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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 

 
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. 
június 29-én 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 5 fő megjelent, az ülést megnyitotta.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Ackerman József Zoltán alpolgármestert javasolta. A 
képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslattal egyetértett, és 
az alábbiak szerint határozott.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

180/2022. (VI.29.) határozata 
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Ackerman 
József Zoltán alpolgármestert bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett 
javaslatot:  
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1./ Javaslat háziorvosi álláspályázat elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
2./ Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással 
kötött földhasználati jogot létesítő megállapodás megszüntetésére  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
3./ Javaslat TOP-2.1.3-16-FE1-2019-00003 számú „Záportározó építése 
Bakonycsernyén” című pályázathoz szükséges tározó gátra vonatkozó üzemeltetési 
szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
4./ Tájékoztató az önkormányzat vagyonkimutatásáról, a vagyonállapotról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
5./ Javaslat gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés ellátására vonatkozó 
árajánlatok bekérésének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
6./ Javaslat Ady utca 818 hrsz.-ú ingatlanra benyújtott vételi szándék visszavonására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
7./ Javaslat Bakonycsernyei Általános Iskolai tanulók nyári táboroztatásának 
támogatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
8./ Javaslat a bakonycsernyei 0167/5 hrsz.-ú ingatlan telekalakítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
9./ Javaslat Fecskeházi lakók kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
10./ Javaslat a Vadex Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
11./ Javaslat polgármester teljesítményértékelésének megtárgyalására 
Előterjesztő: Ackerman József Zoltán alpolgármester 
 
12./ 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: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
181/2022. (VI.29.) határozata 

a napirendi pontok elfogadásáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendi pontjaira tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el: 
1./ Javaslat háziorvosi álláspályázat elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
2./ Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulással kötött földhasználati jogot létesítő megállapodás megszüntetésére  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
3./ Javaslat TOP-2.1.3-16-FE1-2019-00003 számú „Záportározó építése 
Bakonycsernyén” című pályázathoz szükséges tározó gátra vonatkozó 
üzemeltetési szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
4./ Tájékoztató az önkormányzat vagyonkimutatásáról, a vagyonállapotról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
5./ Javaslat gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés ellátására vonatkozó 
árajánlatok bekérésének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
6./ Javaslat Ady utca 818 hrsz.-ú ingatlanra benyújtott vételi szándék 
visszavonására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
7./ Javaslat Bakonycsernyei Általános Iskolai tanulók nyári táboroztatásának 
támogatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
8./ Javaslat a bakonycsernyei 0167/5 hrsz.-ú ingatlan telekalakítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
9./ Javaslat Fecskeházi lakók kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
10./ Javaslat a Vadex Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
11./ Javaslat polgármester teljesítményértékelésének megtárgyalására 
Előterjesztő: Ackerman József Zoltán alpolgármester 
12./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
 

 Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat háziorvosi álláspályázat elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Köszöntötte Dr. Bechtold Péter doktor urat. Tájékoztatta a 
testületet, hogy a meghirdetett háziorvosi álláspályázatra egy pályázat érkezett be, Dr. 
Bechtold Péter részéről. Felkérte Dr. Bechtold Péter doktor urat a pályázat szóbeli 
kiegészítésére, egyben megköszönte az eddigi munkáját. 
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Dr. Bechtold Péter háziorvos: Köszöni szépen. Elmondta, hogy nagyon szeret  
Bakonycsernyén dolgozni és az elmúlt két év sok-sok nehézsége ellenére is szeret 
idejárni. Örömmel tölti el, hogy megtalálta a közös hangot az emberekkel. Köszöni a 
bizalmat az Önkormányzatnak, amit 2 éve kapott. Úgy gondolja, hogy ezt sikerült 
visszaigazolni is. Szeretné úgy folytatni, ahogy indultak, viszont szeretne kicsit 
változtatni is, de erről a későbbiekben majd részletesen beszélnek, hiszen ez csak 
októbertől várható. Sok olyan dolog történt, ami meghatározta, hogy itt maradjon a 
településen. Köszöni azt is, hogy az egészségház projektbe a pályázat elejétől kezdve 
bevonták, ahol nagyon szeretne majd dolgozni. Azt, hogy a betegek valami struktúrált 
módon jöjjenek, ezt eleinte nehéz volt megoldani, de úgy látja, hogy mára már szépen 
kialakult. A páciensek nagy része bejelentkezik, vagy telefonon elintézik ügyeiket, vagy 
akár emailben. Döntő többségében a fiatalok használják az e-mail lehetőségét, de van 
olyan idős, aki szintén használja. Időpontot mindig a beteg szüksége szerint adtak, ezt 
szeretné folytatni. Szeretne a prevencióban, gondozásban részt venni. Rengeteg 
olyan pluszt kaptak az önkormányzattól, amik könnyítik a napi tevékenységet, és ezt 
nagyon köszönik, mert nagy haszna van. Van még ilyen eszköz, ami segíthetné még 
a munkájukat, de ő is szeretne majd pályázni. Elmondta, hogy a praxisközösségen 
keresztül lehet majd nagy értékű eszközökre is pályázni, melynek érdekében felvette 
a kapcsolatot velük. Az egészségház megépülésével, ezek az eszközök közös értékké 
válnak. Ennek a formáját végig kell majd gondolni, egy kis rendelési idő formájában. 
Szeretne egy olyan napot, ahol délután 17 óráig lenne a rendelés, de ekkor azok a 
pácienseket várja, akik dolgoznak, s munkájuk miatt nem érnek el hozzá, így nem kell 
szabadságot kivenniük. Ez az egyik, amin szeretne majd változtatni, amit szigorúan 
fog betartatni. Pénteken viszont 10 órától 13 óráig való rendelési idő bőven elég. 
Továbbra is fent szeretné tartani a sürgősségi betegellátásban való részvételt. 
Felvetette, hogy ha a kistérségi ügyeletben hiány van, azt is szívesen vállalja. Részéről 
ez szakmai fejlődés is, amit nem szeretne abbahagyni. Nagyon sok telefonhívás 
érkezett, a pályázat kiírása kapcsán, hogy elmegy, de igyekezett meggyőzni 
mindenkit, hogy itt szeretne maradni. Úgy látja, hogy ez az információ megnyugvással 
tölti el az embereket. 
 
Turi Balázs polgármester: Köszöni szépen a felvezetést, ami nem csak a szakmai 
munkára korlátozódott. Nagyon sok mindenben számíthattak a munkájára, jó volt 
sokat beszélgetni, sokat egyeztettek. A covid alatti időszakot is nagyon köszöni. 
Továbbá szeretne gratulálni a sikeres vizsgához. Egy új közösségbe sikeresen 
beilleszkedett. 98%-ban pozitív visszajelzéseket kapott a doktor úr. Tudja, hogy milyen 
komoly megkereséseket utasított vissza, tehát a doktor úrnak valóban szándéka, hogy 
itt maradjon a településen. Az egészségház projektben a szakmai segítséget is 
szeretné megköszönni. Sajnos a háború egy nehéz helyzetet hozott, de remélhetőleg 
ez nem azt jelenti, hogy elmarad a megvalósítás, hanem hogy lassul. A főtér egybe 
kapcsolódik az egészségházzal, ami már támogatást kapott. Tehát az első lépés 
sikeres volt. A kistérségi ügyeletre vonatkozólag biztosan szükséges lesz majd a 
munkájára, eddig is pozitívan állt hozzá, kéri, hogy ez továbbra is így legyen.  
 
Dr. Bechtold Péter háziorvos: Elmondta, hogy 200 kártyával van több, mint amikor 
kezdett, most 900 kártyánál tart. Ezzel kapcsolatban van egy kis rossz tapasztalata a 
fiatalok körében, akik időpontot kérnek és nem jönnek el. Sajnos nem tud mit csinálni 
vele. 
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Ackerman József Zoltán alpolgármester: Szintén gratulált a sikeres vizsgához. Nagy 
örömmel hallja, hogy bővül a kártyaszám. Sok sikert kíván a továbbiakban. A 
sürgősségi betegellátást folytassa, hiszen nem csak szakmailag, hanem a 
bakonycsernyei betegek ellátására vonatkozólag is hasznos. 
 
