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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 

 
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. 
május 26-án 08:00 órai kezdettel megtartott soros képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

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

 
Tanácskozási joggal:  

Fidrich Tamásné    jegyző  
 
Turi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselő-testületi 
tagból 6 fő megjelent, az ülést megnyitotta.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Szarka István János képviselőt 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 

132/2022. (V.26.) határozata 
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Szarka 
István János képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett 
javaslatot:  
 
1./ Javaslat az I/77. Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés- és 
tisztítás-SZV elnevezésű viziközmű rendszer 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési 
Tervének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
2./ Javaslat az I/32. Mór kistérségi vízmű-V elnevezésű viziközmű rendszer 2022-
2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
3./ Javaslat Fejérvíz Zrt. szivattyúfelújítási kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
4./ Tájékoztató az Általános Iskola 2021. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
5./ Tájékoztató a Községi Könyvtár 2021. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
6./ Tájékoztató a Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde 2021. évi 
működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
7./ Tájékoztató a Művelődési Ház 2021.évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
8./ Javaslat TOP_Plusz-1.2.1-21-FE1-2022-00024-„Főtér kialakítása 
Bakonycsernyén” című pályázat megvalósításához szükséges projekthez kiviteli és 
engedélyezési terv elkészítésére vállalkozó kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
9./ Javaslat Rózsa utcai óvodaépület felújítási és kerítés építése munkálataihoz 
műszaki ellenőr kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
10./ Javaslat ravatalozó épület felújításával kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
11./ Javaslat Leader pályázat átütemezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
12./ Javaslat MFP keretében vásárlandó traktor és homlokrakodó beszerzésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
13./ Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetés módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
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14./ Beszámoló az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
15./ Javaslat a települési támogatásokról és a köztemetés szabályairól szóló 8/2021. 
(VIII.28.) önkormányzati rendelet módosítására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
16./ Javaslat közterületen történő alkoholfogyasztást tiltó helyi rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
17./ Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 11/2021. (X.1) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
18./ Javaslat a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd és folyékony 
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 18/2004. (V.1.) önkormányzati 
rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
19./ Javaslat a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 6/2016. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
20./ Javaslat a Tehetséges Csernyeiek támogatásáról szóló 4/2019. (III.20.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
21./ Javaslat a Mentők a mentőkért Alapítvány 2021. évi támogatás elszámolás 
elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
22./ Javaslat civil szervezetek támogatására (Polgárőr Egyesület, Móri Fúvószenekar) 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
23./ Beszámoló az önkormányzat 2021. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti 
feladatinak ellátásáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
24./ Javaslat II. számú háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
25./ Javaslat az MTKT társulás működéséhez történő hozzájárulás meghatározására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
26./ Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács Társulási 
Megállapodás módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
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27./ Tájékoztató a környezetvédelmi alap felhasználásáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
28./ Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött éves költségelszámolásról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
29./ Javaslat Fecskeházi lakáshasználati szerződés módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
30./ Javaslat Fekete Ervin földvásárlási kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
31./ Javaslat a Rózsa utca 143. szám alatti ingatlanrész vásárlására vonatkozó adás-
vételi szerződés megtárgyalására (Kövesi Csaba) 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
32./ Javaslat a bakonycsernyei 2963 hrsz-ú ingatlan jogállásának rendezésére (Siklósi 
János és Siklósi Jánosné) 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
33./ Javaslat településrendezési eszközök véleményezési eljárásához szükséges 
anyagok véleményezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
34./ Javaslat Dreska Tamás kérelmének megtárgyalására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
35./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
 
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 

133/2022. (V.26.) határozata 
a napirendi pontok elfogadásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendi pontjaira tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el: 
1./ Javaslat az I/77. Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés- 
és tisztítás-SZV elnevezésű viziközmű rendszer 2022-2036. évi Gördülő 
Fejlesztési Tervének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
2./ Javaslat az I/32. Mór kistérségi vízmű-V elnevezésű viziközmű rendszer 
2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
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3./ Javaslat Fejérvíz Zrt. szivattyúfelújítási kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
4./ Tájékoztató az Általános Iskola 2021. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
5./ Tájékoztató a Községi Könyvtár 2021. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
6./ Tájékoztató a Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde 2021. évi 
működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
7./ Tájékoztató a Művelődési Ház 2021.évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
8./ Javaslat TOP_Plusz-1.2.1-21-FE1-2022-00024-„Főtér kialakítása 
Bakonycsernyén” című pályázat megvalósításához szükséges projekthez 
kiviteli és engedélyezési terv elkészítésére vállalkozó kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
9./ Javaslat Rózsa utcai óvodaépület felújítási és kerítés építése munkálataihoz 
műszaki ellenőr kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
10./ Javaslat ravatalozó épület felújításával kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
11./ Javaslat Leader pályázat átütemezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
12./ Javaslat MFP keretében vásárlandó traktor és homlokrakodó beszerzésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
13./ Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetés módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
14./ Beszámoló az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
15./ Javaslat a települési támogatásokról és a köztemetés szabályairól szóló 
8/2021. (VIII.28.) önkormányzati rendelet módosítására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
16./ Javaslat közterületen történő alkoholfogyasztást tiltó helyi rendelet 
megalkotására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
17./ Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 11/2021. (X.1) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
18./ Javaslat a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd és folyékony 
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 18/2004. (V.1.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
19./ Javaslat a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 6/2016. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
20./ Javaslat a Tehetséges Csernyeiek támogatásáról szóló 4/2019., (III.20.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
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21./ Javaslat a Mentők a mentőkért Alapítvány 2021. évi támogatás elszámolás 
elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
22./ Javaslat civil szervezetek támogatására (Polgárőr Egyesület, Móri 
Fúvószenekar) 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
23./ Beszámoló az önkormányzat 2021. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti 
feladatinak ellátásáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
24./ Javaslat II. számú háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
25./ Javaslat az MTKT társulás működéséhez történő hozzájárulás 
meghatározására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
26./ Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács Társulási 
Megállapodás módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
27./ Tájékoztató a környezetvédelmi alap felhasználásáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
28./ Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött éves költségelszámolásról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
29./ Javaslat Fecskeházi lakáshasználati szerződés módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
30./ Javaslat Fekete Ervin földvásárlási kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
31./ Javaslat a Rózsa utca 143. szám alatti ingatlanrész vásárlására vonatkozó 
adás-vételi szerződés megtárgyalására (Kövesi Csaba) 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
32./ Javaslat a bakonycsernyei 2963 hrsz-ú ingatlan jogállásának rendezésére 
(Siklósi János és Siklósi Jánosné) 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
33./ Javaslat településrendezési eszközök véleményezési eljárásához 
szükséges anyagok véleményezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
34./ Javaslat Dreska Tamás kérelmének megtárgyalására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
35./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
 

 Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
Osgyán Gábor Ferenc megérkezett a tanácsterembe, így a jelenlévő testületi tagok 
száma a 6 főről 7 főre emelkedett. 
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1./ Javaslat az I/77. Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés- és 
tisztítás-SZV elnevezésű viziközmű rendszer 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési 
Tervének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Köszöntötte Gintner Andrást a móri kirendeltség vezetőjét. 
Elmondta, hogy nagyon jó a kapcsolat az önkormányzat és a Zrt. között. Elsősorban 
szeretné megkérdezni, hogy a Gördülő Fejlesztési Tervvel a szennyvízre vonatkozóan 
van-e kiegészítő elmondani valója? 
 
Gintner András: Köszöntötte a megjelenteke. Elmondta, hogy a szennyvízcsatorna 
hálózat bérüzemeltetési formában történik, ami azt jelenti, hogy az eladott 
szennyvízdíjak után bérleti díjat fizetnek az önkormányzatnak. Ez 3,5 millió forintot 
tesz ki egy évben. Ebből kell megvalósítani a fejlesztéseket. 16 db átemelő van a 
községben, ami 20 feletti szivattyút jelent. Ezek 1997 óta üzemelnek. Azóta persze 
több ki lett cserélve, de a nagy része még az eredeti, tehát egyre több 
meghibásodással jár. Ebben a Gördülő Fejlesztési Tervbe ezt nem tudják betervezni, 
ezért van az, hogy haváriára tett pénzből kell fedezni. 2022 évtől nem terveztek be 
felújítást, anyagi forráshiány miatt. Ez azért van, mert energiahatékonysági pályázaton 
indultak, melyben 2 szivattyú és fúvó lett szerepeltetve, ami meg is valósult. Most kerül 
majd lezárásra a pályázat, így tehát a beruházásnak az állam fizette a felét. 3.890.0000 
Ft az önkormányzat részéről a fizetni való. Ennyi pénz pedig nem érkezik be. Külön 
számlán kell vezetni a bérleti díj összegét az önkormányzatnak, így kell, hogy lássa az 
önkormányzat, hogy mennyi plusz pénz van. Ezt javasolná felülvizsgálni, hogy lássák, 
mi az, amit megcsinálhatnak. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Mindig olyan nagy a különbség az eladott és 
a számlázott víz között? Befizetés nincs, de költség van. 
 
Gintner András: 20-30% szokott lenni a hálózati veszteség. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Nem erről beszél, hanem a csatornáról. 
 
Gintner András: Szennyvízcsatorna díjat mindenki fizet a településen, akik ezt nem 
fizetik ők talajterhelési díjat fizetnek. Érdemes rákötni, hiszen az olcsóbb, mint a 
talajterhelési díj. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Aki rá van kötve a rendszerre, de nem fizet 
érte? 
 
Gintner András: Ez roppant nehezen ellenőrizhető. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Lényegesen több a megtisztított szennyvíz, 
mint, mint amit a lakosság felhasznált. 
 
Gintner András: A bejövő szennyvíz mennyiség körülbelül 400m3 egy nap, ez ennyire 
is van tervezve. Akkor ugrik meg ez a szám, ha eső van, a rendszernek ez egy hibája. 
A régi rendszernél befolyásolja a csapadék mennyisége, az újabbaknál nem olyan 



 
8 
 
 
 

vészes. Azért van, mert elöregednek és ezek cseréje nagyon drága. Továbbá hibákat 
is találtak, egyre több helyen jön be a talajvíz. A csapadékmentes időszakban is. 
Sajnos ezzel együtt kell élni, de a telep ezt elviseli. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Igen, csak hiányzik a pénz. 
 
Gintner András: Valóban, de ezt nem tudják megmondani. 
 
Kaviczki Péter képviselő: A Nagygyóni településrésznél nincs rákötve a 
csatornahálózatra. Mennyibe kerülne ott a szennyvíz kiépítése? 
 
Gintner András: Korábban is felmerült a településrész bekötése, akkoriban készített 
egy költségbecslést, ami körülbelül 10 millió forint volt, de most már 20 millió forint is 
lenne. Erre forrással a Fejérvíz Zrt. nem rendelkezik. Valószínű az önkormányzat sem. 
Érdemes figyelni a pályázati lehetőségeket, hátha lesz rá pályázat. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Ilyenre, mint üzemeltető nem pályázhat a Fejérvíz? 
 
Gintner András: Nem. 
 
