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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 

 
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. 
április 06-án 14:00 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 
Varsányi Ferencné   képviselő 

 
Tanácskozási joggal:  

Fidrich Tamásné    jegyző  
 
Turi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének hét tagjából hat 
jelen van, tehát az ülés határozatképes. Szarka István János képviselő jelezte, hogy 
nem tud részt venni az ülésen. 
 
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 

  87/2022. (IV.6.) határozata 
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Ackerman 
József Zoltán alpolgármestert bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett 
javaslatot:  
 
1./ Javaslat Armatrac hungary kft. kérelmének megtárgyalása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
2./ Javaslat családsegítő állás meghirdetése 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
3./Javaslat támogatási szerződés jóváhagyására (TOP_Plusz-1.2.1-21-FE1-2022-
00024 kódszámú, Fő tér kialakítás Bakonycsernyén) 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
4./ Javaslat Bóbita Óvoda-Mini Bölcsőde nyári zárva tartásának megtárgyalására és 
beiratkozás időpontjának elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
5./Javaslat Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület támogatási szerződésének 
elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
6./ Javaslat Marton Istvánnal kötött megállapodás aláírásának elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
7./ Javaslat haszonfa értékesítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
8./ Javaslat polgármester szabadságolásának megtárgyalására 
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 

88/2022. (IV.6.) határozata 
a napirendi pontok elfogadásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
tárgyalandó napirendi pontjaira tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja 
el: 
1./ Javaslat Armatrac hungary kft. kérelmének megtárgyalása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

            2./ Javaslat családsegítő állás meghirdetése 
            Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
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3./Javaslat támogatási szerződés jóváhagyása (TOP_Plusz-1.2.1-21-
FE1-2022-   00024 kódszámú, Fő tér kialakítás Bakonycsernyén)                        

            Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
4./Javaslat Bóbita Óvoda-Mini Bölcsőde nyári zárva tartásának 
megtárgyalására és beiratkozás időpontjának elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
5./ Javaslat Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület támogatási 
szerződésének elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
6./ Javaslat Marton Istvánnal kötött megállapodás aláírásának 
elfogadásáról 

           Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
7./ Javaslat haszonfa értékesítésére  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
8./ Javaslat polgármester szabadságolásának megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat Armatrac Hungary Kft. kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő testületet az ügyben eddig történt 
eseményekről. A pályázat 2021 szeptemberében elbírálásra került, a támogatás 
megérkezett az önkormányzat számlájára. Az árajánlatokat a traktor beszerzésére 
több helyről bekérték. A legolcsóbb árajánlatot kiválasztották, a traktort megrendelték 
az Armatrac Hungary Kft-től. A szállítási határidő azóta harmadszor lett 
meghosszabbítva a Kft. kérésére, tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági járművet  a 
környezeti előírások végett Szlovákiában műszakiztatták le, így szlovák rendszámot 
kapott, van érvényes műszaki vizsgája. Magyar állampolgárságú személy nem 
használhatja így Magyarországon, ezért honosítani szükséges, melyet a 
Székesfehérvári Közlekedési Felügyelet intéz. Megkeresésre került a Közlekedési 
Felügyelet, ahol azt a tájékoztatást nyújtották, hogy a Minisztérium nem engedélyezi 
az ilyen műszaki paraméterekkel rendelkező mezőgazdasági jármű honosítását, így 
állásfoglalást kértek erről írásban. Bozsóky József az Armatrac ügyvezetője azt ígérte, 
hogy felkeresi a Közlekedési Felügyeletet, hogy ők írják meg a levelet a 
Minisztériumnak. Az önkormányzat fel fogja venni a kapcsolatot a Székesfehérvári 
Közlekedési Felügyelettel, hogy a levelet elküldték-e a Minisztériumnak, melyben 
engedélyeztetni szeretnék a traktor magyarországi forgalomba hozatalát. 
Tájékoztatta a testületet, hogy négy lehetőség közül tudnak választani: 

