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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. 
április 28-án 13:00 órai kezdettel megtartott soros képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Turi Balázs     polgármester 
Ackerman József Zoltán  alpolgármester 
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 4 fő megjelent, az ülést megnyitotta.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Osgyán Gábor Ferenc képviselőt javasolta. A képviselő-
testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslattal egyetértett, és az alábbiak 
szerint határozott.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

97/2022. (IV.28.) határozata 
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről 

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

 
 
Berze Attila, Kaviczki Péter és Szarka István János képviselők megérkeztek a 
tanácsterembe, így a jelenlévő testületi tagok száma a 4 főről 7 főre emelkedett. 
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Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett 
javaslatot:  
 
1./ Tájékoztató Bakonycsernye Nagyközség 2021. évi közrendjéről és közbiztonsági 
helyzetéről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
2./ Tájékoztató a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021-ben végzett 
tevékenységéről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
3./ Javaslat a Magyar Úszó Szövetséggel kötött együttműködési megállapodás 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
4./ Beszámoló a Gajamenti Önkormányzati Társulás által nyújtott szociális étkeztetés 
és házi segítségnyújtásról a 2021. évre vonatkozólag 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
5./ Tájékoztató a 2021. évi belső ellenőrzés megállapításairól 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
6./ Javaslat a Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde 2022/2023-as tanévre 
vonatkozó beiskolázási tervének jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
7./ Javaslat a bakonycsernyei 1088 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
8./ Javaslat „Hungari Classic” veteránautó túra engedélyezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
9./ Javaslat Fejérvíz Zrt. szivattyú felújítási kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
10./ Javaslat Súri úti tározó üzemeltetésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
11./ Javaslat Súri úti tározó telekalakítási eljárás megindítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
12./ Javaslat ravatalozó felújításával kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
13./ Javaslat Rózsa utcai óvoda felújításával kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
14./ Javaslat családsegítői álláspályázat elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
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15./ Javaslat a Delta zenekar fellépésével kapcsolatos együttműködési megállapodás 
megkötésének jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
16./ Javaslat forgalomtechnikai tükör kihelyezésével kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
17./ Javaslat Fecskeházi lakók kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
18./ Beszámoló az önkormányzat 2021. évi családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat 
feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
19./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
 
20./ Javaslat Ady utcai ingatlanok értékesítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
21./ Javaslat Orsós Sándor földbérleti kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
22./ Javaslat polgármester caffatéria hozzájárulásának meghatározására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
23./ Javaslat iznai dűlőben kivágott tüzifa értékesítésére 
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 

98/2022. (IV.28.) határozata 
a napirendi pontok elfogadásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendi pontjaira tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el: 
1./ Tájékoztató Bakonycsernye Nagyközség 2021. évi közrendjéről és 
közbiztonsági helyzetéről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
2./ Tájékoztató a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021-ben 
végzett tevékenységéről 
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Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
3./ Javaslat a Magyar Úszó Szövetséggel kötött együttműködési megállapodás 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
4./ Beszámoló a Gajamenti Önkormányzati Társulás által nyújtott szociális 
étkeztetés és házi segítségnyújtásról a 2021. évre vonatkozólag 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
5./ Tájékoztató a 2021. évi belső ellenőrzés megállapításairól 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
6./ Javaslat a Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde 2022/2023-as 
tanévre vonatkozó beiskolázási tervének jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
7./ Javaslat a bakonycsernyei 1088 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
8./ Javaslat „Hungari Classic” veteránautó túra engedélyezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
9./ Javaslat Fejérvíz Zrt. szivattyú felújítási kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
10./ Javaslat Súri úti tározó üzemeltetésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
11./ Javaslat Súri úti tározó telekalakítási eljárás megindítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
12./ Javaslat ravatalozó felújításával kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
13./ Javaslat Rózsa utcai óvoda felújításával kapcsolatos döntés 
meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
14./ Javaslat családsegítői álláspályázat elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
15./ Javaslat a Delta zenekar fellépésével kapcsolatos együttműködési 
megállapodás megkötésének jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
16./ Javaslat forgalomtechnikai tükör kihelyezésével kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
17./ Javaslat Fecskeházi lakók kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
18./ Beszámoló az önkormányzat 2021. évi családsegítő- és gyermekjóléti 
szolgálat feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
19./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
20./ Javaslat Ady utcai ingatlanok értékesítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
21./ Javaslat Orsós Sándor földbérleti kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
22./ Javaslat polgármester caffatéria hozzájárulásának meghatározására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
23./ Javaslat iznai dűlőben kivágott tüzifa értékesítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
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 Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal 
 
 
1./ Tájékoztató Bakonycsernye Nagyközség 2021. évi közrendjéről és 
közbiztonsági helyzetéről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Köszöntötte Dr. Sági János kapitány urat, hiszen először 
van itt a megválasztása óta. Felkérte egy rövid bemutatkozásra. 
 
Kaviczki Péter képviselő megérkezett a terembe, így a jelenlévő 4 fő testületi tagok 
száma 5 főre emelkedett. 
 
Dr. Sági János ezredes/kapitány úr: Köszöni szépen a meghívást. Elmondta, hogy 
korábban járt már itt a Hivatalban, amikor Székesfehérváron úgy döntöttek, hogy 3-as 
változást hoznak létre, akkor az útja ide vezetett, hogy bemutatkozzon, illetve felmérte 
a helyzetet. Azóta is több alkalommal beszéltek polgármester úrral. Február 1-től a 
móri rendőrség vezetője. Előtte a Gárdonyi Rendőrséget vezette, és emellett 
jogtanácsosi feladatokat is ellát. Jelenleg is ugyan azokkal a személyekkel dolgozik 
együtt, akivel a korábbi kapitány. Ráterve a beszámolóra, azokat a statisztikai 
adatokat, amiket a beszámoló is tartalmaz nem szeretné felsorolni, de annyit kiemelt, 
hogy 2021. évben is kiegyensúlyozott volt a közbiztonság, és most is azt. Ami elérte 
volna az ingerköszöböt, olyan eset nem történt. A bűncselekmények száma az értékelt 
időszakban jelentősen csökkent. Természetesen van olyan, amikor emelkedik és 
csökken is. Ami a lakosság biztonságérzetét leginkább befolyásolja, azok csökkentek 
leginkább. Gépkocsi lopás feltörés nem történt. Szeretné megköszönni a segítséget, 
amiben a körzeti megbízottat segítette az önkormányzat. Köszöni a figyelmet. 
 
Turi Balázs polgármester: Köszöni a részletes tájékoztatót. 
 
Szarka István János képviselő: Bakonycsernyét a múlt évben nem érintette, de a 
lakosság mégis úgy érzékeli, hogy embercsempészet útvonal lett. Ezt jól érzékelik? 
Történt hasonló mostanában? Vannak esetleg gyanús esetek? 
 
Dr. Sági János ezredes/kapitány úr: Úgy pontos a beszámoló, hogy az év elejét nem 
érinti. Sajnos megtudja erősíteni az érzést. Az itt történek miatt a  lakosságban 
kialakulhatott egyféle félelem. A Móri Rendőrkapitányság területén nem ők a 
bűncselekményt elkövetők, hanem az, aki őket szállítja. A menekülésben lévő 
migránsok nem követtek el a lakosság terhére semmilyen bűncselekményt. Komárom 
megyében sikerült elfogni Őket, az államhatárra kísérték, és visszamentek Szerbiába. 
A csempészek ellen pedig eljárást indítottak, de ennek nem szabad teret adni. Azt kell 
tudni, hogy kialakítanak egy útvonalat, majd amikor potenciálisan útvonallá válik,  
ezeket próbálják kikerülni, így mostanában Bakonycsernye és a 81-es főút sokkal 
terheltebb lett. Ezek folyamatosan változnak. Jelenleg a 81-es főút és térsége erősebb, 
ezáltal ide koncentrálnak. A lakossági bejelentések nagyon sokat segítettek abban, 
hogy elfogták őket és a csempészeket pedig sikerült eljárás alá vonni A 112-es vonalat 
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továbbra is lehet hívni, nem baj ha nem tudnak pontos információt mondani, de minden 
ilyen bejelentést szívesen vesznek. Az sem baj, ha téves, inkább jelentsék be abból 
baj nem lesz. Náluk is működik hírlánc, a rendőri szervek között, amik általában 
sikeresek is. Megpróbálnak megtenni mindent, hogy a térségből kiszorítsák őket. 
 