Szarka István János képviselő: Ha van ilyen felzárkóztatási pályázat hátrányos 
helyzetű népcsoportok részére, akkor ezt meg lehetne próbálni. Ez egy speciális 
helyzet. 
 
Turi Balázs polgármester: Országgyűlési képviselő úr is jelezte, hogy jönni fog 
Naggyónra, mert őt is megkeresték ez ügyben az ott lakók. Az önkormányzatnak 
forrása erre jelenleg nincsen. Nem szabad elfelejteni, hogy a településen kiépített 
csatornahálózat megvalósításához a lakosság ehhez szennyvízberuházási 
hozzájárulást is fizetett, a másik pedig, hogy amit eddig is igért, ha lesz olyan pályázat, 
ami előre mutat ebben a kérdésben, azt meg fogják ragadni és a testület majd eldönti 
az irányt. Ezt fogja tolmácsolni képviselő úr részére, aki személyesen fog kimenni a 
helyszínre. Elmondta továbbá, hogy a súri vízfolyásnál volt egy probléma, miszerint 
erős szennyeződés került a vízfolyásokba. Felmerült magánemberek részéről az a 
vád, hogy a bakonycsernyei tisztítóból került bele. Akkor is egyeztetett Gintner 
Andrással. Kérése az, hogy legyen szíves erről mesélni, hogy ezt, hogy látják? 
Hivatalos bejelentés nem érkezett. 
 
Gintner András: Örül, hogy beszélnek róla. Aznap amikor ez a szennyezés történt, 
először Balinkán figyelték meg a szennyeződést, de akkor már nem látszódott semmi. 
Mutattak képet, hogy szinte fekete volt a víz.. 1 órán keresztül tartott. Megtekintették a 
rendszert, de ott nem volt probléma, tisztán folyt el a víz, az iszap megvolt, nem folyt 
el. Minden ilyen telepen lehetnek problémák, de amikor a patak ilyen sárgás, akkor a 
tisztítóban szebb a víz. Egy műszaki meghibásodás esetén sem tudna bekerülni ennyi 
szennyeződés. Folyamatosan figyelték utána.  
 
Turi Balázs polgármester: A második esetnél lett szólva Súr részére is, ahol szintén 
megtekintették a telepet és azt nyilatkozták, hogy onnan biztosan nem jöhetett a 
szennyeződés. A közösségi médiának elég nagy ereje szokott lenni. Sajnos rossz 
hírbe is lehet hozni embereket és szerveket, akik nem szolgáltak rá erre. 
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Kaviczki Péter képviselő: Azon az ominózus helyen már évek óta van szennyeződés. 
Évek óta fekete iszap van lerakódva Jásd fele. 
 
Gintner András: Igen, ő is csak erre tud gondolni, mert ekkora szennyeződést nem 
lehet beletenni ilyen rövid idő alatt. 
 
Turi Balázs polgármester: Megtörtént a Kuruc utca III. szakasz felújítása. A Fejérvíz 
most beleállt a beruházásba, ami egy komplett szakasz ivóvízvezeték cseréjében 
mutatkozott meg. Köszöni a közreműködést és szeretné az egész éves hozzáállást is 
megköszönni, a helyi dolgozók, az együttműködés kiváló.  
 
Gintner András: Jól esik, köszöni szépen. A Kuruc utca az ő érdekük is volt, hiszen új 
aszfaltot feltörni senkinek sem jó. Sokan be is segítettek, úgyhogy örülnek, hogy 
megvalósult és túl vannak rajta. 
 
Turi Balázs polgármester: Köszöni szépen. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
I/77. Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés- és tisztítás-SZV 
elnevezésű viziközmű rendszer 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervének 
elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

134/2022. (V.26.) határozata 
az I/77. Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés 

és tisztítás-SZV (21-08730-1-002-00-13) víziközmű rendszer 2021-2035. 
évi Gördülő Fejlesztési Tervről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az I/77. 
Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-
08730-1-002-00-13) víziközmű rendszer ellátásért felelősök nevében eljáró 
Önkormányzata, a 2022-2036. évi GFT-t megismerte, az alábbi határozatot 
hozta: 

1.) Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet 

szerinti I/77. Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és 

tisztítás-SZV (21-08730-1-002-00-13) víziközmű rendszer 2022-2036. évi GFT 

felújítási és pótlási tervét megismerte, és mint véleményezésre jogosult 

elfogadja. 

2.) Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet 

szerinti I/77. Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és 

tisztítás-SZV (21-08730-1-002-00-13) víziközmű rendszer 2022-2036. évi GFT 

beruházási tervét – melyet meghatalmazás útján a víziközmű-szolgáltató 

készített el – megismerte és jóváhagyja. 
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3.) Az I/77. Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és tisztítás-

SZV (21-08730-1-002-00-13) víziközmű rendszer 2022-2036. évi Gördülő 

Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv 

településünket érintő részével összhangban van. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

  
 
2./ Javaslat az I/32. Mór kistérségi vízmű-V elnevezésű viziközmű rendszer 2022-
2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Az előterjesztés szerint javasolj elfogadásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az I/32. 
Mór kistérségi vízmű-V elnevezésű viziközmű rendszer 2022-2036. évi Gördülő 
Fejlesztési Tervének elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

135/2022. (V.26.) határozata 
az I/32. Mór kistérségi vízmű-V elnevezésű viziközmű rendszer 2022-

2036. évi Gördülő Fejlesztési Tervről 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az I/32. Mór 
kistérségi vízmű-V (11-18485-1-009-00-10) viziközmű rendszer 2022-2036. évi 
Gördülő Fejlesztési tervét megismerte. Az előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadásra javasolja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
  

 
3./ Javaslat Fejérvíz Zrt. szivattyúfelújítási kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Ismét érkezett egy kérelem szivattyúmeghibásodással 
kapcsolatban.  
 
Gintner András: Így van, be kellett vinni javításra ezt a szivattyút is. A felújítási 
költségét is leírják a levélben. Amikor elkészül, akkor jönnének egy jegyzőkönyvvel, 
hogy beépítették a javított szivattyút és kiszámlázzák a bérleti díj terhére, amit ők 
fizetnek az önkormányzatnak.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Fejérvíz Zrt. szivattyúfelújításának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

136/2022. (V.26.) 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 1db szivattyújának cseréjét a 
Fejérvíz Zrt. FV/9705-1/2022 számú levelében nyújtott ajánlatban szereplő 
műszaki tartalommal elfogadja és 514.056 Ft + áfa összegben a Fejérvíz Zrt. 
által fizetendő, 2022. évre vonatkozó bérleti díj összegéből biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2022. december 31. 
 

 
4./ Tájékoztató az Általános Iskola 2021. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Az általános iskola működtetését nem az önkormányzat 
végzi, de a szokásokhoz híven az idén is tárgyalja a testület az iskola beszámolóját. 
Köszöntötte Bihari Róbert igazgató urat, kérte a beszámoló szóbeli kiegészítésére.  
 
Bihari Róbert igazgató: Kapcsolódva a könyvtárhoz, nagyon boldog, hogy 
folyamatosan kapnak meghívásokat és olyan órákat biztosít a könyvtár a diákoknak, 
ami szükséges. A gyerekek és a kollégák is élvezettel mennek fel a Könyvtárba, így 
szeretné bővíteni a kulturális életet.  A pandémia gyerekeknél nagyon érződött ez a 
folyamat most megszakadt, bízik benne, hogy nem térnek vissza az online oktatásra, 
ami mindenkinek a feladatát megnehezítette. Azt gondolja, hogy szépen kialakult az 
oktatás, aki akart az hozzájutott az anyagokhoz, órákhoz. A kollégáknak is bele kellett 
jönni, mert még nem volt példa erre, de nagyon jól sikerült megvalósítani. Akiknek nem 
volt internet vagy gép lehetőség, azt is megoldották. Csak az nem tudott dolgozni, aki 
nem akart. Mindenki megkapta a megfelelő támogatást. Bízik benne, hogy ismét 
visszatér a régi rendszer, hogy folyamatosan tudjanak egyeztetni. Szeretné, hogy 
továbbra is erős legyen a kapcsolat az iskola és az önkormányzat között. A 
beszámolóra nem szeretne külön kitérni, ha kérdés van nagyon szívesen válaszol 
rájuk. 
 
Turi Balázs polgármester: Köszöni szépen a kiegészítést. 
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Varsányi Ferencné képviselő: A Csernye napokról mondana 1-2 mondatot, hogy mit 
takar? 
 
Bihari Róbert iskolaigazgató: Neki mindig is vágya volt, hogy az iskola programját 
bővítsék ki, így amikor 2017 után megválasztották igazgatónak, belevágott. A Csernye 
nap először egy csernye kupával indult, a meghívott csapatok ellen játszottak a 
csernyeiek. Aztán úgy gondolta, hogy bővíteni kell, a következő évben 2 naposra 
szervezték. Megmaradt a kupa a foci és kézilabdára, a másik napra pedig szabadidős 
tevékenységet, harci túrát szerveztek. Az idei csernyei napok lenne az, amit ő 
elképzelt, 3 napra bővített. A tegnapi nap élete egyik legjobb napja volt. Csináltak egy 
érzékenyítő napot, amin a polgármester is részt vett. Látta a meghívott vendégeket, a 
fogyatékkal élő gyerekek szemléletmódjukat mutatták be. Fantasztikus előadók voltak. 
Amikor egy gyermek úgy fejezi be a napot, hogy ez volt élete legjobb napja, az valami 
fantasztikus. Szerette volna, hogy valami újszerű dolgot átadjanak a tanulás mellett a 
gyerekeknek, kicsit önfeledten próbálják lezárni az évet, és ezzel együtt a közösséget 
fejleszteni. A 8. osztály felvállalta, hogy harci túrát szervez a kollégák pedig ebéddel 
várják őket. Íjászat, baranta, lovas szekerezés, amiben jobban kiteljesedhetnek. Végül 
a felső tagozatosoknak este pedig egy discot csinálnak. 
 
Osgyán Gábor Ferenc képviselő: Nyertek kazánfelújításra, ez hogy áll? 
 
Bihari Róbert iskolaigazgató: Holnap fognak kijönni a tankerülettől az intézménybe. 
Nagyon örül, hogy nyertek, de sajnálja, hogy nincs benne a radiátor csere, hiszen nem 
biztos, hogy nem csak a kazánnal van a probléma, hanem a radiátorokkal is. Azok 
katasztrofálisak, lassan életveszélyesek lesznek, hiszen régi nagyon nehéz radiátorok, 
de természetesen örül a kazáncserének. 
 
Turi Balázs polgármester: 5 évvel ezelőtt választották meg igazgató urat és a 
megbízatás 5 évre szól. Ha jól tudja ki van írva az igazgatói pályázat. Benyújtotta a 
pályázatát? Hogy áll most ez a folyamat? Illetve, hogy a helyi és vidékiek aránya, hogy 
áll az iskolában? A testület tudja, hogy az önkormányzat igyekszik a napi működésben 
részt venni, segíteni. A tornatermen kívüli részt az önkormányzat közmunkásai végzik. 
Hivatalos feladata nincs az önkormányzatnak velük, de úgy gondolja, hogy illik 
segíteni, ők pedig erőn felül segítenek. 
 