Turi Balázs polgármester: Érdemes lenne szót ejteni az ügyeleti ellátásról is, kicsit 
rendet kellene tenni a lakosok felé irányuló tájékoztatásban. Nagyon sok 
bakonycsernyei ember nem tudja, hogy Móron van ügyelet és lehet, hogy a felmerült 
problémáját ott is megtudják oldani. Nagyon komoly pénzösszeget tesz bele az 
önkormányzat az ügyelet fenntartásába, és nem használják ki az emberek. Sokszor 
indokolatlanul is Székesfehérvárra, a sürgősségire mennek az emberek. 
 
Dr. Bechtold Péter háziorvos: Így van, sok esetben meg tudják oldani ott is. Azt azért 
kiemelte, hogy a megjelenők 80%-a székesfehérvári lakos. Úgy látja, hogy szándék 
nincs, hogy ezen változtassanak. Érdemes lenne felhívni az emberek figyelmét, 
információt adni részükre, hogy mikor miért és hova menjenek. Sokszor telefonon is 
megoldható lenne. Egy láz kialakulása nem feltétlen igényel személyes kapcsolatot, 
elég a telefonos egyeztetés is. A védőnők sokat segítenek ebben. 
 
Szarka István János képviselő: Csatlakozik a gratulációhoz és köszönet a covid idő 
alatti munkájáért, hiszen olyan proaktív hozzáállást adott, hogy nem mozdult el rossz 
irányba. Ezt nagyon köszöni. Azon fognak dolgozni, hogy minden megvalósulhasson, 
amit leírt. A sürgősségi ellátással kapcsolatban, korábban kisgyermekes szülőként volt 
olyan tapasztalat, hiába mentek Mórra, mindig beküldték őket Székesfehérvárra. 1-1,5 
óra kiesés frusztráló volt. Egy idő után így ők is egyből a sürgősségire mentek. A 
betegeknek is el kell mondani, de nem minden esetben történt meg a felelősség 
felvállalás Móron.  
 
Dr. Bechtold Péter háziorvos: Köszöni, hogy ezt elmondta. Abszolút egyenetlen az 
ellátás. Még egy városi háziorvos sem tudja ellátni a gyerekeket, akinek nincs a 
praxisában gyerekellátás. Nem tudja, hogy ezen, hogy lehetne javítani. Mindenhol 
vegyes körzet lesz. Korábban 34 fő volt a gyerekorvos, jelenleg 17 van, brutálisan 
csökkent. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Szeretné megköszönte a doktorúrnak, hogy a covid időszak 
alatt vállalta a hivatal és az önkormányzati szféra heti szintű tesztelését. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Gratulált a sikeres vizsgához. 
 
Turi Balázs polgármester: Javasolja Dr. Bechtold Péter háziorvos határozatlan időre 
történő kinevezését. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Dr. 
Bechtold Péter háziorvos kijelölésének elfogadását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
182/2022. (VI.29.) határozata 

a háziorvosi pályázat elbírálásáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Bechtold 
Péter 8071 Magyaralmás, Fenyves utca 3. szám alatti lakos által háziorvosi 
állasra benyújtott pályázatát elfogadja és 2022.09.01-től határozatlan időre, 3 
hónap próbaidő meghatározásával, a bakonycsernyei a II. számú vegyes 
háziorvosi körzet háziorvosává kinevezi. Illetményét bruttó 1.681.710 Ft/hó 
összegben határozza meg. Felhatalmazza a polgármestert a kinevezés 
aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
2./ Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulással kötött földhasználati jogot létesítő megállapodás megszüntetésére  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Mór külterületén 
található 01023/13 hrsz-ú földterület nyolc önkormányzat közös tulajdona. A tulajdonos 
önkormányzatok 2012. évben földhasználati jogot biztosítottak a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak tervezett hulladékgazdálkodási 
fejlesztésre. A Társulás által megvalósítás alatt álló uniós projekt az érintett földterület 
használatbavételét nem tette szükségessé, ezért a földhasználati jog fenntartása már 
nem szükséges. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Közép-
Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kötött földhasználati 
jogot létesítő megállapodás megszüntetésének elfogadását. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