1. Az Armatrac Hungary Kft. felajánlott egy csere traktort, mely műszakilag 
magasabb tartalommal és magasabb felszereltséggel rendelkezik, de bruttó 7-
8 millió Ft- al drágább, mint amit a pályázatban megnyertek összeg. 
A pályázati követelményeknek meg kell felelniük. Tartaléka az 
önkormányzatnak nincsen egy magasabb beszerzési árú gépjárműre. Most 
megkezdik a tér építkezési munkálatait, megkezdődnek a Rózsa utca 
felújításának munkálatai, a COOP előtti tér munkálatai is még most fognak 
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elindulni. Lehetséges opció, hogy feladják a COOP előtti teret, de akkor az csak 
várhatóan 5 év múlva kerülhet újra előtérbe. 

2. Visszalépnek a Bozsóky József cégétől hivatkozva arra, hogy nem teljesítette 
szerződéses kötelezettségét és más forgalmazótól kérnek be árajánlatot. 
Kaviczki Péter képviselő úr már nézett  lehetőségeket, de sajnos sokkal 
magasabb áron vannak már a járművek. 

3. Visszalépnek a pályázattól, visszautalják az összeget, de ilyenre még nem volt 
példa.  
4. Beszélnek a Közlekedési Felügyelettel, látnak-e rá esélyt, hogy 
megvalósulhat-e a honosítást. Ha a Közlekedési Felügylet honosítja a traktort 
akkor Bozsóky József ugyanazon az áron tudja értékesíteni a traktort, melyről 
eredetileg is beszéltek. A Minisztériummal is felveszik a kapcsolatot, hogy 
megérkezett-e a Közlekedés Felügyelet megkeresésére és milyen döntés 
várható, hiszen az nagyban befolyásolja az önkormányzat döntését. Felkérte a 
képviselő testületet, mondják el véleményüket. 

 
Kaviczki Péter képviselő: Be lett adva egy másik pályázat is, aminek segítségével 
ennek a gépnek a paramétereire tudnak venni kiegészítőket. 
Az önkormányzat nem gazdálkodó szervezet, kis munkái vannak, nagy segítség lenne. 
Egyre kevesebb ember van, aki közmunkára fogható és elvégezné azt, amit a traktorral 
el tudnának, például faszedéskor az ágaprító hasznos lenne. Sajnálná a Coop előtti 
tér fejlesztésének leállítását, ezért ő a negyedik lehetőség mellett szavaz. 
 
Berze Attila képviselő: az első és második verziót kizárja, a harmadikkal várni kellene, 
próbálják meg a negyedik verziót. 8.000.000 Ft-ot inkább olyan eszközökre fordítsák, 
aminek nagyobb hasznát veszik. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: 1 év alatt mennyi költséget fizetünk ki a földmunkákra? 
 
Turi Balázs polgármester: Nagyságrendileg 2.000.000 Ft. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Kellene 4 év mire megtérülne. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Az alapgép mennyibe kerül? 
 
Turi Balázs polgármester: 18.680.000 Ft 
 
Osgyán Gábor képviselő: a negyedik variáció mellett dönt, ne kelljen 8.000.000 Ft-ot 
kifizetni. Mikorra térülne ez meg? 
 
Kaviczki Péter képviselő: hosszútávú befektetés, fontos volt, hogy olyan traktort 
válasszanak, aminek a szervize is közel van. 
 
Turi Balázs polgármester: Javasolja a személyes egyeztetést az érintett személyekkel, 
a közlekedési felügyelettel és a Minisztériummal. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
Armatrac Hungary Kft kérelmének megtárgyalását. 
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