Bihari Róbert iskolaigazgató: Az igazgatói pályázatról azt kell tudni, hogy márciusig 
kellett beadni a pályázatot, ő ezt megtette. Június 28-ig elbírálják. Ennyit tud róla. A 
tankerülettel egyeztett, ők úgy továbbították a pályázatát, hogy támogatják. A 
gyermekek aránya az iskolában 70-80% a helyi gyermek, a maradék 20-30% pedig 
Balinka, Mecsér, Szápár, valamint Csetényből és Nagyvelegről is van 1 diák. Most 
kereken 180-an vannak az iskolában. 
 
Turi Balázs polgármester: Egyedüli pályázó az igazgatói állásra? 
 
Bihari Róbert iskolaigazgató: Igen. 
 
Turi Balázs polgármester: Az önkormányzat iskoláztatási támogatást biztosít, ami idén 
is biztosítva lesz. A szülőknek bátran lehet tolmácsolni, de azt meg kell vizsgálni, hogy 
mikortól vehető biztosnak, hogy cserényére fog járni a gyermek. Ilyen szempontokat 
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is figyelembe kell venni, továbbá igazolást is kell adni az iskolának, amire pedig akkor 
van lehetőség, ha elkezdődik a tanév. Sokan jöttek be azzal a problémával, hogy mire 
igényelhetik már mindenki bevásárolt, de pont a fentiekben elmondottak kiküszöbölése 
végett van így. Köszöni a részvételt, a csernye napokhoz pedig sok sikert kíván. 
 
Bihari Róbert iskolaigazgató: Szeretné megköszönni a sok támogatást, amit kapnak 
az önkormányzattól. Elmondta, hogy 32 tanuló iratkozott be első osztályba. Tavaly két 
első osztályt tudtak indítani, jelenleg ez most 1 gyereken múlik, de bízik benne, hogy 
szintén két osztály lesz indítható. Egy kérést szeretne, hogy az ugrógödör mellet van 
a villanyoszlop, ami el van kerítve. Nagyon jó lenne, ha azt rendeznék, akihez tartozik. 
Ő oda embert nem enged be, de valakinek rendeznie kell. Az intézménytől 200 méterre 
nem is lehetne ott ilyen trafó. Nem tudja, hogy az járható lenne-e, hogy áthelyezzék. 
 
Turi Balázs polgármester: Köszöni a jelzést, továbbítják a területgazdának. Teljesen 
jogosnak találja, hiszen nem csak ez, de több minden is rendezetlen az iskola körül. 
Ezt fontosnak tartja, hiszen gyerek közelben valóban nem lehetne. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
Általános Iskola 2021. évi működéséről szóló tájékoztató elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

137/2022. (V.26.) határozata 
az Általános Iskola 2021. évi működéséről  

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános 
Iskola 2021. évi működéséről szóló tájékoztatót elfogadja.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5./ Tájékoztató a Községi Könyvtár 2021. évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Köszöntötte Valásekné Kaszner Tímea könyvtárost. 
Felkérte a beszámoló szóbeli kiegészítésére. Örül ennek a beszámolónak mert ebből 
is kitűnik az, hogy a covid utáni élet is kezdett visszatérni. Továbbá szeretné kiemelni 
és megköszönni a covid alatt végzett munkáját, mert Bechtold doktor úrnál sokat 
segített. 
 
Valásekné Kaszner Tímea könyvtáros: Nincs különös kiegészítése. Köszöni a 
támogatást, és szeretné vendégül látni a testületet a könyvtárban. 
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Turi Balázs polgármester: A Vörösmarty Könyvtárral továbbra is együtt működnek. 
Változott-e az együttműködés tartalma, esetleg bővült vagy csökkent a könyvtári 
kínálat? 
 
Valásekné Kaszner Tímea könyvtáros: Minden maradt a régiben, hétfőn lesz 
továbbképzés akkor fog letisztulni igazán, de nagyjából ugyan azok az anyagi 
lehetőségek is. Néha van nyomás rajtuk, hogy térnek vissza a covid utáni 
proramsorozatokhoz. 
 
Turi Balázs polgármester: Erős kihívás a könyvtárosoknak is visszaállni. Reméli, hogy 
sikerrel jár. A partnerség pedig megvan a testület részéről. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: A 200 könyv, amit kaptak az csak könyv vagy 
folyóiratokkal együtt? 
 
Valásekné Kaszner Tímea könyvtáros: Azok kötetek, amiket a Vörösmarty Könyvtártól 
kapnak előzetes rendelés után. 
 
Szarka István János képviselő: Amikor szüksége volt a szakdolgozatához könyvekre, 
azt gyorsan be is tudta szerezni és ez egy nagyon jó lehetőség bárkinek. Köszöni 
szépen a gyors segítséget. 
 
Valásekné Kaszner Tímea könyvtáros: Az óvoda programját hallgatva, valóban nagy 
problémák vannak a gyermekeknél az olvasás és szövegértés terén. Feladatként 
kapta meg, hogy a könyvtár vegyen részt a gyerekek életében is. Járt az óvodában 
szülő értekezleten, felhívta a szülők figyelmét az olvasás fontosságára és hívta őket a 
gyermekeikkel a könyvtárba. Néhány könyvvel el is látta el az óvodát. Egy-egy szülő 
el is hozta a gyermekét a könyvtárba, tehát lett egy kis eredménye. A Vörösmarty 
Könyvtárral való kapcsolat nagyon jól alakul, sokszor hívják továbbképzésekre. 
Továbbá örül, hogy feladatokkal is ellátják.  
 
Turi Balázs polgármester: Amikor nagyobb rendszernek lettek a tagjai, volt 
bizonytalanság az elején, de 2013 óta bebizonyította, hogy ez jó. Igyekezett az 
önkormányzat mindig bővíteni a könyvtárat. Elégedettségre van okuk, a beszámolót 
köszöni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Községi Könyvtár 2021. évi működéséről szóló beszámoló elfogadását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

138/2022. (V.26.) határozata 
a Községi Könyvtár 2021. évi működéséről  

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi 
Könyvtár 2021. évi működéséről szóló tájékoztatót elfogadja. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
6./ Tájékoztató a Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde 2021. évi 
működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Fojtyikné Gyuris 
Andrea megbízott óvodavezető nem tud jelen lenni az ülésen. A beszámolóját 
javasolja elfogadásra az előterjesztés szerint. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde 2021. évi működéséről szóló 
tájékoztató elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

139/2022. (V.26.) határozata 
a Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde 2021. évi működéséről  

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonycsernyei Bóbita Óvoda - Mini Bölcsőde 2021. évi működéséről szóló 
tájékoztató elfogadja. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7./ Tájékoztató a Művelődési Ház 2021.évi működéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: A művelődési ház működéséről készült beszámoló szóbeli 
kiegészítésére felkérte Turjákné Szentesi Ilona művelődésszervezőt. 
 
Turjákné Szentesi Ilona művelődésszervező: Tisztelettel köszöntötte a testületet. 
Nehéz időszakon vannak túl, ahogy a beszámolóban is leírta. 2021. május 25-ig nem 
is voltak nyitva, személyes közösségépítés hiányában sokat sérült, de igyekeznek 
folyamatosan javítani ezen. Később megjött a védettségi kártya, amivel talán javult a 
helyzet, de nem volt az igazi. Az eddigi legrosszabb statisztika a mostani. Az idei évben 
viszont beindult az élet. Nagyon köszöni a testületnek, hogy támogatták a művelődési 
ház tevékenységét, megszépült a teakonyha, ami nagyon nagy öröm számukra, hogy 
a Magyar Falu Program keretében megvalósulhatott az udvar, kiülő és szalonnasütő 
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telepítésével. Nagyon nagy szeretettel szeretne meghívni mindenkit május 30-án 17 
órakor tartandó átadó ünnepségre. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Sajnos dolgozik, nem tud ott lenni, de köszöni 
a meghívást. 
 
Szarka István János képviselő: Helyre állt a régi rend vagy még nem teljesen? Hol 
tartanak? 
 
Turjákné Szentesi Ilona művelődésszervező: Folyamatosan jelentkeznek, úgy 
gondolja, hogy megy feljebb. Azt viszont látja, hogy van rá igény. El sem hiszik az 
emberek, hogy lehet menni. Hála istennek egyre többen vannak. 
 
Szarka István János képviselő: Még nem érte el azt a szintet, ami volt? 
 
Turjákné Szentesi Ilona művelődésszervező: Nem, de azt látja, hogy apránként megy 
fel. Sokat kell dolgozni, hogy visszaálljon minden a régi kerékvágásba, de nem adják 
fel. 
 
Szarka István János képviselő: Kitartást hozzá. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Nem írta a bevételeket a beszámolóban. Az árusok 
rászoknak majd, hogy mehetnek újra? Tanfolyamok lesznek? 
 
Turjákné Szentesi Ilona művelődésszervező: Az árusok nem, de a tanfolyam indulni 
fog. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Nyári játszóház? 
 
Turjákné Szentesi Ilona művelődésszervező: Az szerencsére hatalmas sikerrel megy, 
már beteltek a helyek. Rengeteg új gyerek is van köztük. Ezért is csinálják a tánctábort 
is. Bízik benne, hogy ezt is tudják fejleszteni, csak maradjon az élet a normális 
mederben. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Egyéb bevétellel nem számol? 
 
Turjákné Szentesi Ilona művelődésszervező: Javaslata, hogy születésnapi zsúrokra, 
családi rendezvényekre ki tudják adni a hátsó részt, erre valami bérleti szerződés 
kellene készíteni. A nyugdíjhelységgel együtt oda tudják adni, hiszen ott van mosdó 
helyiség. Ezt a bevételi forrást látja még lehetőségként. 
 