183/2022. (VI.29.) határozata 
a földhasználati jogot létesítő megállapodás megszüntetéséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Mór 01023/13 
hrsz alatti, 10.000 m2 területű, „szántó” megnevezésű ingatlanra vonatkozó, 
2012. április 18. napján megkötött földhasználati jogot létesítő megállapodás 
megszüntetéséhez hozzájárul. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Bakonycsernye, Bakonycsernye, Bodajk, Csákberény, Csókakő, 
Bakonycsernye, Söréd, és Mór települések önkormányzatai és a Közép-Duna 
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás között létrejövő, 
„Földhasználati jogot létesítő megállapodás megszüntetése” tárgyú 
megállapodást a határozat mellékletét képező tartalommal aláírja. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3./ Javaslat TOP-2.1.3-16-FE1-2019-00003 számú „Záportározó építése 
Bakonycsernyén” című pályázathoz szükséges tározó gátra vonatkozó 
üzemeltetési szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az üzemeltetési 
szerződés megkötésére azért van szükség, hogy a gátat a Közép-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság üzemeltesse. Nem az önkormányzat tulajdonában van, amire nyertek 
pályázatot, de 5 évig fenntartási kötelezettségük van. Szerették volna, hogy ez már 
korábban kerüljön vissza a tulajdonos fenntartásába, de erre csak ez az egy megoldás 
van. A szerződés tartalmával kapcsolatban van kérdése a testületnek? 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a TOP-
2.1.3-16-FE1-2019-00003 számú „Záportározó építése Bakonycsernyén” című 
pályázathoz szükséges gátra vonatkozó üzemeltetési szerződés megkötésének 
elfogadását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

184/2022. (VI.29.) határozata 
a TOP-2.1.3-16-FE1-2019-00003 számú „Záportározó építése 

Bakonycsernyén” című pályázathoz szükséges gátra vonatkozó üzemeltetési 
szerződés megkötéséről  

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-16-
FE1-2019-00003 számú „Záportározó építése Bakonycsernyén” című 
pályázathoz szükséges gátra vonatkozó üzemeltetési szerződést elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert jelen határozat mellékletét képező szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
4./ Tájékoztató az önkormányzat vagyonkimutatásáról, a vagyonállapotról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirendi pont szóbeli 
tájékoztatására.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az önkormányzat vagyonkimutatását kötelezően jóvá kell 
hagyni, melyet a beszámoló anyaga is tartalmaz.  
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Turi Balázs polgármester: Javasolta a vagyonkimutatás elfogadását. A napirendi 
pontot a pénzügyi bizottság tárgyalta, felkérte Berze Attila elnököt a tájékoztatásra.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság javasolja elfogadásra az önkormányzat 
vagyonáról készített kimutatást.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat vagyonkimutatásáról, vagyonállapotról szóló tájékoztatót.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

185/2022. (VI.29.) határozata 
az önkormányzat vagyonkimutatásáról, vagyonállapotáról 

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 110.§-ában meghatározott 
kötelezettségének teljesítése érdekében az önkormányzat vagyonkimutatását az 
alábbi tartalommal hagyja jóvá: 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának (saját) 2021. évi vagyonkimutatása 
 