Turi Balázs polgármester: A helyi körzeti megbízottat határszolgálatra vagy 
külszolgálatra fogják küldeni, ez mennyire érinti a települést? 
 
Dr. Sági János ezredes/kapitány úr: Igyekeznek igazságosan szétosztani a 
személyeket, hogy a hiány mindenkit egyformán érintsen, így sajnos várható, hogy a 
bakonycsernyei körzeti megbízott is beosztásra került Örültek, hogy többet lehetnek a 
saját településen, de ahogy látják a helyzetet, a déli részen a migráció nem csökken, 
folyamatosan menni kell a határra. Törekszenek rá, hogy ne essen ki a munkából, de 
várható, hogy lesznek elvezénylések. Bízik abban, hogy ennél nagyobb mértékű nem 
lesz, de ha a rendőri erőket el kel vonni, azt nézik, hogy hol nincs olyan nagy szükség 
a rendőri jelenlétre. Természetesen mindenképpen veszteség, de ha valahol 
elszaporodtak a betörések, akkor a meglévőből oda mennek többen.  
 
Berze Attila képviselő: Neki többször felvetik a lakosok, hogy keveset látják a körzeti 
megbízottat. 
 
Turi Balázs polgármester: A statisztikából azt látja, hogy nem állnak túl rosszul a 
létszámot tekintve. Jó a kapcsolat és bízik benne, hogy ez továbbra is így marad. 
Javasolja elfogadásra a beszámolót. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Bakonycsernye 2021.évi közrendjéről és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló 
elfogadását.  
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

99/2022. (IV.28.) határozata 
Bakonycsernye 2021. évi közrendjéről és közbiztonságáról szóló 

beszámoló megtárgyalásáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Móri 
Rendőrkapitányság által beterjesztett Bakonycsernye Nagyközség 2021. évi 
közrendjéről és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót, a határozat 
mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 



 
7 
 
 
 

2./ Tájékoztató a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021-ben 
végzett tevékenységéről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy amennyiben kérdése van a 
képviselőknek, akkor írásban fognak válaszolni. Örülne, ha a tűzgyújtási tilalom be 
nem tartására 1-2 felszólítás után már büntetés kerülne kiszabásra, mert nem tartják 
be a rendeletet, a lakosság nem túl együttműködő. Nem azért van tiltva, mert valaki 
ezt így akarta, hanem mert veszélyes és a légszennyezést okoz. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Meddig van tilalom? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Alapesetben az ország egész belterületén tilos a tűzgyújtás 
minden időszakban. Abban az esetben lehet tüzetgyújtani, ha az adott önkormányzat 
helyi rendeletében ezt megengedi. Bakonycsernye önkormányzata megalkotta ezt a 
rendeletét, amely szerint szeptember 15-től május 15-ig lehet tüzet gyújtani, 
természetesen akkor, ha nincs országos tűzgyújtási tilalom. A kormány viszont a 
megalkotta jogszabályát, melyben eltörölte az önkormányzatok azon lehetőségét, 
hogy helyi rendeletben engedélyezzék a tűzgyújtást. A jogszabály viszont a 
veszélyhelyzet miatt nem került kihirdetésre, így nem lépett hatályba, tehát az 
önkormányzati rendeletek hatályban maradhattak. Ebből adódóan, amennyiben a 
veszélyhelyzet megszűnik, a kormány döntése hatályba lép, s véglegesen megszűnik 
a belterületi tűzgyújtási lehetőség. Tehát, ha megszűnik a veszélyhezet, akkor azonnal 
megszűnik a tűzgyújtás, ha nem szűnik meg, akkor helyi rendeletünk szerint május 15. 
után lesz tilos a tűzgyújtás. 
 
Turi Balázs polgármester: Külterületen viszont lehet, az nincs leszabályozva helyi 
rendeletben. 
 
Szarka István János képviselő: A zártkert minek számít? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Külterületnek. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021-ben végzett tevékenységéről 
szóló beszámoló elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

100/2022. (IV.28.) határozata 
a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021-ben végzett 

tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalásáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021-ben végzett tűzvédelmi 



 
8 
 
 
 

tevékenységéről szóló beszámolót a határozat mellékletét képező tartalommal 
elfogadja. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3./ Javaslat a Magyar Úszó Szövetséggel kötött együttműködési megállapodás 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Elmondta, hogy az úszás oktatás a bakonycsernyei 
óvodában már régóta működik. Az önkormányzatnak szükséges megkötni a 
megállapodást, mivel a Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde fenntartója. 
Kéri, hogy továbbra is kerüljön biztosításra ez a lehetőség a gyermekeknek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Magyar Úszó Szövetséggel kötött együttműködési megállapodás elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

101/2022. (IV.28.) határozata 
a Magyar Úszó Szövetséggel kötött együttműködési 

megállapodásról  
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Úszó 
Szövetséggel határozatlan időre együttműködési megállapodást köt. 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás 
aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4./ Beszámoló a Gajamenti Önkormányzati Társulás által nyújtott szociális 
étkeztetés és házi segítségnyújtásról a 2021. évre vonatkozólag 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Üdvözölte Szaniszló Imrénét, akinek megadja a szóbeli 
kiegészítés lehetőségét. 
 
Szaniszló Imréné szociális gondozó: Köszöni szépen a meghívást. Elmondta, hogy 
idén már 10. éve látja el ezt a feladatot. Úgy gondolja, hogy már teljesen beivódott a 
közösség tudatába, hogy van házi segítségnyújtás és közétkeztetés. Egyre többen 
élnek ezzel a lehetőséggel. Szeretné megköszönni az anyagi támogatást, amiből 
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vércukor mérőt vett, mert ahol nincs oda tudja vinni. Ez nagyon nagy segítség. A 
számok pedig benne vannak a beszámolóban. 
 
Turi Balázs polgármester: Köszöni a beszámolót és a lelkiismeretes munkát, amit 
végez az ellátottak irányába. Minél kevesebb visszajelzés van, annál jobb az ellátás, 
de hozzá többször is visszajutott dicséret. Kellene egy halk közvéleménykutatást 
végezni az igénylők körében, hogy mi a tapasztalat az étkezéssel. 
 
Szaniszló Imréné szociális gondozó: Mindenki megvan elégedve, egyáltalán nincsen 
panasz. Ha valaki nagyon nem szeret valami ebédet, akkor rugalmasak, és kapnák 
mást, illetve akkor is, ha diétáról van szó. Jelezni kell nekik és külön készítenek 
részükre ebédet. 
 
Turi Balázs polgármester: Erre azért figyeljen majd a következő időszakban is. Minden 
egyes információ segíti a testületet a döntésben. Javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Gajamenti Önkormányzati Társulás által nyújtott szociális étkeztetés és házi 
segítségnyújtásról a 2021. évre vonatkozó beszámolójának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

102/2022. (IV.28.) határozata 
a Gajamenti Önkormányzati Társulás 2021. évi szociális étkeztetés és 

házi segítségnyújtásról szóló beszámolóról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Gajamenti 
Önkormányzati Társulás 2021. évre vonatkozó szociális étkeztetés és házi 
segítségnyújtásról szóló beszámolót a határozat mellékletét képező tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5./ Tájékoztató a 2021. évi belső ellenőrzés megállapításairól 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyző asszonyt a napirendi pont 
ismertetésére. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A vonatkozó kormányrendelet értelmében a jegyző a 
tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által 
alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves 
összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási 
rendelet elfogadásági – a képviselő-testület elé terjeszti. Ezen kötelezettségének 
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eleget téve, jelen előterjesztés mellékletét képező belsőellenőrzési jelentés beterjeszti 
a képviselő-testület elé megvitatásra és jóváhagyásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 2021.évi 
belső ellenőrzés megállapításának elfogadását. 
  