Turi Balázs polgármester: Kidolgozzák a feltételrendszert és egy másik ülés keretében 
tárgyalni fogják. A felvetés jogos a következő ülésen beszélnek még róla.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Művelődési Ház 2021. évi működéséről szóló tájékoztató 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 

140/2022. (V.26.) határozata 
a Művelődési Ház 2021. évi működéséről  

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési 
Ház 2021. évi működéséről szóló tájékoztatót elfogadja.  
  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
8./ Javaslat TOP_Plusz-1.2.1-21-FE1-2022-00024-„Főtér kialakítása 
Bakonycsernyén” című pályázat megvalósításához szükséges projekthez 
kiviteli és engedélyezési terv elkészítésére vállalkozó kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a beruházás 
megkezdése előtt szükséges összevont engedélyes és kiviteli tervet készíttetni, ezért 
árajánlatokat kértek be tervezőktől. Három ajánlat lett bekérve. Ebben csak 
térkövezés, hanem útcsatlakozás kialakítása is szerepel. Benne van építészterv, útterv 
és kertészmérnöki terv. A legolcsóbb ajánlattevő ajánlata lefedi a pályázati összeget, 
így az önkormányzatnak önrészt nem kell biztosítani. 2023 tavaszánál előbb biztosan 
nem kezdődnek el a munkálatok. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Kvadrum Kft-vel kötendő szerződés elfogadását.  
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

141/2022. (V.26.) határozata 
a Kvadrum Kft-vel kötendő szerződés megkötéséről  

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
TOP_Plusz-1.2.1-21-FE1-2022-00024 - „Fő tér kialakítása Bakonycsernyén” 
elnevezésű pályázat tervezési feladatainak elvégzésével a Kvadrum Építész Kft-
t (1034 Budapest, Makovecz Imre utca 25. adószám: 10398520-2-41) bízza meg. 
A tervezői szerződés díját bruttó 8 483 600, - Ft, azaz bruttó nyolcmillió-
négyszáznyolcvanhárom ezer-hatszáz forint összegben, a teljesítés határidejét 
2022. december 31. napjában határozza meg. Felhatalmazza a polgármestert 
jelen határozat mellékletét képező tervezői szerződés megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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9./ Javaslat Rózsa utcai óvodaépület felújítási és kerítés építése munkálataihoz 
műszaki ellenőrijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: A Magyar Falu Program – „Önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanok fejlesztése – 2022” elnevezésű, MFP-ÖTIK/2022/3 kódszámú pályázat 
megvalósításához, a Bakonycsernyei Bóbita Óvoda-Mini Bölcsőde Bakonycsernye, 
Rózsa utca 67/b épület kerítés építése, valamint átalakítása és felújítása tárgyban az 
előző ülésen kijelölésre került a kivitelező. A megvalósítás során szükséges műszaki 
ellenőri szolgáltatás igénybevétele, ezért árajánlatot kért be az önkormányzat. 
Javasolja Nagy Krisztián egyéni vállalkozó kijelölését mindkét műszaki szolgáltatásra. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
kerítés építése tárgyban Nagy Krisztián egyéni vállalkozóval kötendő szerződés 
elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

142/2022. (V.26.) határozata 
Nagy Krisztián egyéni vállalkozóval kötendő szerződésről  

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu 
Program – „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022” 
elnevezésű, MFP-ÖTIK/2022/3 kódszámú pályázat műszaki ellenőri feladatok 
ellátásával Nagy Krisztián ev.-t (8000 Székesfehérvár, Jankovich u. 16.1/1., 
adószám: 56192254-1-27)) bízza meg. A vállalkozói díjat bruttó 60 000 Ft, azaz 
bruttó Hatvan-ezer forint összegben, a teljesítés határidejét 2022. augusztus 19. 
napjában határozza meg. Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét 
képező vállalkozói szerződés megkötésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A polgármester szavazásra bocsátotta átalakítás és felújítás tárgyban a Kvadrum Kft.-
vel kötendő szerződés elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

143/2022. (V.26.) határozata 
Nagy Krisztián egyéni vállalkozóval kötendő szerződésről  

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu 
Program – „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2021” 
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elnevezésű, MFP-ÖTIK/2021 kódszámú pályázat műszaki ellenőri feladatok 
elvégzésével Nagy Krisztián ev.-t (8000 Székesfehérvár, Jankovich u. 16.1/1., 
adószám: 56192254-1-27) bízza meg. A vállalkozói díjat bruttó 320 000 Ft, azaz 
bruttó Háromszáz-húszezer forint összegben, a teljesítés határidejét 2022. 
augusztus 19. napjában határozza meg. Felhatalmazza a polgármestert a 
határozat mellékletét képező vállalkozói szerződés megkötésére. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Turi Balázs polgármester: Kérte a testület hozzájárulását, hogy a költségvetés terhére 
betervezett költségekre maximum 3 millió forint összegig egyedül dönthessen kerítés 
lebontása, terep rendezése és egyéb karbantartási munkák megvalósítása céljából. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Mettől meddig lesz az óvoda lezárása? Vagy nyitva lesz a 
munkálatok alatt? 
 
Turi Balázs polgármester: Teljesen le lesz zárva, azért tették nyárra a munkálatokat. 
A fenti óvoda nyitva lesz, de a pontos nyitvatartás miatt az óvodavezetővel kell 
egyezteti. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
kerítés építés és murvás parkoló kialakítása céljából 3 millió forint összegig terjedő 
önálló döntésének elfogadását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

144/2022. (V.26.) határozata 
a polgármester megbízása óvoda kerítés bontása és egyéb karbantartási 

feladatok ellátására  
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy Turi Balázs polgármester részére maximum 3 millió forint összegig önálló 
döntési jogot állapít meg a Bóbita Óvoda Mini-Bölcsőde rózsa utcai épületénél 
húzódó kerítés lebontása, terep rendezése és egyéb karbantartási munkálatok 
elvégzése céljából. Felhívja a polgármestert, hogy a megvalósításhoz szükséges 
döntések eredményéről a soron következő képviselő-testületi ülésen 
tájékoztassa a képviselőket. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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10./ Javaslat ravatalozó épület felújításával kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 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. A 
támogatás az önkormányzat számlájára megérkezett. A projekt megvalósítását 
szeretnénk megkezdeni. A testület a korábbi ülésen döntött a kivitelezők 
meghívásáról, melyekre az árajánlatok beérkeztek. Továbbá a megvalósítás során 
szükséges műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, erre szintén 3 árajánlat 
érkezett be. Javasolja a projekt megvalósítására a V+V Kft. kijelölését, valamint a 
műszaki ellenőri tevékenység megvalósítására pedig Nagy Krisztián egyéni vállalkozó 
kijelölését. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
kivitelezési munkák elvégzésére a V+V Kft-vel kötendő szerződés elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

145/2022. (V.26.) határozata 
a V+V Kft-vel kötendő vállalkozói szerződés megkötéséről  

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu 
Program – „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” című, MFP-
ÖTIF/2022. kódszámú pályázat kivitelezési munkáinak elvégzésével V+V Kft.-t 
(8000 Székesfehérvár, Privigyei utca 4. adószám: 10483372-2-07) bízza meg. A 
vállalkozói díjat bruttó 26.957.269 Ft, azaz bruttó Huszonhatmillió-
kilencszázötvenhétezer-kettőszázhatvankilenc forint összegben, a teljesítés 
határidejét 2022. október 21. napjában határozza meg. Felhatalmazza a 
polgármestert a határozat mellékletét képző vállalkozói szerződés megkötésére. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A polgármester szavazásra bocsátotta a műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 
Nagy Krisztián egyéni vállalkozóval kötendő szerződés elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

146/2022. (V.26.) határozata 
Nagy Krisztián egyéni vállalkozóval kötendő vállalkozói szerződés 

megkötéséről  
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu 
Program – „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” című, MFP-
ÖTIF/2022. kódszámú pályázat műszaki ellenőri feladatok elvégzésével Nagy 
Krisztián ev.-t (8000 Székesfehérvár, Jankovich u. 16.1/1.. adószám: 56192254-
1-27) bízza meg. A vállalkozói díjat bruttó 508.000 Ft, azaz bruttó 
Ötszáznyolcezer forint összegben, a teljesítés határidejét 2022. október 21. 
napjában határozza meg. Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét 
képző vállalkozói szerződés megkötésére. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Turi Balázs polgármester: Elmondta, hogy készül egy előtető, ahol kell egy kiviteli 
tervet készíteni, ezért meg kell bízni a tervezőt, hogy egy kiviteli tervet készítsen, 
amelynek bekerülési összege 450.000 Ft. Erre vonatkozóan szükséges szerződést 
kötni. A fedezete pedig önerőből történne, tehát a pályázatban nem elszámolható 
költség. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta kiviteli 
terv elkészítésére a Kvadrum Kft-vel kötendő szerződés elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

147/2022. (V.26.) határozata 
a Kvadrum Kft-vel kötendő vállalkozói szerződés megkötéséről  

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu 
Program – „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” című, MFP-
ÖTIF/2022. kódszámú pályázat kiviteli tervdokumentáció elkészítése tárgyú 
tervezési munka elkészítésével a Kvadrum Kft.-t (1034 Budapest, Makovecz Imre 
utca 25. adószám: 10398520-2-41) bízza meg. A tervezési díjat bruttó 571.500 
Ft, azaz bruttó Ötszázhetvenegyezerötszáz forint összegben, a teljesítés 
határidejét 2022. június 7. napjában határozza meg. Felhatalmazza a 
polgármestert a határozat mellékletét képező tervezői szerződés megkötésére. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
11./ Javaslat Leader pályázat átütemezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a VP6-19.2.1.-1-
813-17 kódszámú „Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és 
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szolgáltatások fejlesztése” című (Falusi Bolt előtti tér) pályázat 2021. augusztus 30-án 
benyújtásra került a Bakonycsernye, Rákóczi út 1224/1 hrsz-ú helyszínre 
vonatkozóan. 2022. május 19-én a pályázathoz hiánypótlás érkezett, melyben kérik, 
hogy a rendezett tulajdoni viszonyokat igazolja az önkormányzat. A hiánypótlást 15 
napon belül szükséges teljesíteni, azonban a tulajdoni viszony rendezéshez még 
körülbelül 4 hét szükséges, ezért javasolja a pályázatot visszaadni, majd a rendezett 
tulajdoni viszonyt követően újra benyújtani. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a VP6-
19.2.1.-1-813-17 kódszámú „Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és 
szolgáltatások fejlesztése” című (Falusi Bolt előtti tér) pályázat visszaadásának 
elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

148/2022. (V.26.) határozata 
a VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú „Bakonyi települések megújítása, 

közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése” című (Falusi Bolt előtti tér) 
pályázat visszaadásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a VP6-19.2.1.-
1-813-17 kódszámú „Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és 
szolgáltatások fejlesztése” című pályázatát a 1224/1 hrsz-ú helyszínre 
vonatkozóan visszavonja, tekintettel arra, hogy a pályázattal érintett terület 
tulajdonjoga még nem rendezett. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
ismételt benyújtására, a tulajdonjog rendezését követően.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
12./ Javaslat MFP keretében vásárlandó traktor és homlokrakodó beszerzésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy megérkeztek a traktorhoz 
tartozó kiegészítő eszközök, ágaprító a kanál és a raklapvilla. 
 
Szarka István János képviselő: Maga az emelőszerkezet az nem? 
 
Turi Balázs polgármester: Az még nem. Felkérte Kaviczki Péter képviselőt a napirendi 
pont tájékoztatására. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Keddi napon helyszíni szemlén megtekintették a traktort, ki 
is próbálták. Méreteiben kisebb, de bőven ellátná a feladatot amennyire kell. Ennél 
kisebbet továbbra sem javasolna vásárolni. Ez is kínai traktor. Az orosz gépet nem 
javasolná.  
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Kaviczki Péter képviselő javaslatát, miszerint vásárolják meg a traktor a Lakkos Kft-től. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 1 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

149/2022. (V.26.) határozata 
a Lakkos Kft-vel kötendő adásvételi szerződés megkötéséről  

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu 
Program – „Kommunális eszköz beszerzése” elnevezésű MFP- KOEB/2021 
kódszámú pályázat megvalósítása érdekében szerződést köt, a Lakkos Kft -vel 
(székhely: 2636 Tésa, Petőfi Sándor utca 16. cégjegyzékszám: 13-09-143468, 
adószám: 14872372-2-13), a határozat mellékletében szereplő árajánlat szerint 
bruttó 17.399.000.- Ft, azaz Tizenhétmillió-háromszázkilencvenkilenczer forint 
értékben kommunális eszköz beszerzésére. A pályázati támogatással nem 
fedezett összeget az önkormányzat a 2022. évi költségvetésének pályázati 
önerőre elkülönített összegéből biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a 
határozat mellékletét képező szerződés megkötésére. 
  