ESZKÖZÖK  

Megnevezés Előző év  Ft Tárgyév  Ft 

I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 

II.TÁRGYI ESZKÖZÖK 1 985 143 119 2 402 607 280 

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 3 879 000 3 879 000 

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE 
ADOTT ESZKÖZÖK 

48 117 043 138 517 224 

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2 037 139 162 2 545 003 504 

I. KÉSZLETEK 0 0 

II. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 

B.FORGÓESZKÖZÖK 0 0 

I. Pénztárak, betétkönyvek 142 425 313 980 

II. Forintszámlák, devizaszámlák 450 681 336 308 166 227 

C. PÉNZESZKÖZÖK 450 823 761 308 480 207 

I.  Költségvetési évben esedékes követelések 5 345 
395 

3 700 448 

II. Költségvetési évet követően esedékes 
követelések 

2 096 173 0 

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 1 943 401 35 000 

D. KÖVETELÉSEK 9 384 969 3 735 448 

E. EGYÉB SAJÁTOS  ELSZÁMOLÁSOK -115 289 184 930 

F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 71 000 0 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2 497 303 603 2 857 404 089 
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FORRÁSOK 

Megnevezés Előző év Tárgyév 

1. Nemzeti vagyon induláskori értéke 1 631 422 403 1 631 422 403 
G/II Nemzeti vagyon változásai 0 505 194 664 

2. Egyéb eszközök induláskori értéke és 
változásai 

48 538 464 48 538 464 

3. Felhalmozott eredmény 10 766 973 -248 305 339 

4. Mérleg szerinti eredmény -34 680 208 36 300 761 

G. SAJÁT TŐKE 1 656 047 632 1 973 150 953 

I. Költségvetési évben esedékes 
kötelezettségek 

380 180 0 

II. Költségvetési évet követően esedékes 
kötelezettségek 

13 163 157 18 400 029 

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 2 022 449 3 555 550 

H. KÖTELEZETTSÉGEK 15 565 786 21 955 579 

I. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL 
KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 

0 0 

J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 825 690 185 862 297 557 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 2 497 303 603 2 857 404 089 

 

Befektetett eszközök forgalomképesség szerinti megoszlása 
                                                                                                                                                                                     
Ft-ban 

Megnevezés Bruttó érték Nettó érték 

Törzsvagyon 3 745 459 094 2 397 882 015 

          Forgalomképtelen vagyon 3 160 031 457 1 902 581 491 

          Korlátozottan forgalomképes vagyon 585 427 637 495 300 524 

Üzleti vagyon 205 925 773 147 121 489 

        Forgalomképes vagyon 205 925 773 147 121 489 

ÖSSZESEN  BEFEKTETETT  ESZKÖZÖK 3 951 384 867 2 545 003 504 

0-ig leírt eszközök 115 808 879 0 

         0-ig leírt immateriális javak 3 108 858  

         0-ig leírt ingatlanok és a kapcsolódó 
vagyoni értékű jogok 

557 420  

         0-ig leírt gépek, berendezések, 
felszerelések, járművek 

112 141 574  

         0-ig leírt koncesszióba, 
vagyonkezelésbe adott gépek, 
berendezések,  
                felszerelések, járművek 

1 027  

  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 



 
10 
 
 
 

5./ Javaslat gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés ellátására vonatkozó 
árajánlatok bekérésének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 2022. augusztus 
31-vel lejár a gyermekétkeztetés és a szociális étkeztetés ellátására vonatkozó 
vállalkozói szerződés, ezért újra meg kell hirdetni a szolgáltatást. Ezért 3 ajánlattevőt 
szükséges kijelölni az árajánlatok benyújtására. Közbeszerzési eljárás nem 
szükséges. Javasolja, hogy az Ezerjó Étteremtől, a Termesz-2002 Kft-től, valamint az 
Isztiméri Vackor Óvodától bekérni az ajánlatokat. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
gyermekétkeztetés és a szociális étkeztetés ellátására árajánlatok bekérésének 
elfogadását.   
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

186/2022. (VI.29.) határozata 
a gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés ellátására vonatkozó 