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

103/2022. (IV.28.) határozata 
a 2021. évi belső ellenőri jelentésről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési 
szervek belső kontrolrendszeréről és belső ellenőrzéséről” szóló 370/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet 49.§ (3a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapaján 
a jegyző által, a határozat mellékletét képező tartalommal beterjesztett belső 
ellenőrzési jelentésben foglaltakat jóváhagyja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
6./ Javaslat a Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde 2022/2023-as 
tanévre vonatkozó beiskolázási tervének jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde 2022/2023-as tanévre vonatkozó 
beiskolázási terv jóváhagyásának elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

104/2022. (IV.28.) határozata 
a Bóbita Óvoda Mini Bölcsőde beiskolázási tervének 

jóváhagyásáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartása 
alatt lévő Bakonycsernyei Bóbita Óvoda-Mini Bölcsőde beiskolázási tervét az 
intézményvezető által elkészített, a határozat mellékletét képező tartalommal 
tudomásul veszi. 
 
Felelős: intézményvezető 
Határidő: 2022/2023-as nevelési év 
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7./ Javaslat a bakonycsernyei 1088 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Jelen előterjesztés mellékletét képezi Semerean Vasile és 
Semerean Floare kérelme, melyben az önkormányzat tulajdonát képező 1088 hrsz-ú 
földterület kívánják megvásárolni, melyre a tulajdonukat képező 1088/A hrsz-ú 
lakóházas ingatlan tekintetében földhasználati jog van bejegyezve. Amennyiben a 
testület az eladás mellett dönt az árat szükséges lenne meghatározni. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az érintett önkormányzati ingatlan forgalomképes, annak 
értékesítésének jogi akadálya nincsen. 
  
Osgyán Gábor Ferenc képviselő. Régen mennyiért lett adva az ilyen telek? 
 
Turi Balázs polgármester: 100 Ft/m2. A túra söröző telke pár héttel ezelőtt 510 Ft/m2-
ben lett meghatározva. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: De ezen rajta van a ház. 
 
A Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság javaslata 1.000 Ft/m2 áron 
értékesíteni az önkormányzati földterületet. 
  
Turi Balázs polgármester: A Pénzügyi és Településüzmeltetési Bizottság javaslatát 
támogatja. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
1088 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan 1.000 Ft/m2 áron történő értékesítésének 
elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

105/2022. (IV.28.) határozata 
a 1088 hrsz.-ú földterület értékesítéséről  

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát 
képező bakonycsernyei 1088 hrsz-ú, 1040 m2 nagyságú, kivett beépítetlen 
belterületi forgalomképes ingatlanán értékesíti a területre földhasználattal 
rendelkező 1088/A hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Semerean Vasile és Semerean 
Floare Bakonycsernye, Béke-telep 9. szám alatti lakosok részére 1.000 Ft/m2 
áron. Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés előkészíttetésére 
és képviselő-testület elé terjesztésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2022. december 31. 
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8./ Javaslat „Hungari Classic” veteránautó túra engedélyezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy A „Hungarian 
Classic” veteránautós túra szervezője, Kovács Viktor kérelmet terjesztett elő, melyben 
az önkormányzat tulajdonát képező 0233 hrsz-ú, külterületi úton veteránautós túra 
megszervezéséhez kér engedélyt.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az előterjesztés mellékletét képezi a Fejér Megyei 
Kormányhivatal FE/02-1-8/2022 számú tájékoztatása az egyes helyi közutak 
használatának szabályairól, melynek értelmében a hatályos jogszabályi környezet 
nem teszi lehetővé olyan tartalmú önkormányzati rendelet megalkotását, melynek 
alapján a helyi közút használatáért útdíjat, hozzájárulást, a behajtási engedély 
kiadásáért pedig díjat lehetne megállapítani.  
 
Turi Balázs polgármester: A kérelemben foglaltak alapján kérelmező nem közút nem 
közlekedési célú igénybevételére nyújtotta be kérelmét, így nem javasolja díj 
megállapítását. A túra Nagyveleg települését is érinti, ők sem kérnek érte pénzt. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Miért kell engedélyt kérnie? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Mert csak akkor lehet kérni közúthasználati díjat, ha nem 
közlekedési célú igénybevételre kérték. 
 
Turi Balázs polgármester: Közlekedni abban az időszakban nem lehet, ezért kell az 
engedély. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Előtte meg lehetne hirdetni, hogy tudják a lakosok is? 
 
Turi Balázs polgármester: Természetesen igen, meg lesz hirdetve. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
„Hungarian Classic” veteránautó túra engedélyezésének elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

106/2022. (IV.28.) határozata 
a „Hungaria Classic” veteránautó túra engedélyezéséről  

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 
bakonycsernyei 0233 hrsz-ú út tulajdonosa és kezelője, hozzájárulását adja, 
hogy 2022. május 7-én 15.00- 18.00 közötti időtartamban a „Hungaria Classic” 
veteránautós túra a jelen határozat mellékletét képező térképen bejelölt 
útvonalon áthaladjon. Az önkormányzat felhívja a szervező Chronomoto Kft. – 
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Kovács Viktor szervező – figyelmét, hogy a rendezvény hatósághoz történő 
bejelentéséről, továbbá a részvevők KRESZ szabályok betartásáról saját 
felelősségére gondoskodjon.  
 
Felelős: Kovács Viktor szervező 
Határidő: 2022. május 7. 

 
 
9./ Javaslat Fejérvíz Zrt. szivattyú felújítási kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Fejérvíz Zrt. 
megkereséssel élt az általa üzemeltetett szennyvízhálózat szivattyújának 
meghibásodása tárgyában. A javítás a bérleti díj összegéből lesz levonva, ami az 
önkormányzat költségvetését nem érinti. 
 
Osgyán Gábor Ferenc képviselő: Azt ellenőrzi valaki, hogy ezt meg is csinálták? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Fejérvíz Zrt. szivattyú felújítási kérelmének elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

107/2022. (IV.28.) határozata 
a Fejérvíz Zrt. részére szivattyúfelújítás hozzájárulásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását 
adja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő és ellátásért felelős a 21-08730-
0-002-00-13 kódszámú Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep 
szennyvízelvezetés és – tisztítás SZV rendszer 2db szivattyújának cseréjét a 
Fejérvíz Zrt. FV/7045-1/2022 számú levelében nyújtott ajánlatban szereplő 
műszaki tartalommal elfogadja és 883.841 Ft + áfa összegben a Fejérvíz Zrt. 
által fizetendő, 2022. évre vonatkozó bérleti díj összegéből biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2022. december 31. 

 
 
10./ Javaslat Súri úti tározó üzemeltetésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Bakonycsernye, 
záportározó létesítése, és a Súri-víz rendezése beruházás lezárult, a műszaki átadás-
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átvétel megvalósult. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat nem rendelkezik sem 
személyi sem tárgyi feltételekkel az üzemeltetésre, így felvette a kapcsolatot a Közép-
dunátúli Vízügyi Igazgatósággal, mint leendő üzemeltetővel. A tárgyalások 
eredményeként a vízjogi engedélyezési eljárást már az Igazgatóság fogja benyújtani, 
tehát az engedély már az üzemeltető nevére fog szólni. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Fizet érte az önkormányzat? 
 
