igény: 1.000.000 Ft 
A forrás az önkormányzat 2022. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésével és benyújtásával. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
5./ Javaslat „Záportározó építése Bakonycsernyén” című projekt TOP-2.1.3-16-
FE1-2019-00003 azonosító számon támogatási szerződés módosításának 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a támogatási 
szerződés módosítására azért került sor, mert a projekt mérföldkövei módosulnának, 
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a belső tartalom hatályban marad. A szerződés törzsszöveg része változatlan marad. 
Kéri ennek jóváhagyását, mivel az idő rövidsége miatt szükségessé vált annak 
aláírása. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Akkor addigra kell elszámolni? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Igen. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
TOP-2.1.3-16-FE1-2019-00003 azonosító számú támogatási szerződés 4. számú 
módosításának elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

82/2022. (III.11.) határozata 
TOP-2.1.3-16-FE1-2019-00003 azonosító számú támogatási szerződés 4. 

számú módosításáról 
 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület e a „Záportározó 
építése Bakonycsernyén” című projekt előkészítésére és megvalósítására 
megkötött TOP-2.1.3-16-FE1-2019-00003 azonosító számon támogatási 
szerződés a törzsszövegrészén változatlanul hagyása mellett - 3. számú 
mellékletét a határozat mellékletét képező, „Támogatási szerződés 4. számú 
módosítása” szövegezésű szerződést jóváhagyja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
6./ Javaslat a 2022. évi földhordás óradíjainak elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy minden évben elfogadja a 
képviselő-testület az év közben felmerülő földhordás gépi munkadíjra vonatkozó 
óradíjakat. Idén ismét beérkezett a Barnes Bau Kft-től, melyet javasol elfogadásra. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Ebbe a gazdasági helyzetbe 1 évre vonatkozóan nem 
valószínű, hogy fogják tudni tartani az árajánlatban szereplő árat. Sajnos várható egy 
komoly üzemanyag áremelés. Jelenleg jó ár és ezt támogatja is, de mindennek megy 
fel az ára. 
 
Turi Balázs polgármester: Amennyiben változtatási igény merülne fel, akkor újra lesz 
tárgyalva. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 2022. 
évi földhordás óradíjainak elfogadását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

83/2022. (III.11.) határozata 
a 2022. évi földhordás óradíjairól 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2022. évben bekövetkező csapadékos 
időjárás okozta árok és útpadka tisztításokból származó iszapot elszállítassa, 
a keletkező károkat a kül- és belterületi utakon egyaránt helyreállítsa az alábbi 
gépek igénybevételével az alábbi árakon. 
 

Megnevezés Nettó díj Ft/óra 

Forgókotró DOSAN 170 

18t 

18.000 Ft/óra 

Kotró-rakodógép CAT 

428E 

13.500 Ft/óra 

Darus tehergépkocsi 10.000 Ft/óra 

Úthenger 9.000 Ft/óra 

Daruzás 11.000 Ft/óra 

 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos  

 
 
7./ Javaslat a bakonycsernyére beérkezett adományok kiosztásáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Ukrajnában 
zajló háború elől menekülők segítségét szolgáló, az önkormányzat által megnyitott 
adományszámlára pénzösszeg érkezett, valamint a tárgyi felajánlások is érkeztek. 
Ahhoz, hogy az adományok milyen formában legyenek szétosztva, nagyon mobilnak 
és gyorsnak kell lenni, ezért kéri a testület felhatalmazását, hogy ez kizárólag az ő 
hatásköre legyen és ne kelljen ezért a döntésért testületi ülést összehívni. A számlára 
a mai napig 285.000,- Ft pénzösszeg érkezett be, melynek egy részére máris lenne 
egy javaslata, hogy mire fordítsák. Akár a nagyvelegi kastélyba elszállástolt 
menekültek megsegítésére, vagy kérdéses, hogy Bakonycsernyén tudnak-e segíteni? 
 