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
13./ Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetés módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság javasolta elfogadásra. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Gintner András a Fejérvíz képviseletében elmondta, hogy 
legyen nyitva egy külön számla, mert nem tudja megmondani az önkormányzat, hogy 
mennyi maradvány van. Véleménye szerint a pénzügyi vezető ezt mindig is meg tudta 
mondani.  
 
Turi Balázs polgármester: Ez így van, nem értette ő sem, hogy miért érzi szükségét 
ennek.  
 
Csik Ildikó pénzügyi vezető: Eddig is külön számlára érkezett a bérleti díj, ami 
halmozódik, tehát nem csak a tavalyi összeg szerepel rajta. 
 
Berze Attila képviselő: Ha nincs elköltve, akkor maradványként annak ott kell lennie. 
 
Turi Balázs polgármester: Ezt lefogja vele tisztázni. 
 
Csik Ildikó pénzügyi vezető: Ezt le is ellenőrizték egyik évben és mindent rendben 
találtak. 
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat 2021. évi költségvetés módosításának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2022. (V.27.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

3/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
14./ Beszámoló az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság javasolta elfogadásra. 
 
Turi Balázs polgármester: Köszöni az anyagot és a rengeteg munkát a pénzügyi 
vezetőnek, javasolja elfogadásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2022 (V.27.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
15./ Javaslat a települési támogatásokról és a köztemetés szabályairól szóló 
8/2021. (VIII.28.) önkormányzati rendelet módosítására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyző asszonyt a napirendi pont 
tájékoztatására. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a gyermek érkezési 
támogatás esetén a szülők lakóhely lenne módosítva, hogy elég az egyik fél részéről 
bakonycsernyei lakcímmel rendelkezni. Azért lenne szükséges kibővíteni ezzel, hogy 
minél szélesebb körben megkaphassák a támogatást. 
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Ackerman József Zoltán alpolgármester: Ha le van igazolva, hogy ide jár a védőnőhöz, 
akkor miért ne kaphasson. Támogatja. 
 
Turi Balázs polgármester: Azért adják ezt a támogatást, mert itt élnek 
Bakonycsernyén. Előfordulta már olyan, hogy azért jelentkezett be valaki, hogy 
megkaphassa a támogatást, ezért kell a védőnői igazolás is. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2022. (V.27.) önkormányzati rendelete 
a települési támogatásokról és a köztemetés szabályairól szóló 

8/2021. (VIII.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
16./ Javaslat közterületen történő alkoholfogyasztást tiltó helyi rendelet 
megalkotására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyző asszonyt a napirendi pont 
tájékoztatására. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Több lakossági panasz érkezett hivatalunkhoz, illetve a 
települési bejárások alkalmával tapasztalhatták, hogy a nemrégiben kialakított 
faluközponti parkolót italfogyasztási helyszínnek jelölte ki néhány lakó, illetve átutazó 
vendégek. Az italfogyasztással együtt hulladék is keletkezik, melyet sajnos nem a 
kijelölt szemétgyűjtő edényekbe helyeztek el, illetve azoknak a szemétgyűjtőknek a 
kapacitása nem egy vendéglátó egység forgalmához vannak méretezve. Minden 
kereskedelmi egységnek magának kell gondoskodnia a keletkezett hulladékról, ezt 
nem vállalhatja át az önkormányzat. A hulladék keletkezésén túl sajnos több esetben 
illemhely hiányában az alkoholt fogyasztók a parkoló területét használták ezen igényük 
kielégítésére, így mind településesztétikai, mind közegészségügyi szempontból 
halaszthatatlanná vált a közterületen történő alkohol fogyasztás megtiltása. Ennek 
megoldására az alábbi rendelet tervezet készült.  
 
Szarka István János képviselő: Ki fogja ezt ellenőrizni? 
 
Turi Balázs polgármester: Az önkormányzat. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Természetesen rendőr is megteheti a bejelentést. 
 
Turi Balázs polgármester: Sőt a polgárőrség figyelmét is fel kell hívni. 
 
Osgyán Gábor Ferenc képviselő: Vannak ott olyan emberek is, akik nem Csernyeiek. 
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Ackerman József Zoltán alpolgármester: Ott a wc is, nem érti, hogy miért nem azt 
használják. 
 
Osgyán Gábor Ferenc képviselő: Oda nem engedik be őket. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Eladni eladhat italt, tehát nem tilthatja meg, hogy ne igya 
meg ott. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Valóban, de különbséget kell tenni üzlet és vendéglátó 
egység között. Amikor csak szeszesitalt árul, tehát csak üzletként működik, nem 
szükséges a vizesblokk biztosítása. Vendéglátó egységnél viszont kötelező. Tehát az 
üzletben ezért nem lehet fogyasztani sem alkoholt, sem más dolgot. 
 
Turi Balázs polgármester: Az üzemeltetőknek is az a céljuk, hogy elmenjenek onnan 
ezek a fogyasztók. Megtiltja, hogy magánterületen igyanak, így közterületre mennek, 
ezért kellett lépni. A trafik előtti terület pedig állami terület. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A trafik egy üzlet, ahol nem fogyasztanak alkoholt.  
 
Turi Balázs polgármester: Egy jogköre van az önkormányzatnak, hogy közterületen ne 
legyen alkoholfogyasztás. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Esetleg a körzeti megbízottal kellene 
beszélni, ő tud igazoltatni is. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
közterületen történő szeszes ital fogyasztásról szóló rendelet elfogadását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2022 (V.27.) önkormányzati rendelete 

a közterületen történő szeszes ital fogyasztásról 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
17./ Javaslat a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd és folyékony 
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 18/2004. (V.1.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Mivel ez a rendelet szintén kapcsolódik a közösségi 
együttélés szabályaihoz, melyet felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során megállapítást 
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nyert, hogy mivel ez egy igen régi rendelet, célszerűbb lenne egy újat alkotni és a régit 
hatályon kívül helyezni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2022 (V.27.) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
A polgármester szavazásra bocsátotta a közterületek tisztán tartásáról és az elhagyott 
hulladék felszámolásához szükséges intézkedésekről szóló rendelet elfogadását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2022 (V.27.) önkormányzati rendelete 

a közterületek tisztán tartásáról és az elhagyott hulladék 
felszámolásához szükséges intézkedésekről 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
18./ Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 11/2021. (X.1) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A közterületen történő alkoholfogyasztás tilalmának 
bevezetése a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet kiegészítését 
vonja maga után, mely során a rendelet felülvizsgálatra került és az alábbi 
pontosításokkal, magasabb szintű jogszabálynak való megfelelés céljából javasolja 
módosítani. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet módosításának 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 
16/2022. (V.27.) önkormányzati rendelete 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 
11/2021. (X.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
19./ Javaslat a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 6/2016. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A Gyvt. 18. § (2) bekezdése értelmében a települési 
önkormányzat a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek 
és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel állapíthat meg pénzbeli támogatást. A 
kiemelkedő tanulmányi eredmény viszont nem szociális rászorultsági alap, ezért a 
Rendelet 2. mellékletének hatályon kívüli helyezése szükséges. Az iskolakezdési 
támogatás iránti kérelmet a Rendelet 9/A. § (2) bekezdése értelmében a Rendelet 3. 
melléklete szerinti formanyomtatványon nyújthatják be a kérelmezők. Javaslata, hogy 
a formanyomtatványon feltüntetésre kerüljön a fellebbezési jogról előre történő 
lemondási lehetőség annak érdekében, hogy a támogatást mielőbb megkapják a 
kérelmezők, tekintettel arra, hogy az iskola kezdési költségek egyszerre nagy terhet 
jelentenek a tanköteles gyermeket nevelő szülőknek.  . Kikerülne ebből a rendeletből 
ez a támogatási forma és bekerülne a tehetséges csernyeiek támogatásáról szóló 
rendeletbe. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosításának elfogadását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2022. (VI.1.) önkormányzati rendelete 
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 

6/2016. (IV.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
20./ Javaslat a Tehetséges Csernyeiek támogatásáról szóló 4/2019. (III.20.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy ezen rendeletbe 
kerülne beépítésre a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók támogatása. A 
rendelet eddig csak a „Tehetséges Csernyeiek” támogatását tartalmazta, így a 
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rendelet címe már nem lenne releváns és a rendelet címét módosítani nem lehet, így 
új rendelet megalkotására került sor, melybe beépítésre került a jótanulók díjazása is. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
„Tehetséges Csernyeiek” támogatásáról és a jótanulók díjazásáról szóló rendelet 
elfogadását. 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2022. (VI.1.) önkormányzati rendelete 
a „Tehetséges Csernyeiek” támogatásáról és a jótanulók díjazásáról 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
21./ Javaslat a Mentők a mentőkért Alapítvány 2021. évi támogatás elszámolás 
elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzat a 2021. 
évi költségvetési évben a Mentők a Mentőkért Alapítvány részére 100.000 Ft 
támogatást biztosított, melyet támogatási szerződés keretében adott az Alapítvány 
részére. Az elszámolás határideje 2021. december 31, volt, melyet az Alapítvány nem 
teljesített határidőben, de jelen előterjesztés mellékleteként már becsatolta. 
Az elszámolást áttekintve megállapításra került, hogy az odaítélt összeget a 
támogatási szerződésben meghatározottak szerint használták fel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Mentők a Mentőkért Alapítvány 2021. évi támogatás elszámolásának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

150/2022. (V.26.) határozata 
a Mentők a Mentőkért Alapítvány 2021. évi támogatásának 

elszámolásáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi 
költségvetés terhére a Mentők a Mentőkért Alapítvány, mint civil szervezet 
részére 100.000 Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról 
elszámolásáról szóló tájékoztatót elfogadja.  

 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
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22./ Javaslat civil szervezetek támogatására (Polgárőr Egyesület, Móri 
Fúvószenekar) 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a polgárőrség tavalyi évben 
benyújtott elszámolásával együtt kérelmezte, hogy az idei évben is szükségük lenne 
támogatásra, mely a 2022. évi költségvetésbe be lett tervezve 250.000 Ft. Ezt a pénzt 
már megkapták, hiszen be volt tervezve. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Polgárőr Egyesület támogatásának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

151/2022. (V.26.) határozata 
a Polgárőr Egyesület támogatásáról  

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernyei  
Polgárőr Egyesület (Képviseli: Schelbauer József elnök, Székhely: 8056 
Bakonycsernye, Rákóczi u.  83. Adószám: 18498806-1-07) részére 
250.000 Ft működési támogatást nyújt. A támogatás utalásának, 
felhasználásának és elszámolásának részletes szabályait a határozat mellékletét 
képező támogatási szerződés tartalmazza. Jóváhagyja a polgármester által aláírt 
támogatási szerződés tartalmát. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Turi Balázs polgármester: Elmondta, hogy az elmúlt hetekben volt egy jól sikerült 
koncerten, ahol a Móri Fúvózenekar is fellépett, melyben csernyei fiatalok is tagsággal 
rendelkeznek. ezért javasolja, hogy legyen nekik támogatás adva. Javaslata 10.000 
Ft/fő, tehát összesen 50.000 Ft támogatást szeretne adni. Természetesen erre az évre 
 
Szarka István János képviselő: Havonta? 
 