Turi Balázs polgármester: Nem. Nem is az önkormányzat feladata lett volna ezt 
megcsinálni. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A megállapodás egyeztetés alatt áll. 
 
Kaviczki Péter képviselő: A meder és annak a karbantartását ők csinálják? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Igen. 
 
Turi Balázs polgármester: Többféle árokról beszélnek. Van olyan, ami árokként is van 
bejegyezve. A Varsányiéknál lévő levezető árok a pályázat fenntartási időszaka alatt, 
az önkormányzatot terheli. Amennyiben nem lesz kiárkolva, azért az önkormányzat a 
felelős. A közútkezelő vizét viszi le, ezért a közútkezelőnek is lehet benne feladata. Az 
egyéb magánterületen lévő dolgokról nem beszélnek. 5 évig rendbe kell tartani/tartatni 
valakivel. Volt olyan év, hogy egyszer jöttek ki kaszálni. Az az irány, hogy az 
önkormányzatnak minél kevesebb feladata legyen ezzel. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Súri úti tározó üzemeltetésének elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

108/2022. (IV.28.) határozata 
a Súri úti tározó vízogi engedélyezéséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Súri-víz 2+671 
km szelvényében megvalósított záportározó (vízkönyvi száma: 17/039-23080) 
mint vizilétesítény üzemeltetésével megbízza a Közép-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóságot (Székesfehérvár, Balatoni út 6.), a határozat mellékletét képező 
szerződésben foglaltak szerint. Egyben meghatalmazza, hogy a Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztályánál a vízjogi üzemeltetési 
engedélyt tárgyi vizilétesítményre megkérje. Felhatalmazza a polgármestert a 
vízjogi üzemeltetési engedély megszerzéséhez szükséges meghatalmazás és 
jognyilatkozatok megtételére, továbbá az üzemeltetési szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
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11./ Javaslat Súri úti tározó telekalakítási eljárás megindítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a TOP-2.1.3-16-
FE1-2019-00003 kódszámú, „Záportározó építése Bakonycsernyén” című pályázat 
megvalósítása során megépített tározó gát jelenleg több helyrajzi számon szerepel. A 
megvalósítást követően szükséges ezen helyrajzi számokat telekalakítási eljárással 
összevonni, illetve a művelési ágát módosítani. Jelenleg a tározó 4 különböző hrsz-on 
van, azt egyé kell tenni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Súri 
úti tározó telekalakítási eljárásának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

109/2022. (IV.28.) határozata 
a TOP-2.1.3-16-FE1-2019-00003 kódszámú, „Záportározó építése 
Bakonycsernyén” című pályázat – telekalakítási eljárásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-16-
FE1-2019-00003 kódszámú, „Záportározó építése Bakonycsernyén” című 
pályázat során kialakított tározó gát telekalakítási eljárásának megindításával, 
valamint az ahhoz kapcsolódó jognyilatkozatok megtételével megbízza a 
polgármestert. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
12./ Javaslat ravatalozó felújításával kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: A Magyar Falu Program – „Önkormányzati temetők 
infrastrukturális fejlesztése – 2022” elnevezésű, MFP-ÖTIF/2022 kódszámú pályázat 
(Köztemető - Ravatalozó felújítása, Bakonycsernye, 1338 hrsz) 28.439.038.-Ft 
összegű támogatásban részesült. Külön válik a tárgyi beszerzés és felújítás.  A 
támogatás az önkormányzat számlájára megérkezett. A projekt megvalósítását 
szeretné megkezdeni. Három árajánlat lett bekérve a tárgyi beszerzésre, de csak 1 
érkezett be, ami megfelel a pályázatban foglaltaknak. Két férőhelyes kegyeleti hűtőről 
van szó, ami bruttó 1.600.000 Ft. Csongrádról hoznák ki, melynek szállítási költsége 
várhatóan 110.380. Ezt az összeget nem lehet a pályázatban elszámolni. Javasolja, 
hogy inkább valamelyik közmunkairányító hozza el az önkormányzat 
tehergépjárművével, ebben az esetben szinte egy tank üzemanyag elegendő. 
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Osgyán Gábor Ferenc képviselő: Műszakilag alkalmas? Tehát az áram szempontjából 
el fogja bírni? 
 
Turi Balázs polgármester: Bízik benne, hogy elegendő lesz. Ha nem, akkor sajnos a 
hálózat fejlesztést már önerőből kell megcsinálni. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

110/2022. (IV.28.) határozata 
kegyeleti hűtő beszerzéséről  

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat beszerzési szabályzatában foglaltaknak eleget téve a Magyar 
Falu Program – „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2022” 
elnevezésű, MFP-ÖTIF/2022 kódszámú pályázat kegyeleti hűtő beszerzésére 
FrigoFrost Kft. (2600 Vác, Fürj út 8. adószám: 25056546-2-13) bízza meg bruttó 
1.600.000 Ft összegben. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés 
megkötésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Turi Balázs polgármester: A temető fejlesztéssel kapcsolatban további döntés 
szükséges. A ravatalozó felújítására három árajánlatot kell bekérni, melyre javaslatot 
tett. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta MFP-
ÖTIF/2022 kódszámú pályázat kivitelezési munkáinak elvégzésére vállalkozóktól való 
árajánlatkérés elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

111/2022. (IV.28.) határozata 
temető felújítás árajánlat bekéréséről  

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat beszerzési szabályzatában foglaltaknak eleget téve a Magyar 
Falu Program – „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2022” 
elnevezésű, MFP-ÖTIF/2022 kódszámú pályázat kivitelezési munkáinak 
elvégzésére az alábbi vállalkozóktól kér be ajánlatot. 
1. MAVA PLAN Kft. (2484 Gárdony, Mező utca 10/a. adószám: 11453859-2-07) 
2. V+V Kft. (8000 Székesfehérvár, Privigyei utca 4. adószám: 10483372-2-07) 
3.Equiscorp Kft. (8000 Székesfehérvár, Fiskális út 58. adószám: 14450109-2-07) 
Felhatalmazza a polgármestert az árajánlatok kiküldésére. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
13./ Javaslat Rózsa utcai óvoda felújításával kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy 5 millió forint támogatásban 
részesültek az óvoda kerítésének felújítására, melyre beérkeztek az árajánlatok. 
Ebben a műszaki ellenőr ajánlata és költsége nem szerepel, arról a következő ülésen 
döntenek. Javasolja a legkedvezőbb ajánlat elfogadásra. 
 
Kaviczki Péter képviselő elhagyta a tanácstermet, így a jelenlévő képviselő-testületi 
tagok száma 7 főről 6 főre csökkent. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a V+V 
Kft kijelölésének elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

112/2022. (IV.28.) határozata 
a V+V Kft-vel kötendő vállalkozói szerződés megkötéséről  

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonycsernyei Bóbita Óvoda-Mini Bölcsőde (Bakonycsernye, Rózsa utca 67/B.) 
kerítés felújítási munkáinak elvégzésére vállalkozó szerződést köt a V+V Kft-vel 
(8000 Székesfehérvár, Privigyei utca 4., adószám: 10483372-2-07). A vállalkozói 
díjat bruttó 8.849.789,- Ft összegben, a teljesítés határidejét 2022.08.19. 
napjában határozza meg. Felhatalmazza a polgármestert jelent határozat 
mellékletét képező vállalkozó szerződés aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
14./ Javaslat családsegítői álláspályázat elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Kiírásra került a családsegítői álláspályázat, melyre 1 
pályázat érkezett be. Nagyon szimpatikusnak tartja a jelentkezőt, megfelel a pályázati 
kiírásban foglaltaknak, javasolja kijelölésre. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Sztridáné Kaviczki Ildikó családsegítői álláspályázatának 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 

113/2022. (IV.28.) határozata 
a családsegítői pályázat elbírálásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Sztridáné 
Kaviczki Ildikó 8056 Bakonycsernye, Petőfi út 7. szám alatti lakos által 
családsegítői állasra benyújtott pályázatát elfogadja és 2022.06.06-tól 
határozatlan időre, 3 hónap próbaidő meghatározásával, mint családsegítőt 
kinevezi. Illetményét bruttó 396.000 Ft/hó összegben határozza meg. 
Felhatalmazza a polgármestert a kinevezés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
15./ Javaslat a Delta zenekar fellépésével kapcsolatos együttműködési 
megállapodás megkötésének jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Delta zenekarral 
aláírásra került a szerződés, tekintettel arra, hogy az együttes igen népszerű, sok 
fellépése van ezért az ajánlatuk elfogadását követően szükséges volt a szerződés 
megkötése, hogy biztosítva legyen az együttes az önkormányzat által megjelölt 2022. 
július 29. 18:30 órai dátumra és időpontra. A szerződésben ugyanazok a feltételek 
szerepelnek, mint amit az önkormányzat a pályázat benyújtásakor elfogadott. 
 