Szarka István János képviselő: A menekültek úgy érkeztek Nagyvelegre, hogy  
jelezték a segélyszervezetnek, hogy van kapacitás a nagyvelegi kastélyban a 
fogadásukra. A gyógyszereket és a napi egyszeri étkezést biztosítják nekik. Az 
egyházmegye adományokat küldött, de március 21-én mennek tovább a menekültek. 
Elmondta, hogy csak a melegétkeztetés 220.000 Ft-ba kerül, tisztálkodószereket sokat 
kaptak. A legkisebb menekült 7 hónapos. Nagyon örülnek annak, hogy tudnak segíteni 
és ezt örömmel is teszik, de komoly fűtési számla lesz a nagyvelegi kastélyban. Az 
alapítványon keresztül üzemeltetik a kastélyt. Az egyház a saját számlájára, de az 
„ukrajna segély” szavak megjelöléssel érkezett adományokat külön kezeli. Így tiszta 
és átlátható, hiszen őket is ellenőrzik és nem tehetik meg, hogy ezeket a pénzeket 
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nem átlátható módon kezelik. A a saját gyűjtésével foglalkozott és a központi 
szervekkel, valamint rendkívül sok érzelmi energiát felemészt, amikor ilyen 
emberekkel találkozik. Minden forint jól fog jönni. 
 
Turi Balázs polgármester: Mennyi a rendelkezésre álló összeg? 
 
Szarka István János képviselő: 300.000 Ft érkezett be, ebből 220.000 Ft lesz csak az 
étkeztetés. Fontos tudni, hogy meddig lesznek, mert ő csak abból tud gazdálkodni. A 
nagyvelegiek között 1 munkaképes férfi van. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: A pénzt csak hivatalosan lehet, vagy lehet 
nekik adni? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Támogatási szerződéssel lehet átadni a pénzösszeget. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Magánszeméllyel lehet kötni? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Támogatási szerződés megkötésére mindenképpen szükség 
van, hiszen az adományok onnan, hogy az önkormányzat számlájára kerültek, 
közpénznek minősülnek és eszerint kell kezelni. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Van olyan itt Bakonycsernyén, ahol vannak 
menekültek? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, vannak, de ők rokonság útján kerültek ide. Ha 
szükséges lesz, akkor nekik is szeretne besegíteni. A családsegítő szolgálat az egész 
misszióban részt vesz, a feladatuk, hogy a napi kapcsolattartás meglegyen, a 
polgármester részére javaslatot tegyenek a felhasználásról. Az adományokról pontos 
listát vezetnek ki-mit adott és kinek mikor lett kiosztva. A várandós anyuka még tud 
főzni, de napok kérdése és megszül, így a melegétkeztetés biztosítása szükséges 
lesz. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Akkor még nem igényelték? 
 
Turi Balázs polgármester: Még nem. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Eléggé átláthatatlan ez az adományozási történet. 
Véleménye szerint követhetetlen, hiszen nem tudni, sok esetben, hogy hova kerül 
pontosan a felajánlott összeg. Bakonycsernyén a katolikus egyház is bevállalta, hogy 
szállásol menekülteket. Úgy gondolja, hogy a családsegítő szolgálat kollégái tudnák 
ezt koordinálni. Esetleg egy fórumon is közzé lehetne tenni, hogy mire van szükség. 
Az alapítványok a nem háborús időszakban is folyamatosan gyűjtenek adományokat 
és nem tudni, hogy az a pénz hova került, és sajnos sok rossz példa van erre. Azt 
gondolja, hogy a kapcsolattartás az emberekkel a családsegítők dolga. Nyilván 
gyorsan kell reagálni és nehéz kidolgozni egy hirtelen jött helyzetet, de ő inkább ebben 
látna lehetőséget. Pontosan elszámolni mindennel, hiszen érheti vád is az 
önkormányzatot, hogy nem adományozott. Ezért kellene a családsegítő szolgálatnak 
koordinálni az egészet. 
 
Szarka István János képviselő: Kicsit belelát a segélyszervezetek dolgába, ami nem 
alapítvány. Elég jól ellátottak ők pénzzel, külföldi és más állami forrásokból is kapnak 
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pénzt, de belátja, hogy jobb a felhasználási hatékonysága, ha itt a közelben történik, 
és mindenki látja. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Elmondta, hogy valaki lehet, hogy nem teheti meg, hogy 
adjon.  
 
Szarka István János képviselő: A segélyszervezetnek raktárakat kellett bérelni annyi 
minden volt. 
 
Varsányi Ferencné: Az állam meg felteszi a kezét, miért? Miért nem ad ő? 
  
Kaviczki Péter képviselő elhagyta a tanácstermet, így a jelenlévő testületi tagok 
szám a 7 főről 6 főre csökkent. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Pont erről volt szó, hogy ez Nagyvelegre 
megy és nem a határra, mert van itt helyben, akit támogatni lehet. Nem érti Kaviczki 
Péter képviselő hozzászólását, hiszen el lett mondva, hogy a családsegítő szolgálat is 
be van vonva, a polgármester így ad engedélyt. Egy személynek kell dönteni, hiszen 
itt nem lehet késlekedni. 
 