89/2022. (IV.6.) határozata 
                                 Armatrac Hungary Kft. kérelmének megtárgyalására 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, a MFP pályázat keretében elnyert mezőgazdasági jármű és 
kiegészítő felszerelései beszerzése tárgyában tárgyalásokat folytasson a Fejér 
Megyei Közlekedési Felügyelettel és a Technológiai és Innovációs 
Minisztériummal.  
A képviselő-testület a tárgyalások eredményeként hozza meg végleges döntést 
a beszerzéssel kapcsolatban. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2./ Javaslat családsegítő állás meghirdetése 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Kocsis Georgina 
szociális dolgozó június 10-vel felmondott, mivel elköltöznek a településről. Felkérte 
Fidrich Tamásné jegyző asszonyt, hogy ismertesse a képviselő-testület feladatát e 
tárgyban. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A megüresedett álláshelyre pályázatot kell kiírnia a képviselő-
testületnek. Ismertette az állás betöltéséhez szükséges képesítési feltételeket. A 
közös megegyezéssel történő megszüntetést figyelembe véve június 10-én dolgozna 
utoljára a családsegítő, ami egy pénteki nap. Célszerű lenne 2022. június 6-tól 
alkalmazni a következő dolgozót, hogy legyen egy pár nap átfedési idő, amikor a 
munkakör átadás-átvétel megvalósulhat. Hosszabb átfedési időre sajnos nagyon nincs 
lehetőség, mert a költségvetés eléggé feszített, ilyen esetben pedig dupla bérrel kell 
számolni, hiszen mind két dolgozó részére ki kell fizetni a bért. Amennyiben a testület 
meghirdeti az állás, úgy a jövő hét elején megjelenik az álláskereső portálon is. 
 
Turi Balázs polgármester: Nem lenne érdemesebb a rövidebb határidőt megpróbálni? 
Mire dönt a testület, nem tud kezdeni. Érdemes lenne most egy rövidet kiírni. Április 
26-ig beérkeznének a pályázatok, április végére tudna a testület dönteni. Ha ma kiírják 
a pályázatot és szerencséjük lesz, áprilisban ki tudják jelölni az új dolgozót.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Olyat nem lehet felvenni, akinek nincs meg a 
végzettsége? Milyen iskola kell hozzá? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Felsőfokú végzettség. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
családsegítői állás meghirdetésének 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 

90/2022. (IV.6.) határozata 
a családsegítői állás meghirdetéséről 

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

- Főiskola, 15/1998 NM rendelet 2.számú melléklete II. rész 1.pont szerinti 
képesítés,  

- B kategóriás jogosítvány,  
- Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata  
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy kérelem igazolása  
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosultak 
általi megismeréséhez hozzájárul. 
  
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: családsegítői végzettség. 
A munkakör legkorábban 2022. június 6. napjától tölthető be.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 26. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 29. 

 
A pályázatok benyújtásának módja:  
 

1.) Postai úton, a pályázatnak a Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
címére történő megküldésével (8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 83.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
BCS/1255/2022, valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.  
 

vagy 
 

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

 
 
3./ Javaslat támogatási szerződés jóváhagyása (TOP_Plusz-1.2.1-21-FE1-2022-
00024 kódszámú, Fő tér kialakítás Bakonycsernyén) 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatást nyújtott, hogy a választás előtti szombaton 
megérkezett a támogatás összege az önkormányzat részére. Új alszámla került 
megnyitásra, mivel a támogatás összege elérte az 50 millió forint. Így az alszámla 
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megnyitását követően a pénzösszeg haladéktalanul átutalásra kerül az alszámlára. 
Kérte a támogatási szerződés aláírásának jóváhagyását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
TOP_Plusz-1.2.1-21-FE1-2022-00024 kódszámú, Fő tér kialakítás Bakonycsernyén 
elnevezésű támogatási szerződés jóváhagyását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

91/2022. (IV,6.) határozata 
a TOP_Plusz-1.2.1-21-FE1-2022-00024 kódszámú, Fő tér kialakítás 