Kaviczki Péter képviselő visszaérkezett a tanácsterembe, így a testületi tagok szám a 
6 főről 7 főre emelkedett. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Ők adták ezt a szerződést? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: A hangosítást az önkormányzat fizeti? 
 
Turi Balázs polgármester: Azt a rendezvényszervező biztosítja. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Delta zenekar fellépésével kapcsolatos együttműködési megállapodás 
jóváhagyásának 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 
114/2022. (IV.28.) határozata 

a Delta zenekarral kötött megállapodási szerződés aláírásának              
jóváhagyásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Falunapi 
Rendezvény (8056 Bakonycsernye, Bercsényi utca 0326/25 hrsz) keretein belül, 
2022. július 29. 18:30 órakor fellépő Delta Music Bt-vel (8900 Zalaegerszeg, Ady 
E. u. 45. adószám: 22381806-2-20) kötött megállapodási szerződés aláírását a 
határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
16./ Javaslat forgalomtechnikai tükör kihelyezésével kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy az önkormányzathoz több 
lakossági bejelentés is érkezett, hogy a Kossuth utca és Rákóczi út 
kereszteződésében a Kossuth utcából történő kikanyarodáskor jobbra eltekintve 
nehezen belátható az útszakasz, a bolt előtt parkoló autók miatt, ezért a szemközti 
oldalon kihelyezésre kerülne egy forgalomtechnikai tükör. Mivel ez a Magyar 
Közútkezelő útja, így írásban engedélyeztetve lett a kihelyezési szándék. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Mekkora méretű tükör lesz kitéve? 
 
Turi Balázs polgármester: A legnagyobbat, a 800-sat javasolja kirakni. Szerencsére 
baleset még nem történt, de érdemesnek tartja kitenni, mert valóban nehéz a 
kikanyarodás a Kossuth utcából. 
 
Kaviczki Péter képviselő: A Deák utcában jól működik.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
forgalomtechnikai tükör kihelyezésének elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

115/2022. (IV.28.) határozata 
forgalomtechnikai tükör kihelyezéséről  

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
forgalomtechnikai tükröt helyez ki a Rákóczi út 57-es házszámú ingatlan elé, 
ezért  megvásárolja a tükröt 800 mm Ø méretben a felszereléséhez szükséges 
kiegészítőkkel összesen bruttó 75.865 Ft Ft összegben a KRESZ-TERV 2000 
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Kft-től (8000 Székesfehérvár, Tompa Mihály út 25. adószám: 13090197-2-07) 
Továbbá kijelöli az eszköz kihelyezéséhez szükséges munkálatok elvégzésére a 
Barnes-Bau Kft-t ( 8000. Székesfehérvár, Móri út 90. adószám: 11450526-2-07), 
melynek munkadíja bruttó 73.025 Ft. Így az anyag és munkadíj összesen bruttó 
148.890 Ft. Fedezetét az önkormányzat 2022. évi költségvetése, a 045160 
közutak, hidak üzemeltetése fenntartása önkormányzati funkción biztosítja. A 
képviselő testület felhatalmazza a polgármestert az eszköz beszerzésére és a 
munkálatok megrendelésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
17./ Javaslat Fecskeházi lakók kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy három kérelem érkezett a 
Fecskeházból. Janászek Balázs és Varga Kinga 2020. május 12. napjától 
lakáshasználati szerződést kötött az önkormányzattal 5 éves időtartamra. Az élettársi 
kapcsolat megszűnésével Varga Kinga 2022. március végén elköltözött a lakásból. 
Janászek Balázs kérelmezte, hogy ő és új párja, Haik Noémi továbbra is a lakásban 
maradhassanak, mint fecskepár. 
 
Sárközi Csanád és Vincze Vivien 2020. november 05. napjától lakáshasználati 
szerződést kötött az önkormányzattal 5 éves időtartamra. Az élettársi kapcsolat 
megszűnésével Vincze Vivien 2022. március elején elköltözött a lakásból. Sárközi 
Csanád kérelmezte, hogy ő továbbra is a lakásban maradhasson, valamint vállalja, 
hogy a lakáshasználattal kapcsolatban felmerülő kötelezettségnek eleget tesz.  
 
Zentner Jenő 2021. június 01-jétől lakásbérleti szerződést kötött az önkormányzattal. 
Kérelmet nyújtott be, hogy a bérleti szerződésbe szeretné szerepeltetni párját Koncz 
Enikő Veronikát (szül.: 2000.09.21., an.: Válint Mónika) is, ehhez kéri a Képviselő-
testület hozzájárulását.   
 
Javasolja a kérelmek elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Janászek Balázs kérelmének elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

116/2022. (IV.28.) határozata 
Janászek Balázs és Haik Noémi lakáshasználati jogviszonyáról  

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
ahhoz, hogy Janászek Balázs (8056 Bakonycsernye, Fenyő u. 1. em/2. ajtó) és 
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Haik Noémi (8428 Borzavár, Alkotmány u. 30.) szám alatti lakosok, mint 
fecskepár tovább folytathassák a lakáshasználati jogviszonyt, így Janászek 
Balázzsal kötött lakáshasználati szerződést módosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 

 
A polgármester szavazásra bocsátotta Sárközi Csaba kérelmének elfogadását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

117/2022. (IV.28.) határozata 
Sárközi Csanád lakáshasználati jogviszonyáról  

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
ahhoz, hogy Sárközi Csanád (8056 Bakonycsernye, Fenyő u. 1. em/2. ajtó), mint 
albérlő folytathassa a jogviszonyát, így Sárközi Csabával kötött szerződését 
módosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta Zentner Jenő kérelmének elfogadását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

118/2022. (IV.28.) határozata 
Zentner Jenő és Koncz Enikő Veronika lakáshasználati 

jogviszonyáról  
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
ahhoz, hogy Zentner Jenő és Koncz Enikő Veronika (8056 Bakonycsernye, 
Fenyő u. 1. fsz/11. ajtó) mint albérlők folytathassák a jogviszonyt. Így Zentner 
Jennővel kötött szerződést módosítja. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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18./ Beszámoló az önkormányzat 2021. évi családsegítő- és gyermekjóléti 
szolgálat feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Szeretettel üdvözli Kocsis Georgina családsegítőt. 
Elmondta, hogy a kolléganőnek ez az utolsó beszámolója, mivel lakóhely változtatás 
miatt megszűnik a munkaviszonya. Megadja a lehetőséget a beszámoló 
kiegészítésére. 
 
Kocsis Georgina családsegítő: Szeretettel köszönt mindenkit. Pár szót fűzne hozzá 
csak a beszámolóhoz. Az elmúlt évben korlátozásokban éltek, de azt gondolja, hogy 
megtalálták azokat a lehetőségeket, ahogy működhetett a családsegítői szolgálat. Az 
előírásokat betartották. Ruhaosztást, nyári kirándulásokat szerveztek, mindig figyelve 
az aktuális korlátozásokra. A karácsonyi csomagosztásban is tudtak segíteni. Azt tudja 
mondani, hogy mindenhol igyekeztek segíteni, csak kicsit másféle módon. Szeretné 
megköszöni a támogatás minden féle formáját. 
 