Turi Balázs polgármester: Nem, éves. Nem tudja, hogy milyen szervezettől érkezik 
még be kérelem. 
 
Szarka István János képviselő: Ő kevésnek tartja ezt az összeget.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: A bakonycsernyei civil szervezetek fordulnak a 
móriakhoz támogatásért? Mór városa támogatja a csernyei civileket? Miért kell 
Bakonycsernyének egy móri egyesületet támogatnia. 
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Turi Balázs polgármester: Nem muszáj adni, de bakonycsernyei gyermekek zenélnek 
az egyesületben. 
 
Osgyán Gábor Ferenc képviselő: Megfelelőnek tartja az 50.000 Ft-os támogatás. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Ő sem javasol többet.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Móri Fúvózenekar támogatásának elfogadását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

152/2022. (V.26.) határozata 
a Móri Fúvózenekar támogatásáról  

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Móri 
Fúvószenei Egyesület részére bruttó 50.000 Ft összegű támogatást nyújt a 
szervezettel kötendő támogatási szerződés szerint. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
23./ Beszámoló az önkormányzat 2021. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti 
feladatinak ellátásáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelését minden év május 31-ig a Képviselő-
testület elé kell terjeszteni, javasolja az előterjesztésben foglaltak elfogadását.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat 2021. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról 
szóló beszámoló elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

153/2022. (V.26.) határozata 
az önkormányzat 2021. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti 

feladatainak ellátásáról  
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 
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gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 10. számú melléklete szerinti tartalmi 
követelményeknek megfelelő – az előterjesztés mellékletét képező - átfogó 
értékelést elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2022. május 31.  

 
 
24./ Javaslat II. számú háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyző asszonyt a napirendi pont 
tájékoztatására. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy mind a doktorúr, 
mind az önkormányzat szerződése 2022. június 30-ával megszűnik az Országos 
Kórház Főigazgatósággal, tekintettel arra, hogy a háziorvos megszerezte háziorvosi 
szakvizsgáját. Az álláshely végleges betöltése érdekében szükséges annak 
meghirdetése. A pályázati eljárás lefolytatásának idejére pedig határozott időre 
szükséges a háziorvos megbízása. Erre vonatkozóan elkészült a megállapodás 
tervezet, illetve az pályázati kiírás. A megállapodás aláírását követően működési 
engedély kérelmet kell benyújtani az ÁNTSZ felé, majd annak megléte után 
finanszírozási szerződési kérelmet a NEAK, azaz a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő 
részére. Ezt követően kezdődhet meg a rendelés. Első körben szeptember 1-vel 
terveztek, de mivel a praxisengedély bejegyzésére is szükség lesz, így a biztonság 
kedvéért szeptember 31-i határidővel javasolják megbízni a háziorvost. Amennyiben a 
pályázati eljárás és a praxisengedély bejegyzése előbb megtörténne, a szerződés 
felmondható és megkezdődhet az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal történő 
feladatellátás. A várható finanszírozás összegéről nem tudja tájékoztatni a testületet, 
mivel az a benyújtott kérelem és csatolt dokumentumok alapján kerül kiszámításra a 
NEAK részéről. 
 
Turi Balázs polgármester: Így nem tudja kijelenteni, hogy a finanszírozás fedezni fogja-
e a megállapodásban vállaltakat, tehát előrdulhat, hogy az önkormányzatnak a 
finanszírozáson felül további önkormányzati támogatásban kell részesítenie a 
háziorvosi szolgálatot.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Két helyettes megnevezésére is szükség van, akiknek 
megbízását a doktorúr rendezi, amikor szabadság vagy egyéb akadályoztatás miatt 
nem tudja a feladatát ellátni ebben a 3 hónapban. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Mik a további tervei a szakvizsga után? Továbbra is szeretné 
folytatni önkormányzattal? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen. Természetesen meg kívánja pályázni az álláshelyet, 
szeret itt dolgozni. 
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
betöltetlen háziorvosi álláshely meghirdetésének elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

154/2022. (V.26.) határozata 
betöltetlen háziorvosi álláshely meghirdetéséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, a 
Bakonycsernye II. számú háziorvosi körzet Bakonycsernye, Rózsa utca 67/A. 
épület alatti rendelőben területi ellátási kötelezettséggel bíró egészségügyi 
szolgáltató a betöltetlen háziorvosi állást meghirdeti az alábbiak szerint: 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet az 
egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 
9/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározott 
vegyes (felnőtt/gyermek) II. számú háziorvosi körzetben határozatlan idejű, 
egészségügyi szolgálati jogviszonyban, területi ellátási kötelezettséggel 
történő háziorvosi álláshely betöltésére. 
A körzet adatai: 
Megye: Fejér 
Település: Bakonycsernye 
e-mail: pm.bakonycsernye@morterseg.hu 
telefon: +3622413001 
Munkakör betöltése: teljes munkaidő, határozatlan idejű egészségügyi 
szolgálati jogviszonyban 
Munkavégzés helye: 8056 Bakonycsernye, Rózsa utca 67/A. 
A munkakör betölthetőségének időpontja:  2022. szeptember 1. 
Kategória: háziorvos 
Típusa: vegyes 
Ellátandó települések száma: egy település 
Ellátandó lakosságszám (kártya):kb 800 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 20. 
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatok elbírálásáról 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati 
határidő lejártát követő ülésén dönt. Az ülés időpontjáról a pályázók az ülést 
megelőző 5 nappal írásos meghívóval értesülnek. 
Pályázati feltételek: A pályázó megfelel az önálló orvosi tevékenységről szóló 
2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. 
(XII.23.) Korm.rendeletben, továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvényben foglaltaknak, a háziorvosi, házi gyermekorvosi 
és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet és az 
egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum 
feltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet előírásainak, 

- büntetlen előéletű, 
- magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerinti, a szabad mozgás 

és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz 
- Magyar Orvosi Kamarai Tagság 

mailto:pm.bakonycsernye@morterseg.hu
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- b kategóriás jogosítvány. 
 A pályázat mellékleteként benyújtandó iratok, igazolások: 

- - részletes szakmai életrajz,  
- motivációs levél, 
- iskolai végzettséget, szakmai képzettséget tanúsító okirat másolata, 
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata, 
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása. 

 A pályázó nyilatkozata arról, hogy : 
-a pályázat képviselő-testületi tárgyalása során a Magyarországhelyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. t. 46.§-a alapján kéri-e a zárt 
ülésen történő tárgyalást, 
- nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a 
pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek. 
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, vagy személyesen a 
Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal (8056 Bakonycsernye, Rákóczi 
út 83.) címre, személyesen ügyfélfogadási időben a fenti címen: hétfő és 
szerdai napokon 8-16 óráig, pénteken 8-12 óráig. Elektronikus úton a 
pm.bakonycsernye@morterseg.hu e-mail címen keresztül. 
A pályázatokat 1 példányban sértetlen, zárt borítékban szükséges benyújtani, 
illetve postára adni. A borítékon kérjük feltüntetni: II. sz. háziorvosi praxis. 
A képviselő-testület fenntartja magának azon jogot, hogy a pályázati eljárást 
eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: az ülést követően azonnal 

 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a II. számú háziorvosi körzetre vonatkozó 
feladatellátási szerződés megkötésének elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

155/2022. (V.26.) határozata 
II. számú háziorvosi körzetre vonatkozó határozott idejű feladatellátási 

szerződés megkötéséről 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete feladatellátási 
szerződést köt Dr. Bechtold Péter egyéni vállalkozó (székhelye: 8071 
Magyaralmás, Fenyves utca 3., adószám: 56888391-1-27), képviseli Dr. 
Bechtold Péter háziorvos, mint az egyéni vállalkozó ügyvezetőjével az 
önkormányzat egészségügyi alapellátási, háziorvosi/házi gyermekorvosi 
feladatok területi ellátási kötelezettséggel való helyettesítési ellátására a 
Bakonycsernye II. számú háziorvosi körzete tekintetében. A feladatellátási 
szerződés határideje határozott, azaz 2022. július 1-től 2022.szeptember 30-
ig tart. Felhatalmazza a polgármester, a határozat mellékletét képező 
feladatellátási szerződés aláírására. Egyben kijelenti, hogy a feladatellátási 

mailto:pm.bakonycsernye@morterseg.hu
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szerződés 12. pontja szerinti helyettesítési feladatokat Dr. Csillag Márta 
háziorvos, szakorvos (8066 Pusztavám, Hegyalja utca. 26.) és Dr. Fábri Péter 
Pál háziorvos (8060 Mór, Erzsébet tér 15.) háziorvos útján biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert, Dr. Bechtold Péterrel kötendő, jelen határozat 
mellékletét képező határozott idejű feladatellátási szerződés aláírására, a 
körzet működési engedélyezési eljárásának megindítására és a körzet 
finanszírozására vonatkozó finanszírozási szerződés megkötésére. 

 
Felelős: jegyző 
Határidő: az ülést követően azonnal 

 
 
25./ Javaslat az MTKT társulás működéséhez történő hozzájárulás 
meghatározására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Ismertette a Móri Többcélú Kistérségi Társulás által 
megküldött, hozzájárulás kifizetéséről/túlfizetéséről szóló tájékoztatót. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Móri 
Többcélú Kistérségi Társulás tájékoztatójának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

156/2022. (V.26.) határozata 
a Móri Többcélú Kistérségi Társulás működéséhez történő 

hozzájárulásról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Móri 
Többcélú Kistérségi Társulás részére, az önkormányzat által 2021. évben 
befizetett hozzájárulás összegéről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
26./ Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács Társulási 
Megállapodás módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat és javasolta annak 
elfogadását. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Móri 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás XVIII. számú módosításának 
elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

157/2022. (V.26.) határozata 
a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 

XVIII. számú módosításáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása XVIII. számú 
módosítására vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntéseket 
hozza: 
 

I. 
 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Móri 
Többcélú Kistérségi Társulás Móron 2005. április 20.-napján kelt Társulási 
Megállapodását – továbbiakban: Megállapodás  
– 2022. szeptember 1.-jei hatállyal - az alábbiak szerint módosítja, mely az XVIII. 
számú módosítás: 
 
1. A Társulási Megállapodás IV/4.1. alpontja szövegezése kiegészül az 
alábbi utolsó mondatrésszel: 
 
 „továbbá 42. §, 42/A. § és 43. §-ában szabályozott bölcsődei feladatok 
ellátását.” 
   