árajánlatok bekéréséről  
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
gyermekétkeztetés és a szociális étkeztetés ellátására vonatkozóan az alábbi 
vállalkozóktól kér be árajánlatot: 
- Ezerjó – Vad Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft. 8060 Mór, Vasút utca 2/A., 

adószám: 14664993-2-07) 
- Termesz-2002. Kft. (1132 Budapest, Visegrádi utca 25., adószám: 12919046-

2-41) 
- Vackor Óvoda és Konyha (8043 Iszkaszentgyörgy, Rákóczi F. u. 35., 
Felhatalmazza a polgármestert az árajánlatok bekérésére és azok képvisleő-
testület elé történő beterjesztésre. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
6./ Javaslat Ady utca 818 hrsz.-ú ingatlanra benyújtott vételi szándék 
visszavonására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy Simon András 8056 
Bakonycsernye, Ifjúság utca 14. szám alatti lakos benyújtotta az Ady Endre utca 818 
hrsz.-ú ingatlanra vételi szándékát. A testület 121/2022. (IV.28.) számú határozatával 
kijelölte, mint vevőt. A vételi szándékát a napokban visszavonta. 
 



 
11 
 
 
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az Ady 
Endre utca 818 hrsz.-ú ingatlanra benyújtott vásárlási szándék visszavonásának 
elfogadását. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

187/2022. (VI.29.) határozata 
az Ady Endre utca 818 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándék 

visszavonásáról  
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Simon András 
8056 Bakonycsernye, Ifjúság u. 14. szám alatti lakos által az Ady Endre utca 818 
hrsz.-ú ingatlanra vonatkozólag benyújtott vételi szándékának visszavonását 
tudomásul veszi és a 121/2022. (IV.28.) számú határozatot visszavonja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7./ Javaslat Bakonycsernyei Általános Iskolai tanulók nyári táboroztatásának 
támogatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a Bakonycsernyi Általános 
Iskolától érkezett egy megkeresés, melyben az önkormányzat támogatását kérik a 
tanulók nyári táboroztatására. Minden évben 150.000 Ft-ot visszaforgatnak, tehát 
ennyivel tudják támogatni őket, mert ennyi áll a rendelkezésre a költségvetésben.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernyei Általános Iskolai tanulók táboroztatási támogatásának elfogadását. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

188/2022. (VI.29.) határozata 
a Bakonycsernyei Általános Iskolai tanulók nyári táboroztatásának 

támogatásáról  
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonycsernyei Általános Iskolai tanulók nyári táboroztatásának támogatására 
bruttó 150.000 Ft összeget biztosít, melyre a 2022. évi költségvetésben a tábor 
bérlei díjából befolyt összeg nyújt fedezetet. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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8./ Javaslat a bakonycsernyei 0167/5 hrsz.-ú ingatlan telekalakítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Mészáros család 
és az önkormányzatnak van egy külterületi osztatlan közös tulajdona a II. tó végénél a 
bakonycsernyei oldalon. A cél az volt, hogy az osztatlan közös tulajdon megszünjön. 
Ennek megfelelően elkészült a változási vázrajz, melyből látszik, hogy fele 
önkormányzati tulajdon, a másik fele pedig a Mészáros családé.  
  
Szarka István János képviselő: Melyik oldalon van? 
 
Turi Balázs polgármester: Bakonycsernye oldalán a II-es tó végén. Azért gondolták, 
hogy a tó felöli oldal legyen az önkormányzati, ha esetleg a későbbiekben utat kell 
kialakítani, akkor az ne ütközzön akadályokba. Mivel ezt a kérést elfogadták, ezen 
tulajdonjog átíratásával felmerülő költségeket az önkormányzat vállja, de ebben az 
esetben ez vállalható.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
bakonycsernyei 0167/5 hrsz.-ú telekalakítás változási vázrajzának elfogadását. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