Turi Balázs polgármester: Köszöni a kiegészítést. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Az eseti gondozottak számában oltári nagy 
ugrás van. 
 
Kocsis Georgina családsegítő: Ez azt jelenti, hogy sokkal többen mentek be hozzájuk. 
Az volt a tapasztalat, hogy a gyámhivatalhoz nem lehetett bemenni, így azok az 
ügyfelek is ide jöttek. Ez mindennapi ügyintézés emelkedését jelentette. 
 
Turi Balázs polgármester: Az ukrán menekültek támogatására érkezett az 
önkormányzat részére pénzbeli felajánlás és van tárgyi felajánlás is. Szeretné, ha 
tájékoztatná a testületet, hogy hova és mennyit támogatás került átadásra. Ezt 
korábban is elmondta már, hogy nem ő dönt egyedül ebben a kérdésben, hanem 
szakszemmel nézzék meg, hogy kinek van szüksége segítségre. Elsősorban azoknak 
szánták, akik itt szálltak meg. Arra viszont ügyelnek, hogy ne nullázzák le, mert sajnos 
még várható bevándorlás. 
 
Kocsis Georgina családsegítő: A lakosság által felajánlatott adományok érkeztek. 
Ezek élelmiszer, tisztálkodási szerek, női higéniás dolgok, takaró, törölköző. Az 
irodában egy raktár helységben gyűjtötték össze az adományokat. Két ukrán család 
kapott belőle, akik Bakonycsernyén tartózkodnak. Móron is több ukrán család van, ők 
említették, hogy konkrétan mire lenne szükség, ahova vittek is dolgokat. Ezekre mindig 
volt átvételi elismervény, valamint egy táblázatban folyamatosan frissítik, hogy kinek 
mit adtak. Külhonba is került adomány Kárpátaljára. Átnézték, hogy mi az, ami 
romlandó, azokat már szétosztották. 
 
Turi Balázs polgármester: A pénzadományból az étkeztetési díjat oldják meg a 
családoknak. Erre vonatkozóan jött egy szabályozás országos szinten. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Megszületett az a jogszabály, hogy az önkormányzatnál tudja 
igényelni a család a napi 4.000 Ft-os étkezési költségeket. 
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Varsányi Ferencné képviselő: Per főre vonatkozik ez az összeg? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Igen. Nem az önkormányzatnak kell lejelenteni, hanem annak 
kell igényelni, ahol elszállásolásra kerültek. A megállapodásban bent van, hogy mely 
ingatlanba lettek elszállásolva.  
 
Kocsis Georgina családsegítő: Amikor ilyen családok érkeznek, akkor általában az 
apának nincs menekültügyi státusza, mert a háború előtt már itt volt. Nekik biometrikus 
papírjaik vannak. Ha hosszabb távon maradnak, akkor lehet, hogy aktuális lesz az 
étkeztetés igénylése.  
 
Szarka István János képviselő: Szeretné megköszönni a munkájukat. Mikortól 
érvényes ez a jogszabály? A háború kitörésétől vagy esetleg visszamenőleg 
megigényelhetik? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Onnantól él, hogy bejelentik őket. 
 
Kocsis Georgina családsegítő: Ezért van az, hogy két gyerek már jár iskolába. A 
nagyobbik pedig online folytatja a szakmunkás iskolát. Úgy állapodtak meg, hogy a 
szülőknek házhoz viszik az étkezést, a gyermekek pedig az óvodában esznek. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Akik a katolikus egyháznál vannak, beszélt velük és ők 
szándékoznak itt maradni.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat 2021.évi családsegítő-gyermekjóléti szolgált feladatainak ellátásáról 
szóló beszámolót. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

119/2022. (IV.28.) határozata 
az önkormányzat 2021. évi családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat 

feladatainak ellátásáról szóló beszámolóról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2021. évi családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak 
ellátásáról szóló beszámolót a határozat mellékletét képező tartalommal 
elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
  

19./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
 
Turi Balázs polgármester: Ruzicska Gyöngyi Bakonycsernye, bercsényi utcai lakos 
azzal a problémával kereste meg a képviselő testületet, hogy ingatlana előtt a 
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Bercsényi utca 72 előtt lejt az úttest az ingatlana irányába, ezért minden víz a hídra, 
járdára és az udvarába folyik be. A hidat már a vízbefolyás annyira elsodorta, hogy ő 
azt már leaszfaltoztatta. Probléma, hogy járdán nagyobb esőzéskor megáll a víz, a 
gyalogosok kénytelenek az ingatlana előtt az úttestre kimenni. Szeretné, ha a testület 
megvizsgálná a problémát és segítene rá megoldást találni. Beszélt a szakemberrel: 
az útról lejövő víz egy része nyilvánvalóan a hídján keresztül lemegy a járdára az pedig 
visszafelé lejt. Rács kihelyezése lenne a megoldás. Saját költsége terhére csinálta 
meg a kapubejárót, de ez mindenkinek állampolgársági kötelezettsége, de 
természetesen szeretne megoldást találni rá.  
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: K szegélyt oda lehetne tenni, persze saját 
költségén. Ő ezt meg is mondta neki, mivel őt is megkereste ez ügyben. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Hiába van ott rács, nem folyik el a víz. 
 
Turi Balázs polgármester: Korábban már megkezdte az önkormányzat a Rózsa utca 
felújítását. A Rózsa utca I. szakasza (67-98 között) 2021 májusában készült el. A 
Rózsa utca II. szakasz szélesítésére (98-134 között) a tavalyi évben 39.019.704.-Ft 
összeget nyert az önkormányzat. A beruházást a TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00015 
kódszámú Rózsa utca csapadékvíz hálózat rekonstrukciója elnevezésű pályázat 
megvalósítását követően tervezi, mely szintén ugyanezt a szakaszt érinti. Jelen projekt 
most az engedélyezési eljárásnál tart. Mivel csak szélesítésre nyert támogatást az 
önkormányzat, így arra az új aszfalt réteg borítása még kb. 22-24 millió Ft lesz a 
jelenlegi árak mellett. Elmondta továbbá, hogy 2022 februárjában pályázatot nyújtottak 
be a Rózsa utca III. szakaszának (134-benzinkútig) felújítására is, mellyel már végig 
érnek az utca felújításával. A pályázat sikerességének köszönhetően 44.999.550.-FT 
támogatásban részesültek. Itt szintén szükség van saját forrás biztosítására, mely a 
jelenlegi árak mellett 16.600.000.-Ft. 2023: Kb 40.000.000 Ft önrész. Minden jó hírben 
van kevésbé jó hír is. Óvotosságra sarkall az a tény, hogy a két útfelújításhoz megnyert 
az önkormányzatnak önrészt kell biztosítania.  
 
Osgyán Gábor Ferenc képviselő: Nagyon sok pályázatot nyertek, aminek örül. A 
kisgyóni út és az óvoda korszerűsítésében idén mit is szeretnének megvalósítani? 
 