Szarka István János képviselő: Kaviczki Péter képviselő általánosságban beszélt, nem 
az itteni helyzetről. Ő is ezen a véleményen van. 
 
Turi Balázs polgármester: Azok az aggályok, amiket Kaviczki Péter képviselő úr 
felvetett, Bakonycsernyén teljesen alaptalanok. Az itteni helyzet teljesen átlátható és 
azt is elmondta még egyszer, hogy a családsegítő szolgálat javaslatára fog dönteni, 
ami a településen működik. Vannak tárgyi felajánlások is, amit szintén a családsegítő 
javaslatára adják át a családoknak. Fel sem merült, hogy egyelőre odaadják 
segélyszervezetnek. Arról volt szó, hogy tartalékolnak, ezért az egész összeget nem 
tudják odaadni. Az az elv működik-e a testület részéről, hogy a családsegítő 
kolléganők koordinálásával tudjon dönteni? Természetesen ez igaz a 
pénzadományokra is, melyek felhasználásáról a későbbiekben beszámol a 
testületnek. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Természetesen igen 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
adományszámlára beérkezett összegek és tárgyi eszközök elosztásának döntésével 
felhatalmazza a polgármester.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

84/2022. (III.11.) határozata 
az adományszámlára beérkezett összegek elosztásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
Turi Balázs polgármestert, hogy az Ukrajnában zajló háború elől menekülők 
segítségét szolgáló adományszámlára összegyűlt pénzösszeg, valamint a 
beérkezett tárgyi adományok elosztásban döntést hozzon és azokat támogatási 
szerződés keretében adja át a támogatottak részére.  
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Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Berze Attila 
képviselővel a holnapi nap utaznak vajdasági delegációba. Meghívásra mennek. 
 
8./ Javaslat a gyermekétkeztetési térítési díjakhoz szolgáltatási önköltség 
megállapításáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy jogszabályi kötelezettség 
minden év április 1-ig dönteni a gyermekétkeztetési térítési díjak szolgáltatási 
önköltségéről. Javasolja az előterjesztés szerint elfogadni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
gyermekétkeztetési térítési díjakhoz a szolgáltatási önköltség elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

85/2022. (III.11.) határozata 
a szolgáltatási önköltség megállapításáról gyermekétkeztetési térítési 

díjakhoz 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
gyermekétkeztetési térítései díjakhoz a szolgáltatási önköltséget az alábbiak 
szerint állapítja meg: 

ÖNKÖLTSÉG  KALKULÁCIÓ  2022. év 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(továbbiakban Gyvt.)  147 § (3) bekezdése szerint „A szolgáltatási önköltséget a 
tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A 
szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki 
folyamatok indokolják.”  

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 

Szolgáltatói önköltség számítása 2021. évre (előkalkuláció) 
összeg forintban 

Költségek 
Intézményi 
gyermekét
keztetés     

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 6 158 000 

Külső személyi juttatások 50 000 

Egyéb személyi juttatások 964 000 

          Személyi juttatások 7 172 000 

          Munkaadói járulékok 963 000 
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Anyagköltségek (szakmai anyag, üzemeltetési anyag, tisztítószerek, 
irodaszerek) 500 000 

Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele (telefon, 
számlázóprogram) 50 400 

Vásárolt élelmezés 27 350 600 

Karbantartás 50 000 

Szakmai szolgáltatások (üzemorvos) 10 000 

Különféle egyéb dologi kiadások (ÁFA, egyéb dologi kiadások)  7 533 000 

             Dologi kiadások 35 494 000 

    

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 55 000 

Beruházási célú Áfa 15 000 

          Beruházások 70 000 

    

         Kiadások összesen: 43 699 000 

    

Költségek Bölcsőde                3,83 % 1 673 672 

Költségek Óvoda                 34,14 % 14 918 839 

Költségek Iskola napközi   44,74 % 19 550 933 

Költségek Iskola ebéd        17,29 % 7 555 556 

    

Ellátási napok tervezett száma 2022. évben Bölcsőde 1 380 

Ellátási napok tervezett száma 2022. évben Óvoda 13 200 

Ellátási napok tervezett száma 2022. évben Általános iskola menza 13 135 

Ellátási napok tervezett száma 2022. évben Általános iskola ebéd 8140 

Ellátási napok tervezett száma 2022. évben összesen 35 855 

    