Bakonycsernyén elnevezésű támogatási szerződés jóváhagyásáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP_Plusz-
1.2.1-21-FE1-2022-00024 kódszámú, Fő tér kialakítás Bakonycsernyén 
elnevezésű. a határozat mellékletét képező támogatási szerződés aláírását 
jóváhagyja.  
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4./ Javaslat Bóbita Óvoda-Mini Bölcsőde nyári zárva tartásának megtárgyalására 
és beiratkozás időpontjának elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyző asszonyt napirendi pont 
tájékoztatására. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a testületet, hogy az óvodai beiratkozás 
időintervalluma a jogszabály szerint adott, ezen belül szükséges annak 
meghatározása a fenntartó, azaz az önkormányzat részéről. Ennek legcélszerübb 
idejéről az intézményvezetővel egyeztetett, aki 2022. április 27-től 28-ig javasolta a 
beiratás időpontját meghatározni. További eldöntendő kérdés a képviselő-testület 
részére, a nyári zárvatartás módosítása. A nevelési év az óvodai intézményekben 
augusztus 1-től következő év június 29-ig tart, viszont a szabadságokat ki kell adni. 
Nagyobb településeken, ahol több intézmény van, úgy oldják meg, hogy az óvodák 
egymás között biztosítják, hogy mindig legyen felügyelet. Kistérségen belül is így kerül 
megoldásra, hiszen egy a fenntartója a társulásba bevitt intézményeknek. A 
zárvatartásra a szükséges karbantartási munkálatok elvégzése miatt van szükség, 
illetve el fog indulni nyáron az óvodai beruházás is a Rózsa utcai épületben, ahol 
természetesen működés abban az időszakban nem lehet. Az óvoda írásban 
nyilatkoztatta a szülőket, hogy a testület által az elmúlt ülésen elfogadott nyári 
zárvatartás ideje alatt el tudják-e helyezni a gyermeküket. 6 óvodás és 3 bölcsődés 
gyermek esetében jelezték, hogy igénylik a nyitvatartást, így az intézmény vezető 
módosítást kért a 4 hét zárvatartás helyett három hétre. Tekintettel arra, hogy a 
felújításnak akkor is el kell indulnia, a gyermekek a Rákóczi úti óvodában lesznek 
elhelyezve. 
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Turi Balázs polgármester: Előzetesen fel lett mérve, hogy a szülők kérik-e 
gyermeküknek az óvodát. Már évekkel ezelőtt szerette volna elérni, hogy a két óvoda 
intézménye az önkormányzati és az evangélikus egymás között oldja meg, hogy a 
településen is folyamatos legyen az óvodai ügyelet a nyári időszakban, de nem sikerült 
megegyezni. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Étkezést nehéz megoldani? 
 
Turi Balázs polgármester: Meg lehet oldani. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Június 7-ig összevontan lesznek fent a gyerekek, július 25-
től tartana zárva az óvoda 3 hétig. 
 
Több kérdés hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsájtotta az 
óvodai beiratkozás időpontjának az óvoda nyári három hetes zárva tartásának 
elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

92/2022. (IV.6.) határozata 
Bóbita Óvoda-Mini Bölcsőde nyári zárva tartásának megtárgyalásáról és 

beiratkozás időpontjának elfogadásáról 
 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde beiratkozási időpontját és az 
óvoda nyári zárva tartását az alábbiak szerint határozza meg: 
Óvodai beiratkozás: 2022. április 27-28-ig. 
Nyári zárvatartás: 2022. július 25-től augusztus 12-ig. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
5./Javaslat Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület támogatási szerződésének 
elfogadásáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet a szerződésben 
foglaltakról, kiemelve a támogatások több részletben történő ütemezésének az okát. 
 
Berze Attila képviselő: Május 1-jét az egyesület rendezi? 
 
Kaviczki Péter képviselő: Igen. 
 
Berze Attila képviselő: Mit szerveznek? 
 
Turi Balázs polgármester: A Sport Egyesület tulajdonképpen segítséget nyújt az 
önkormányzatnak, hogy megszervezi a majálist, így az egyesület támogatást is tud 
igényelni a programsorozatra, melynek várható összege 1 millió forint. A következő 
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héten utalják az egyesület részére az első részletet a támogatási szerződés 
értelmében. 
 