2. A Társulási Megállapodás VII/1.17. pontja első bekezdése szövegezése 
kiegészül az alábbi utolsó mondatrésszel: 
 
 „továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 147. § (2) bekezdésében és 148. § (5) bekezdésében 
meghatározott – bölcsődei gondozási díj, továbbá a személyi térítési díjak 
csökkentésének elengedéseinek feltételeiről szóló önkormányzati rendelet 
elfogadására, s annak mindenkori jogszabályi rendelkezések szerinti 
felülvizsgálatára, módosítására – Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
jogosult.” 
 
3. A Társulási Megállapodás X/5. pontja első bekezdése a mini-bölcsődei 
ellátásra vonatkozó szövegrészt követően kiegészül „Magyaralmás Község 
Önkormányzata közigazgatási területén a bölcsődei ellátást” szövegrésszel.  
 
4. A Társulási Megállapodás X./5.4. pontja szövegezése helyébe az alábbi 
megállapodás lép: 
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„5.4. Magyaralmás Község Önkormányzatával az óvodai-nevelési feladat 
ellátásnak átadására vonatkozó, s annak kiegészítésével a bölcsődei feladat 
ellátásának átadására vonatkozó Megállapodás alapján a székhelyintézmény 
Aranyalma Tagóvoda-Bölcsődéje” 
 
5. A Társulási Megállapodás X./6.1. pontjában és X./9.3.6. pontjában az 
Aranyalma Tagóvoda megnevezése kiegészül „-Bölcsőde” megnevezéssel. 
  
6. A Társulási Megállapodás X./8.7. pontja helyébe az alábbi szövegezés 
lép: 
 
„8.7. A Meseház Óvoda-Bölcsőde Aranyalma Tagóvoda-Bölcsődéje 
elhelyezését biztosító magyaralmási 266 hrsz.-ú 8071 Magyaralmás, Iskola u. 5. 
szám alatti ingatlan, a benne lévő berendezési, felszerelési tárgyakkal, 
valamennyi ingósággal együtt Magyaralmás Község Önkormányzata 
tulajdonában áll, a Tagóvoda és a Bölcsőde külön épületben nyertek elhelyezést, 
melyekhez kapcsolódó földrészletek egymástól természetben elválasztottak.” 
 
7. A Társulási Megállapodás X/10.8. pontja utolsó mondatrésze kiegészül 
a „mini bölcsődei és bölcsődei ellátás” szövegezéssel. 
 

8. A Társulási Megállapodás XV/1.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„1.1. A XVIII. számú módosítással egységes szerkezetű Megállapodás 2022. 
szeptember 1. napján lép hatályba.” 
 
9. A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás egyéb pontjait módosítani 
nem kívánja, azok változatlanul kötelező érvényűek. 
 

II. 
 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Móri 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását az I. pontban foglalt 
módosítással az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint egységes 
szerkezetbe foglalja s felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

III. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács 
elnökét, hogy a Móri Többcélú Kistérségi Társulás egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodását a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága 
részére, annak teljes körű elfogadását és aláírását követő 8 napon belül küldje 
meg.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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27./ Tájékoztató a környezetvédelmi alap felhasználásáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Bakonycsernye 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XI.26.) önkormányzati 
rendelete a talajterhelési díjról és környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati 
rendelet 11.§-ával a képviselő-testület környezetvédelmi alapot hozott létre, melynek 
bevételét képezi a talajterhelési díj. Az alapba befolyt összeg kizárólag 
környezetvédelmi célokra használható fel. 2021. évben a környezetvédelmi alap 
bevétele 21.600 Ft volt, mely összeg nem került felhasználásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
környezetvédelmi alap felhasználásáról szóló tájékoztató elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

158/2022. (V.26.) határozata 
a környezetvédelmi alap felhasználásáról  

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata a talajterhelési díjról és 
környezetvédelmi alapról szóló 21/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelet 11.§-
ával létrehozott környezetvédelmi alap 2021. évi bevételi egyenlege: 21.600 
Ft, melyből az önkormányzat 2021. évben 0,- Ft-ot fordít környezetvédelmi 
célra. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
28./ Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött éves költségelszámolásról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy Pataki Lajos megküldte a 
nem közművel összegyűjtött éves költségelszámolásról szóló tájékoztatót. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Olyanoknak is kell fizetni, akinek saját házi 
tisztítóberendezése van? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Igen. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz éves költségelszámolásának 
elfogadását.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

159/2022. (V.26.) határozata 
a nem közművel összegyűjtött éves költségelszámolásról  

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Pataki Lajos 
által küldött költségelszámolást a határozat mellékletét képező tartalommal 
fogadja el. 
  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
29./ Javaslat Fecskeházi lakáshasználati szerződés módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Horváth Laura és 
Kis Csaba 8056 Bakonycsernye, Fenyő utca 1. fsz/2. szám alatti lakosok kérelmet 
nyújtottak be a Fiatalok Garzonháza (Fecskeház) egyik lakás lakáshasználati jogának 
elnyeréséért. Jelenleg a fsz. 2. sz. lakásban laknak, de szeretnének nagyobb és 
csendesebb lakásba költözni. Kisgyermekük megszületésével a jelenlegi lakásban 
már hárman élnek, lakásuk közvetlen a parkolónál helyezkedik el, nagy a zaj és éjjel 
is nagy a mozgolódás, nehezen tudják altatni gyermeküket. A napokban az emeleten 
a 4.számú lakásból, mely nagyobb alapterületű, mint a jelenlegi melyben élnek, 
kiköltöztek az előző lakók, ezért pozitív elbírálás esetén mielőbb az emeleti lakásba 
szeretnének átköltözni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Horváth 
Laura és Kis Csaba lakáshasználati szerződés módosításának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

160/2022. (V.26.) határozata 
Horváth Laura és Kis Csaba lakáshasználati szerződés módosításáról  

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában 
álló Fiatalok Garzonházába (Fecskeház) Horváth Laura és Kis Csaba 8056 
Bakonycsernye, Fenyő utca 1 fsz./2.szám alatti lakosokat az em./4. számú 
lakásba lakáshasználónak jelöli ki, egyben megszünteti a Fenyő utca 1. fsz.2. 
lakásra vonatkozó lakáshasználati jogukat. A szerződés határideje 2022. június 
1-től 2025. november 01. napjáig szól. Felhatalmazza a polgármestert, a 
lakáshasználati szerződés módosításának aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Turi Balázs polgármester: Kálazi-Zelei Krisztina (8056 Bakonycsernye, Fenyő u. 1.1/5. 
és Kálazi Róbert (8056 Bakonycsernye, Fenyő u. 1.1/5.) 2019. április 01-től laknak a 
Fecskeházban. A szerződés 7. pontja szerint a lakáshasználó köteles életvitelszerűen 
a lakásban lakni. Kérelmet nyújtottak be az önkormányzathoz, hogy sikerült 
Nagyvelegen ingatlant vásárolniuk és a hitel felvételéhez szükséges lenne, hogy 
állandó bejelentett lakcímük Nagyvelegen legyen. Tartózkodási helyként körülbelül 
még egy évig továbbra is a Fecskeházban szeretnének élni, az új ház felújítási 
munkálatai alatt és amint azok befejeződnek kiköltöznek a Fecskeházból. 
Szerződésük a jelenlegi lakásban 2019. április 01.-2024.03.31-ig szól. Pozitív elbírálás 
esetén el tudják kezdeni intézni a hitelfelvétel ügyeit. 
 
Szarka István János képviselő: Fecskepárként van szerződésük? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Kálazi Róbert és Kálazi-Zelei Krisztina lakáshasználati szerződés módosításának 
elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

161/2022. (V.26.) határozata 
Kálazi Róbert és Kálazi-Zelei Krisztina lakáshasználati szerződés 

módosításáról  
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
ahhoz, hogy Kálazi Róbert és Kálazi-Zelei Krisztina Bakonycsernye, Fenyő utca 
em. 5. szám alatti lakáshasználók állandó lakcímének Fenyő utca 5. szám alatti 
állandó lakcímének megszüntetését engedélyezi azzal, hogy a megszűnést 
követően a fennálló lakáshasználati szerződésben meghatározott ideig a 
lakáshasználat tovább folytatódhat. Az önkormányzat szabályzata kötelezővé 
teszi a fecskeházi lakáshasználók állandó lakcímlétesítést, viszont 
lakáshasználók ingatlanvásárlással kapcsolatos eljárás során szükségeltetett 
állandó lakcím létesítése miatt ezen kötelezettség alól felmentést ad. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
30./ Javaslat Fekete Ervin földvásárlási kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyző asszonyt a napirendi pont 
tájékoztatására. 
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Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a testületet, hogy Bakonycsernye Nagyközség 
Önkormányzata 1680/2160 tulajdoni hányaddal, azaz 70%-os résztulajdonnal 
rendelkezik a bakonycsernyei 0166/28 hrsz-ú külterületi, kivett művelési ágú, 838 m2 
nagyságú 1,11 AK értékű földterületben. Az önkormányzaton kívül további 25 
tulajdonostárs szerepel a tulajdoni lapon, közülük egy az USA, egy fő pedig Szerbia 
területén él. Tulajdonrésszel rendelkezik a Magyar Állam is. Az önkormányzati részre 
vételi szándék érkezett Fekete Ervin, Bakonycsernye, Akác utcai lakostól, 150.000 Ft 
vételi áron. Az ingatlan az önkormányzat vagyonrendelete alapján forgalomképes, a 
NAV jogelődje, az APEH illeték Főosztálya jelzálogjoggal terhelte a 22. és 23.-ig 
tulajdonostársak tekintetében. Elmondta továbbá, hogy a kérelmező vállalja, hogy 
mindenkivel felveszi a kapcsolatot, de csak akkor, ha az önkormányzat is eladná neki 
az ingatlant. 
 
Turi Balázs polgármester: Nem javasolja az eladást. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Esetleg bérleti szerződést lehetne vele kötni. 
 
Turi Balázs polgármester: Az jó ötlet. Mit gondol a testület? 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Támogatja a bérbe adást. 
 
Turi Balázs polgármester: Milyen áron? 
 
Kaviczki Péter képviselő: 3 Ft/m2 áron javasolja. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
0166/28 hrsz.-ú ingatlan 3 Ft/m2 áron. 