Egy ellátási napra jutó önköltség 2022. évre Ft/étkezési nap  
BÖLCSŐDE 1 213 

Egy ellátási napra jutó önköltség 2022. évre Ft/étkezési nap  
ÓVODA 1 130 

Egy ellátási napra jutó önköltség 2022. évre Ft/étkezési nap  
ISKOLA NAPKÖZI 1 488 

Egy ellátási napra jutó önköltség 2022. évre Ft/étkezési nap  
ISKOLA EBÉD 928 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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9./ Javaslat a házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés térítési díjakhoz 
szolgáltatási önköltség megállapításáról  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy jogszabályi kötelezettség 
minden év április 1-ig dönteni a házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés térítési 
díjak szolgáltatási önköltségéről. Javasolja az előterjesztés szerint elfogadni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a házi 
segítségnyújtás és szociális étkeztetés térítési díjakhoz szolgáltatási önköltség 
elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

86/2022. (III.11.) határozata 
a szolgáltatási önköltség megállapításáról házi segítségnyújtás és 

szociális étkeztetés térítési díjakhoz 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a házi 
segítségnyújtás és szociális étkeztetés térítési díjakhoz a szolgáltatási 
önköltséget az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

ÖNKÖLTSÉG  KALKULÁCIÓ  2022. év 

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  115. § (1) 
alapján az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális 
ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési 
díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az 
intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az 
intézményi térítési díj év közben egy alkalommal, támogatott lakhatás esetében két 
alkalommal korrigálható.  

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 

Szolgáltatói önköltség számítása 2022. évre (utókalkuláció) 

  

Költségek 
Szociális 
étkeztetés       
Összeg  Ft 

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 150 226 

Külső személyi juttatások 8 000 

Egyéb személyi juttatások 162 840 

          Személyi juttatások 1 321 066 

          Munkaadói járulékok 205 653 

    

Anyagköltségek (szakmai anyag, üzemeltetési anyag, 
tisztítószerek, irodaszerek) 60 526 

Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele (telefon) 32 698 
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Vásárolt élelmezés 18 715 040 

Karbantartás 0 

Szakmai szolgáltatások (üzemorvos) 3 000 

Egyéb szolgáltatások (számlázóprogram, bankköltség, 
postaköltség, biztosítás) 338 223 

Különféle egyéb dologi kiadások (egyéb dologi kiadások, 
kiküldetés, le nem vonható Áfa, cégautóadó)   5 137 861 

             Dologi kiadások 24 287 348 

    

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 0 

Beruházási célú Áfa 0 

          Beruházások 0 

    

Költségvetési kiadások: 25 814 067 

Ágazati pótlék  -142 296 

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 25 671 771 

    

Gondozási órák  száma 2021. évben  29 765 

    

Egy gondozási órára jutó önköltség   2022. évre Ft/óra 867 

 

Költségek 
Házi 
segítségnyújtás       
Összeg  Ft 

Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 725 490 

Külső személyi juttatások 37 000 

Egyéb személyi juttatások 244 260 

          Személyi juttatások 2 006 750 

          Munkaadói járulékok 311 835 

    

Anyagköltségek (szakmai anyag, üzemeltetési anyag, 
tisztítószerek, irodaszerek) 55 187 

Kommunikációs szolgáltatások igénybevétele (telefon) 21 798 

Karbantartás 0 

Szakmai szolgáltatások (üzemorvos, felülvizsgálat) 2 000 

Egyéb szolgáltatások (számlázóprogram, bankköltség, 
postaköltség ,biztosítás) 225 486 

Különféle egyéb dologi kiadások (egyéb dologi kiadások, 
kiküldetés, le nem vonható Áfa, cégautóadó)   60 518 

             Dologi kiadások 364 989 

    

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 0 
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Beruházási célú Áfa 0 

          Beruházások 0 

    

Költségvetési kiadások: 2 683 574 

Ágazati pótlék  -213 444 

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 470 130 

    

Gondozási órák  száma 2021. évben  504 

    

Egy gondozási órára jutó önköltség   2022. évre Ft/óra 5 325 

 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a képviselő-testület ülését 
bezárta.    
 

k.m.f. 
 

Turi Balázs      Fidrich Tamásné 
polgármester              jegyző 

 
    Varsányi Ferencné 
                    jkv. hitelesítő 