189/2022. (VI.29.) határozata 
a bakonycsernyei 0167/5 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó telekalakításról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
bakonycsernyei 0167/5 hrsz.-ú földrészlet megosztására vonatkozó Kiss Iván 
földmérő által elkészített változási vázrajzot a határozat melléklete szerint 
elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
9./ Javaslat Fecskeházi lakók kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Boros Miklósné 8056 Bakonycsernye, Ady Endre u. 11. és 
Boros Miklós 4763 Ura, Dózsa György u. 19. szám alatti lakosok kérelmet nyújtottak 
be a Fiatalok Garzonháza (Fecskeház) egyik lakás lakáshasználati jogának 
elnyeréséért. Pozitív elbírálás esetén a lakást 5 évre kívánják igénybe venni. 
Pályázatukból hiányzik a Fundamenta szerződés kötésekor befizetendő első részlet, 
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amelyről Boros Miklósné nyilatkozott, hogy július 10. körül tudják csak befizetni. A 
szerződés mielőbbi megkötése után a lakásba kívánnak költözni. 
 
Berze Attila képviselő: Van szabad lakás? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, van. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Ki lehet jelölni, de csak onnantól lépne hatályba, amint 
bemutatásra kerül a lakás-előtakarékosságról szóló igazolás, tekintettel arra, hogy ez 
a pályázati feltétel. 
 
Turi Balázs polgármester: Rendben. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Boros 
Miklósné és Boros Miklós kérelmének elfogadását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

190/2022. (VI.29.) határozata 
Boros Miklósné és Boros Miklós lakáshasználati szerződéséről  

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában 
álló Fiatalok Garzonházába (Fecskeház) Boros Miklósné 8056 Bakonycsernye, 
Ady Endre u. 11. és Boros Miklós 4763 Ura, Dózsa György u. 19. szám alatti 
lakosokat a fsz/5 lakásba lakáshasználónak jelöli ki azzal a feltétellel, hogy a 
hiányzó Fundamenta igazolást 2022. július 15-ig bemutatja. Az igazolás 
bemutatását követően felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét 
képező lakáshasználati szerződés aláírására. 
Amennyiben fenti időpontig az igazolás nem kerül benyújtásra, úgy a 
lakáshasználatra történő kijelölés visszavonásra kerül. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Turi Balázs polgármester: Harmadás Diána 8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 45. és 
Lattenstein Dániel 8420 Zirc, Jókai u. 6. szám alatti lakosok kérelmet nyújtottak be a 
Fiatalok Garzonháza (Fecskeház) egyik lakás lakáshasználati jogának elnyeréséért. 
Pozitív elbírálás esetén a lakást 5 évre kívánják igénybe venni. Pályázatuk a 
feltételeknek megfelelnek és Diána vállalja ha lejár a diákmunkája akkor 90 napon 
belül keres egy másik munkahelyet és bemutatja az új szerződést. A szerződés 
mielőbbi megkötése után a lakásba kívánnak költözni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Harmadás Diána és Lattenstein Dániel kérelmének elfogadását. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

191/2022. (VI.29.) határozata 
Harmadás Diána és Lattenstein Dániel lakáshasználati szerződéséről  

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában 
álló Fiatalok Garzonházába (Fecskeház) Harmadás Diána 8056 Bakonycsernye, 
Rákóczi út 45. és Lattenstein Dániel 8420 Zirc, Jókai u. 6. szám alatti lakosokat 
a fsz/2 lakásba lakáshasználónak jelöli ki 2022. július 1-jétől. Felhatalmazza a 
polgármestert a határozat mellékletét képező lakáshasználati szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Turi Balázs polgármester: Hegedüs Dávid István 8056 Bakonycsernye, Táncsics u. 7. 
és Tóth Ilona 8056 Bakonycsernye, Bercsényi u. 59. szám alatti lakosok kérelmet 
nyújtottak be a Fiatalok Garzonháza (Fecskeház) egyik lakás lakáshasználati jogának 
elnyeréséért. Pozitív elbírálás esetén a lakást 5 évre kívánják igénybe venni. 
Pályázatuk a feltételeknek megfelelnek. A szerződés mielőbbi megkötése után a 
lakásba kívánnak költözni egy gyermekkel. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Hegedüs Dávid István és Tóth Ilona kérelmének elfogadását. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