Több kérdés hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta, a 
Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesülettel kötendő támogatási szerződés 
elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

93/2022. (IV.6.) határozata 
a Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület támogatási szerződésének 

elfogadásáról 
 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesülettel a 2022. évi működésre, 
gépjárműfenntartásra, „Csernye futás” sportrendezvény lebonyolítására, 
gépjármű tároló építésére, valamint a majálisi rendezvény megszervezésére 
támogatási szerződést köt. Felhatalmazza a polgármester a határozat mellékletét 
képező támogatási szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
6./Javaslat Marton Istvánnal kötött megállapodás aláírásának elfogadásáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a Rózsa utcai vízelvezetési 
pályázat vízjogi engedélyéhez szükséges, hogy a befogadó, azaz a Gaja patakhpz 
bevezető árok tulajdon viszonya tisztázott legyen. Ennek két lehetősége van. Vagy 
megvásárolja az önkormányzat azt a részt, vagy szolgalmat jegyeztet be. Felvette a 
kapcsolatot Marton Istvánnal az érintett terület tulajdonosával, aki kinyilatkozta, hogy 
hozzájárulását adja a beruházás megvalósításához és akár a szolgalom 
bejegyzéséhez is. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Marton 
Istvánnal kötendő megállapodás aláírásának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

94/2022. (IV.6.) határozata 
Marton Istvánnal kötendő megállapodásról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Rózsa utca 
vízelvezetési beruházása kapcsán Marton István 8056 Bakonycsernye, Rózsa 
utca 71. szám alatti lakossal tulajdonosi hozzájárulást és megállapodást köt. 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező tulajdonosi 
hozzájárulás, valamint a megállapodás aláírására. 
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             Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos  
 
 
7./ Javaslat haszonfa értékesítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az Iznai szőlőkben, ahol 
készítik a vadkerítés nyomvonalát a fekitermelés vált szükségessé. Kérte a testület 
véleményét, hogy a 20 m3-ből mennyi fa kerüljön értékesítésre. A faanyag egyik fele 
még kint van a szőlőhegyben a másik fele már itt van a hivatalnál. Szállításról nem 
köteles az önkormányzat gondoskodni. Javasolja, hogy családonként 5 m3 -t adjanak. 
 
Berze Attila képviselő: Véleménye szerint mind a 20 m3 kerüljön eladásra 20.000 Ft+ 
ÁFA /m3 áron. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Vastag tűzifa vagy haszonfa? 
 
Berze Attila képviselő: Vastag tűzifa. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta  
az önkormányzat tulajdonában lévő 20 m3 tüzifa értékesítésének elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

95/2022. (IV.6.) határozata 
tüzifa értékesítéséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy az Iznai szőlőkben a vadkerítés építése során kitermelt 20 m3 tüzifát 20.000 
Ft + ÁFA/m3 áron értékesíti.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
8./ Javaslat polgármester szabadságolásának megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő testületet, hogy  április 08-tól április 
13-ig szabadságon lenne. Kérte a szabadságának jóváhagyását. 
 
Kérdés hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
szabadság igényének elfogadását. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
96/2022. (IV.6.) határozata 

a polgármester szabadságigényéről 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 
polgármester szabadságolási igényét elfogadja. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Polgármester úr tájékoztatta a képviselő testületet, hogy a Kuruc utca 18. számú 
ingatlan előtt két üreg van az aszfalton, így Varga Jenő vállalkozótól árajánlatot kért 
be. Az üregeket ideiglenesen betömködték, hogy a balesetveszélyt elhárítsák, de mivel 
elég nagyok. 
 
Tájékoztatta a képviselő-testületet arról is, hogy az Ady utcai eladó telkek ügyében Dr. 
Kúthy Zoltán ügyvéd úrnál vannak a határozatok, Kis Iván földmérőnek fel kell mérnie, 
hogy hol mennek a szennyvízelvezető csövek, a fejleményekről a következő soros 
ülésen tájékoztatja a képviselőket. 
 
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 