Turi Balázs polgármester: Amire aláírt szerződés van, az az óvoda belső felújítása, 
továbbá a kisgyóni útfelújítás és a folyamatban lévő vadkerítés építése.  Szeretné 
megköszönni Kaviczki Péter képviselőnek a szakmai javaslatait a vadkerítés 
kihelyezése kapcsán.. Szerencsére rengeteg a nyertes projekt, de szeretné 
tájékoztatni a testületet, hogy a közbeszerzések között is vannak különbségek. Ha a 
becsült érték eléri a közbeszerzési értékhatárt, akkor meghívják a cégeket. Amikor az 
értékhatár magasabb, akkor nyílttá kell tenni, bárki pályázhat. Nem tudják 
meghívásossá tenni a kisgyóni utat, mert olyan magas a becsült érték. A 
közbeszerzési kiírást el kell fogadtatni. Hatóságnak kell elküldeni. Ezt nevezik előzetes 
véleményezéses eljárásnak. Ez várhatóan 3 hónapig tart. Nem egyszerű feladat, mert 
folyamatos áremelkedések vannak. Ezért is tart az összes pályázattól. Ha ez a 
folyamat végig ér, akkor ősszel meg tudják valósítani..  
Bejelentette a Közútkezelő Kht, hogy a József Attila utca útfelújítása 2023-ra van 
tervezve és benne van a járda is. Ha tovább emelkednek az árak, akkor nem tudja mi 
lesz, mert máshonnan több pénze nem lesz a Közútkezelőnek erre a feladatra.  



 
25 
 
 
 

 
Osgyán Gábor Ferenc képviselő: A temető felújítási pályázata mikor kezdődhet? 
 
Turi Balázs polgármester: Szeretné ősszel befejezni az óvoda beruházása után. 
 
Szarka István János képviselő: Mekkorák az összegek a közbeszerzéssel 
kapcsolatban? Hol van az a határ, amit el kell érni? 
 
Turi Balázs polgármester: Ha az evangélikus óvoda miatt kérdezi, akkor az biztosan 
el fogja érni. 
 
Szarka István János képviselő: Örül, mert az árcsökkentő tényező. 
 
Turi Balázs polgármester: Továbbá tájékoztatást adott, hogy benyújtották az 
egészségház pályázatot. Az előzetesen megbeszéltektől eltérően, nem tudták 
szerepeltetni benne a fogászati alapellátást, a feladatellátó orvosnak még nem volt 
meg a praxisjoga. Mára ez egyébként rendeződött, de lesz helyiség, ahol majd tud 
rendelni, viszont a költségeket sajnos nem tudják majd elszámolni rá.  Így is lefedi a 
maximális keretet, ami megközelítőleg 400.000.000 millió forint. 
 
Tájékoztatta a képviselő testületet, hogy Dreska Tamás Bercsényi utca 16. szám alatti 
lakos kerítés problémájával ismételten megkereste önkormányzatot, mely szerint 
kerítése már az út támfala. Az út fokozatosan süllyedni kezdett, több helyen már 
beomlott. Rövid időn belül a kerítését is újjá kell építenie, mert az teljesen beomolhat. 
Felkérte Édes Szilárd műszaki ellenőrt, hogy jöjjön ki a helyszínre és adjon 
szakvéleményt a probléma megoldására. Két-három héten belül megkapja a 
véleményt, melynek javaslatát a következő testületi ülésre beterjeszti. 
 
A traktortározó festésre Képesi László számláz, Kaviczki Norbert és Képesi Ádám 
végzi el a festési munkálatokat. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Az Ady utcában a levél össze lett szedve és most parkolás 
megoldására kellene valamit kitalálni, mert elég nagy a forgalom, oda állnak a 
zöldterületre. 
 
Berze Attila képviselő: Ahol a legtöbben kint hagyják az autókat az a Kossuth utca. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Ő erre hozna egy parkolási rendeletet, ahol nincs meg a 3 
méteres aszfaltos út, nem engedné a parkolást az út szélén. Nyilván a főúton nem 
tudja korlátozni, de itt lehetne. Egy teherautó nem férne el. A kanyarba végig állnak. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Arra vonatkozhatna a rendelet, hogy ha valaki kint hagyja és 
ott tárolja, nem a napközbeni parkolásra. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Kilóg az autó az útra, mert normálisan le sem húzódik. Azért 
ezt érdemes lenne átgondolni. 
 
Szarka István János képviselő: Teljes mértékben egyetért Kaviczki Péter képviselővel. 
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Turi Balázs polgármester: Az Ady utcában meg lesz oldva növényültetéssel. Nagyon 
nehéz csernyei viszonylatban ezt megoldani. 
 
Osgyán Gábor Ferenc képviselő: A dohányboltnál állandóan ott isznak, odaszórják az 
üvegeket az ágyásra, ott üldögélnek, odapisilnek.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Erre nincs valami előírás? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A jegyző 2012-ig volt helyi szabálysértési hatóság, mely 
megszűnésre került, így a helyi szabálysértést tartalmazó önkormányzati rendeleteket 
a képviselő-testületnek hatályon kívül kellett helyeznie. Azokat a cselekményeket, 
amelyeket magasabb szintű jogszabály nem tilt, helyi rendeletben közösség ellenes 
magatartásként minősítve, közigazgatási bírság kiszabálya mellett megtilthat az 
önkormánytat. Így lehetőség van a közterületen történő alkoholfogyasztást helyi 
közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértését minősítő cselekménnyé 
nyilvánítani. 
 
Osgyán Gábor Ferenc képviselő: Jön a jó idő mennek majd fagyizni a lakosok, 
kisgyerekekkel is, nem jó látvány, hogy fogyasszák az alkoholt. 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt, hogy a következő testületi ülésre terjessz 
be az ezzel kapcsolatos rendeletet. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: A parkolóban eső után állandóan áll a víz, nem lehetne 
ezt begereblyéztetni a közmunkásokkal? 
 
Turi Balázs polgármester: A probléma megoldása ideig óráig tart. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: A buszfordulónál fent a tsz-nél nagyon nagy 
gödrök vannak. Azt esetleg kicsit nem lehetne megrendezni? 
 
Kaviczki Péter képviselő: A lámpa vissza lesz rakva a parkolóba? 
 
Turi Balázs polgármester: Meg lesz oldva. 
 
Szarka István János képviselő: Nem lehet behajtani ennek a költségét? 
 
Turi Balázs polgármester: Ismeretlen tettes volt. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Kamerát nem lehetne odatenni? 
 
Turi Balázs polgármester: Érdemes lenne átgondolni.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Az Ady Endre utcában a bősze féle vízelvezető árok 
tisztítására igény lenne, szakember nézze meg, mert közterületről folyik arra a víz. 
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20./ Javaslat Ady utcai ingatlanok értékesítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a meghirdetett Ady 
utcai ingatlanokra csak a korábban vételi szándékukat jelzett személyektől Kalányos 
Attila, Fidrich István és Simon András nyilatkozatai érkeztek be, hogy elfogadják a 
képviselő-testület által megállapított vételi összeget.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 817 
hrsz.-ú ingatlan értékesítésének elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

120/2022. (IV.28.) határozata 
a 817 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről  

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos 
tulajdonát képező bakonycsernyei 817 hrsz.-ú 1963 m2 nagyságú kivett 
beépítetlen terület művelési ágú belterületi ingatlanát bruttó 500 Ft/m2 áron 
értékesíti Kalányos Attila (szül. hely, idő: Mór 1967.07.19., an.: Orsós Erzsébet) 
8056 Bakonycsernye, Petőfi út 46. szám alatti lakos részére. Felhívja vevő 
figyelmét, hogy a megvásárlandó telek az önkormányzat településrendezési 
eszközeinek felülvizsgálatát követően kereskedelmi gazdasági övezetbe kerül 
besorolásba, továbbá az ingatlanon szennyvíz gerinc vezeték húzódik, melyre 
tekintettel szolgalmi jog kerül bejegyzésre. Felhatalmazza a polgármestert, hogy 
az adásvételi szerződést tervezetet a soron következő testületi ülésre terjessze 
be. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A polgármester szavazásra bocsátotta a 818 hrsz.-ú ingatlan értékesítésének 
elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

121/2022. (IV.28.) határozata 
a 818 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről  