 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

162/2022. (V.26.) határozata 
a 0166/28 hrsz.-ú ingatlan bérbeadásáról  

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete bérbe adja az 
önkormányzat külterületi 0166/28 hrsz.-ú kivett művelési ágú, 838 m2 nagyságú 
1,11 AK értékű földterület 1680/2160 tulajdoni hányadát bérbeadásra meghirdeti 
3Ft/m2 bérleti díj ellenében. Megbízza a jegyzőt, hogy az ingatlan 
bérbeadásának meghirdetéséről gondoskodjon, majd a beérkezett kérelmeket a 
polgármester terjessze a  soron következő képviselő-testületi ülésre terjessze be.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: következő testületi ülés  
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31./ Javaslat a Rózsa utca 143. szám alatti ingatlanrész vásárlására vonatkozó 
adás-vételi szerződés megtárgyalására (Kövesi Csaba) 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy elkészült a 
szerződés tervezet, kérte a testület véleményét. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Rózsa 
utca 143. szám alatti ingatlanrész vásárlására vonatkozó adásvételi szerződés 
elfogadását. 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

163/2022. (V.26.) határozata 
a Rózsa utca 143. szám alatti ingatlan telekalakítási, adásvételi szerződés 

megkötéséről  
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
bakonycsernyei   az Önkormányzat és Kövesi Csaba 8056 Bakonycsernye, 
Rózsa utca 143. szám alatti lakos között létrejött létrejövő, a bakonycsernyei 
1170 hrsz-ú ingatlan telekalakításából kialakuló 360 m2 nagyságú területrészre 
vonatkozó, jelen jegyzőkönyvi határozat mellékletét képező adás-vételi 
szezrődés tartalmát megismerte. Felhatalmazza a polgármestert, az adás-vételi 
szerződés aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
32./ Javaslat a bakonycsernyei 2963 hrsz-ú ingatlan jogállásának rendezésére 
(Siklósi János és Siklósi Jánosné) 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Véleménye szerint jogos a felvetés az ügyfelek részéről, 
javasolja, hogy legyen elrendezve. A költségeket természetesen az ügyfél állja. 
Ügyvéd úr elkészítette az ehhez kapcsolódó szerződés tervezetet. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
bakonycsernyei 2963 hrsz.-ú ingatlan jogállásának rendezésére vonatkozó szerződés 
elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

164/2022. (V.26.) határozata 
a bakonycsernyei 2963 hrsz.-ú ingatlan jogállásának rendezéséről  
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elbirtoklás 
jogcímén történő tulajdonjog átruházási megállapodást köt Siklósi János és 
Siklósi Jánosné 8056 Bakonycsernye, Deák Ferenc utca 4. szám alatti 
lakosokkal. Felhatalmazza a polgármestert jelen határozat mellékletét képező 
megállapodás aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
33./ Javaslat településrendezési eszközök véleményezési eljárásához szükséges 
anyagok véleményezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyző asszonyt a napirendi pont 
tájékoztatására. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat, továbbá elmondta, 
hogy ez egy véleményezési eljárást megelőző anyag. Ez fog kimenni a hatóságokhoz, 
ők megküldik a javaslatokat, azok pedig belekerülnek az anyagba, amit 30 napra ki 
kell függeszteni. Javasolná, hogy nagyobb gazdáknak legyen szólva. Mindenki, akit 
érdekel nézze meg. 
 
Turi Balázs polgármester: Egyébként erről már mindenki értesült, ez nem most 
kezdődött el. Több javaslat nem érkezett be. A kérdéseket ne az önkormányzatnak 
tegyék fel, mert nem fognak tudni olyan szakszerű választ adni, mint a tervező, ő pedig 
beépíti, ha jogosnak tartja. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
településrendezési eszközök véleményezési eljárásához szükséges anyagok 
véleményezésének elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

165/2022. (V.26.) határozata 
a településrendezési eszközök felülvizsgálata során új beépítésre szánt 

terület kijelöléséről 
 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) e) bekezdése 
alapján az alábbiak szerint dönt: 
 
1. Bakonycsernye településrendezési eszközeinek felülvizsgálata során új 
beépítésre szánt terület kijelölés történik a 1., 7., 8., 9. és 10. számú módosítási 
pontok esetében. 
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2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a település már beépítésre kijelölt 
területén belül a felülvizsgálati terv szerinti tervezett új beépítésre szánt területek 
céljára nincs megfelelő terület.   

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
34./ Javaslat Dreska Tamás kérelmének megtárgyalására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy Dreska Tamás helyi lakos az 
előterjesztés melléklete szerinti kérelmet nyújtott be ingatlanának utcafronti 
kerítésének felújítására. A kialakult probléma áttekintésére szakértő került 
megbízásra, melynek szakvéleményét jelen előterjesztés melléklete. A szakértői 
véleményben meghatározottak szerint javasolja elfogadásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Dreska 
Tamás kérelmének elutasítását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

166/2022. (V.26.) határozata 
Dreska Tamás kérelmének elutasításáról  

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Dreska Tamás, 
Bakonycsernye, Bercsényi utca 16. szám alatti lakos, az ugyanezen lakcímű 
ingatlan kerítés lábazat felújításra vonatkozó kérelmét elutasítja, tekintettel arra, 
hogy az önkormányzat által bekért műszaki szakvélemény ezt támasztja alá. 
Felhívja tulajdonos figyelmét, hogy a felújítás kötelezettsége a tulajdonost terheli. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
  

35./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Rákóczi út 35. 
szám alatti ingatlan tekintetében helyszíni szemlét tartott a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Járási Hivatal Építésügyi Főosztálya, hivatkozva arra, hogy bejelentés 
érkezett az épület életveszély volta miatt. Az épület első része az önkormányzat 
tulajdona, a hátsó rész több tulajdonos osztatlan közös tulajdona. Mivel közös fallal 
rendelkezik, így bárminemű munkálat együttesen érinti a két ingatlanrészt, tehát a 
felelősség egyetemleges az épület karbantartása/ lebontása kapcsán. A helyszíni 
szemlén megállapítást nyert, hogy az épület valóban életveszélyes, a hátsó traktusban 
lakó személyek kiköltözését haladéktalanul meg kell tenni. A határozat még nem 
született meg. Két lehetőség lesz, vagy felújítja az önkormányzat és a tulajdonosok, 
vagy lebontásra kerül.  Egyúttal a tulajdonosok képviseletében Vágó Balázs 
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résztulajdonos megkereste az önkormányzatot, hogy ő próbálja összefogni a további 
résztulajdonosokat, akik között sajnos külföldi és elhunyt személy is található, illetve 
ismeretlen helyen tartózkodó. Ezen tényezők jelentősen elhúzzák az ingatlan 
tulajdonjogának rendezését. Felajánlotta, hogy amennyiben sikerül mindenkivel 
felvenni a kapcsolatot és lerendezi a dolgokat, ajándékozás címén átadják az 
önkormányzat részére az ingatlan tulajdonjogát. Ebben az esetben az önkormányzatot 
terheli minden költség a bontással és a hulladék elszállításával kapcsolatban. Különös 
tekintettel a pala tetőfedő anyagára, amely veszélyes hulladéknak számít. Vágó 
Balázs által fogadott ügyvéd és Dr. Kúthy Zoltán felveszik a kapcsolatot egymással, 
hogy mi az a legegyszerűbb eljárási mód, hogy az önkormányzat tulajdonába 
kerülhessenek az érintett ingatlanok. Ezt követően az ügyvéd megteszi javaslatát, 
hogy mi a jogi álláspontja a területszerzéssel kapcsolatban. Az ügyvédi tájékoztatás 
eredményeként majd eldönti a testület, hogy bele akar-e vágni a területszerzésbe vagy 
sem. Véleménye szerint az ott egy értékes telek, ha elbontásra kerül a jelenlegi 
ingatlan. Akár utat, akár parkolót ki lehetne alakítani, amennyiben sikerült megszerezni 
a tulajdonjogot 1/1-be akkor csinálják. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Majd valahogy rendeződik a tulajdonjog. Azt javasolja, hogy 
ez még nem látszódik, akkor is érdemes megcsinálni és ráterhelné a bontási költséget 
az ingatlanra. Ez lenne a korrekt mindenkivel szemben. 
 
Turi Balázs polgármester: Ez 4-5 millió forint lesz idénre. Hosszútávon megérné, ha 
nem is parkolónak, akár egy összekötő utat is lehetne építeni a Fenyő utca irányába. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Mivel módosul a rendezési terv, nem lehetne beletenni? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Kiszabályozni ki lehet leendő útnak. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Az életveszély megszüntetése szükséges. 
 
Turi Balázs polgármester: Ha sikerült átcsoportosítani rá a fedezetet, akkor a 
tereprendezést is el kell végezni. Ha megszületik a kötelező határozat, az tartalmazni 
fogja majd azt is, hogy el kell számolni a törmelék és egyéb veszélyes hulladék 
elszállításának bizonyításáról.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Nem csak a veszélyes hulladékot kell igazolni? 
 
Turi Balázs polgármester: Nem, mert a SOSO Kft-nek kellett igazolni, amikor a boltnál 
elvitte a törmeléket. A vállalkozónak van lerakója, ezért volt egyszerű megoldani. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Ha össze lesz döntve az épület, akkor a környéken mindenki 
oda fogja hordani a szemetet. 
 
Turi Balázs polgármester: Azért az a cél, hogy rendbe legyen rakva. A következő 
kérdés pedig a jelenleg is ott lakók ügye. 
 
Szarka István János képviselő: A templomnál hátul az a hely sajnos nem lakható, és 
amúgy sem ő döntene erről, hanem a presbitérium, így ezt nem tudja felajánlani. 
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Turi Balázs polgármester: Először azt gondolta, hogy az orvosi rendelő szolgálati 
lakása jó lenne nekik, viszont, ha elkészül az egészségház és lebontásra kerül a 
hivatal melletti épület, akkor a közmunkásoknak oda kell menniük. Várja az ötleteket. 
 
Berze Attila képviselő: Fel lesz ajánlva a hajléktalan szálló, az nem jó? 
 
Turi Balázs polgármester: A felajánlás már megtörtént, de nem akarja a testvérpár 
elfogadni. Jelzéssel éltek a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat felé, hogy 
próbáljanak meg érdeklődni, hol lehetne elhelyezni a testvérpárt. 
 
Turi Balázs polgármester: Elmondta továbbá, hogy kikerültek a növények a faluba, 
felhasználásra került a keret, ami be volt tervezve. Azon felül is volt kiadás, közel 
500.000 Ft-ba került ládástól, tartóstól, virágostól, munkadíjastól együtt. A plusz pénzt 
a faeladások árából fedezték, tehát környezetből környezetbe ment. Hol jár most a 
fakivágással Berze Attila képviselő? 
 
Berze Attila képviselő: Körülbelül  a ¾ részénél. 
 
Turi Balázs polgármester: Amit kivágott az már ki van osztva és szedik? Van 
propagálva? 
 
Berze Attila képviselő: Majd akkor, ha minden fát kidöntött. Elég sűrűn van fa. 
 
Turi Balázs polgármester: Mikorra végez? 
 
Berze Attila képviselő: Körülbelül 50 m3 biztos, hogy lesz. Pár hét múlva végezni fog 
vele. 
 
Turi Balázs polgármester: Szeretné, ha ott rendezett terület lenne. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Külterületen kell kérni engedélyt a tűzoltóságtól. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Nem kell, csak figyelni kell az országos tilalmat. 
 
Osgyán Gábor Ferenc képviselő: Az ágdarálót ki kell vinni. Az új gátnál betettek 3-4 
fát és lefóliázták. 
 
Turi Balázs polgármester: Duzzasztót akartak csinálni, hogy lehessen belőle locsolni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a képviselő-testület ülését 
bezárta.    
 

k.m.f. 
 

Turi Balázs      Fidrich Tamásné 
polgármester              jegyző 

 
        Szarka István János 
                    jkv. hitelesítő 