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos 
tulajdonát képező bakonycsernyei 818 hrsz.-ú 1924 m2 nagyságú kivett 
beépítetlen terület művelési ágú belterületi ingatlanát bruttó 500 Ft/m2 áron 
értékesíti Simon András (szül. hely, idő: Mór, 1981.03.03., an.: Szarka Erzsébet) 
8056 Bakonycsernye, Ifjúság út 14. szám alatti lakos részére. Felhívja vevő 
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figyelmét, hogy a megvásárlandó telek az önkormányzat településrendezési 
eszközeinek felülvizsgálatát követően kereskedelmi gazdasági övezetbe kerül 
besorolásba, továbbá az ingatlanon szennyvíz gerinc vezeték húzódik, melyre 
tekintettel szolgalmi jog kerül bejegyzésre. Felhatalmazza a polgármestert, hogy 
az adásvételi szerződést tervezetet a soron következő testületi ülésre terjessze 
be. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A polgármester szavazásra bocsátotta a 819, hrsz.-ú ingatlan értékesítésének 
elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

122/2022. (IV.28.) határozata 
a 819 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről  

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos 
tulajdonát képező bakonycsernyei 819 hrsz.-ú 1911 m2 nagyságú kivett 
beépítetlen terület művelési ágú belterületi ingatlanát bruttó 500 Ft/m2 áron 
értékesíti Fidrich István (szül. hely, idő: Mór, 1974.06.02., an.: Fonai Mária) és 
Fidrich Istvánné (szül. hely, idő: Zirc, 1976.09.01., an.: Troják Erzsébet) 8056 
Bakonycsernye, Petőfi út 49. szám alatti lakosok részére. Felhívja vevő figyelmét, 
hogy a megvásárlandó telek az önkormányzat településrendezési eszközeinek 
felülvizsgálatát követően kereskedelmi gazdasági övezetbe kerül besorolásba, 
továbbá az ingatlanon szennyvíz gerinc vezeték húzódik, melyre tekintettel 
szolgalmi jog kerül bejegyzésre. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
adásvételi szerződést tervezetet a soron következő testületi ülésre terjessze be. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
21./ Javaslat Orsós Sándor földbérleti kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy amit ő használt abból három 
terület el lett adva. Szeretne neki is segíteni, de nem igazán fizet érte, ezt meg nem 
szeretné. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Akkor jelenleg milyen stádiumban van az ügy? 
 
Turi Balázs polgármester: A 815 és 816 hrsz.-ú földterületre lehet vele bérleti 
szerződést kötni, mert már csak azok vannak önkormányzati tulajdonban. 
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Kaviczki Péter képviselő: Javasolja, hogy legyen neki megadva az esély, mert 
többször is megkereste és azt mondta, hogy szeretné művelni, sőt, el is van vetve. 
 
Turi Balázs polgármester: Mi legyen az ár? 
 
Kaviczki Péter képviselő: 3 Ft/m2? 
 
Turi Balázs polgármester: Részéről elfogadható. Egy évre legyen megkötve? 
 
Osgyán Gábor Ferenc képviselő: Véleménye szerint legyen 3 év, de legyen beleírva a 
szerződésbe, hogy ha nem fizet, akkor az önkormányzat felbontja vele a szerződést. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
815 és 816 hrsz.-ú földterületek Orsós Sándor részére történő bérbeadásának 
elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

123/2022. (IV.28.) határozata 
a 815 és 816 hrsz.-ú földterületek bérbeadásáról  

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 815 hrsz.-ú 1941 m2 nagyságú, 
kivett beépítetlen terület művelési ágú, valamint a 816 hrsz.-ú 1928 m2 nagyságú 
kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlanát Orsós Sándor (szül.hely, idő: 
Mór, 1990.02.10., anyja neve: Kalányos Zsuzsanna) 8056 Bakonycsernye, Ady 
Endre utca 15. szám alatti lakos részére 2022. május 1. napjától 2025. április 30 
napjáig bérbeadja. A bérleti díjat 3 Ft/m2/év összegben határozza meg. 
Felhatalmazza a polgármestert jelen határozat mellékletét képező haszonbérleti 
szerződés aláírására.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
22./ Javaslat polgármester caffatéria hozzájárulásának meghatározására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Bejelentette érintettségét a napirendi ponttal kapcsolatban 
és kérte a szavazásból történő kizárását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
szavazásból történő kizárásának 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 
124/2022. (IV.28.) határozata 

Turi Balázs polgármester szavazásból történő kizárásáról  
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 
polgármestert az érintettségre való tekintettel a szavazásból kizárja.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta cafatéria 
hozzájárulásának elfogadását.  
 

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

Turi Balázs polgármester nem szavazott 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
125/2022. (IV.28.) határozata 

a polgármester caffatéria hozzájárulásáról  
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 
polgármester részére a 2022. évre vonatkozóan bruttó 400.000 Ft caffetéria 
juttatást határoz meg. A juttatás igénybevételére a köztisztviselők caffetéria 
szabályzatában meghatározottak vonatkoznak. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
23./ Javaslat iznai dűlőben kivágott tüzifa értékesítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Az előző testületi ülésen döntés született az Iznai dülőben 
kitermelt vastag tüzifa eladási áráról, melyet nettó 20.000 Ft + Áfa/ m3 árban határozott 
meg a testület. Tájékoztatja a testületet, hogy ez idáig összesen 19 m3 fát adott el az 
önkormányzat, bruttó 482.600 Ft összeg folyt be. Ez a famennyiség a kerítés 
nyomvonalából lett kitermelve, a munkadíj a vállalkozót terhelte. Utasítást adott a 
további fa kitermelésére, mely ugyanezen a területen a nyomvonal mellett van, hiszen 
a későbbiekben gondot okozhat, a kerítés közelsége. Felmerült az a lehetőség is, hogy 
a területen teljes szélességében legyen kivágva a fa. Ezt egyébként az is indokolja, 
hogy útként van nyilvántartva a tulajdoni lapon is. A kitermelésre több megoldási 
javaslatot is hallott, megkérte Berze Attila képviselőt, vázolja fel az elképzelését. 
 
Berze Attila képviselő: Érdemes lenne kiosztani a területet, és a kivágott fákból 
oszlopokat termelnének ki, mert sokkal értékesebb, mint a tüzifa. A fakitermelés is egy 
megoldás, de kevesebb lenne rajta a haszon. 
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Szarka István János képviselő: Ha kitermelik a fát, akkor láthatóvá válik a sitt. Ezzel 
valamit kell kezdeni, mert ha kiveszik a hasznot a szemetet pedig ott hagyják, akkor 
az csúnya lesz. 
 
Kaviczki Péter képviselő: A faszedés és a fakitermelés az kettő dolog. Oda olyan 
ember kell, aki szakember, főleg, ha az önkormányzat területén fakitermelést végez. 
Kell vizsgálni, hogy van-e jogosultsága? Nehogy baleset legyen belőle. 
 
Turi Balázs polgármester: Volt a horgásztónál egy hasonló, ott kötöttek megállapodást. 
Javasolja, hogy Berze Attilával kössenek fadöntési szerződést a letermelésre, erre 
viszont árat kell meghatározni. 
 
A Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság javaslata bruttó 5.000 Ft/m3 összeget 
vágásterület tisztítással együtt. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
0115/1 hrsz.-ú területen fakivágás és vágótér tisztításának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

126/2022. (IV.28.) határozata 
fakivágás és vágótér tisztításáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát 
képező 0115/1 hrsz-on lévő fa kidöntésével megbízza Berze Attila, 
Bakonycsernye, Rákóczi út 144. szám alatti lakost. A fa összeszedése és vágótér 
tisztításra felhívást intéz a lakosság irányába. Egy fő maximum 5 m3 fa 
összeszedésére jogosult, 5000 Ft/m3 áron. 

 
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 

 
        Osgyán Gábor Ferenc 
                    jkv. hitelesítő 