192/2022. (VI.29.) határozata 
Hegedüs Dávid István és Tóth Ilona lakáshasználati szerződéséről  

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában 
álló Fiatalok Garzonházába (Fecskeház) Hegedüs Dávid István 8056 
Bakonycsernye, Táncsics u. 7. és Tóth Ilona 8056 Bakonycsernye, Bercsényi u. 
59. szám alatti lakosokat a fsz/3 lakásba lakáshasználónak jelöli ki 2022. július 
1-jétől. Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
lakáshasználati szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
10./ Javaslat a Vadex Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Vadex Kft. 
elvégezte a feladatot a vadkerítés kiépítés vonatkozásában, már csak a vadriasztó 
felszerelése hiányzik. A szerződés módosítás azért lenne szükséges, mert eredetileg 
4 db vadriasztót terveztek. Úgy gondolja, hogy vannak olyan helyek, ahova nem 
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feltétlenül szükséges a vadriasztó kihelyezése, ezért helyette plusz egy kiskapu 
belekerülne.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Vadex 
Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosításának elfogadását. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

193/2022. (VI.29.) határozata 
a Vadex Kft-vel kötött vállalkozási szerződés I. számú módosításáról  

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Vadex Kft-vel 
kötött vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítja: 

„1.1 A Megrendelő a szerződés aláírásával megrendeli, a Vállalkozó a 
szerződés aláírásával elvállalja a Bakonycsernye Nagyközség 
Önkormányzatának részére a szőlőhegyi területrész kerítésépítési és 
előkészítési munkáinak elvégzését a mellékelt pályázat szerint. Tényleges 
feladat a kerítés nyomvonalában a fák, bokrok kivágása, a kerítés 
nyomvonalában a tuskók    kiszedése, elhordása, a kerítés megépítése 244 cm 
magas csúszásmentes csomózású kerítésfonatból, 1.680,- fm hosszban, 
leásva, valamint 3 db csővázas kapu gyártása, felszerelése, továbbá 3 db 
ultrahangos vadriasztó kapu felszerelése a jelen szerződés elválaszthatatlan 
mellékletét képező árajánlatban foglaltak szerint. Kivitelező a módosítást 
követően többletszolgáltatást nem számol fel.” 
 
A szerződés további pontjai változatlan tartalommal fennmaradnak. 
Felhatalmazza a polgármestert jelen vállalkozói szerződés I. számú 
módosításának aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
11./ Javaslat polgármester teljesítményértékelésének megtárgyalására 
Előterjesztő: Ackerman József Zoltán alpolgármester 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Szeretné javasolni a testületnek, hogy 
polgármester úr féléves teljesítményértékelése kerüljön kifizetésre.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az első félévben rengeteg munka volt. Főleg az év elején 
rengeteg pályázati kiírás, rövid határidejü benyújtások, egyeztetések a költségvetés 
összeállítása mellett. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Igazat ad jegyző asszonynak, maximálisan 
támogatja az éves teljesítményértékelés kifizetését. 
 
Szarka István János képviselő: Támogatja. 
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Turi Balázs polgármester: Köszöni szépen, de a testület nélkül nem ment volna. A 
képviselők, hivatali dolgozók, önkormányzati dolgozók, családsegítőknek is nagyon 
szépen köszöni. Elöl lenni pedig mindig megtisztelő feladat. Kérte a szavazásból 
történő kizárását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
szavazásból történő kizárásának elfogadását. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

194/2022. (VI.29.) határozata 
a polgármester szavazásból történő kizárásáról  

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 
polgármestert a polgármesteri munka értékelésének döntéshozatalából kizárja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A polgármester szavazásra bocsátotta a teljesítményértékelésének elfogadását.  
 

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

Turi Balázs polgármester nem vett részt a szavazásban 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
195/2022. (VI.29.) határozata 

a polgármester teljesítményértékeléséről 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 
polgármester polgármesteri feladatainak értékeléseként az önkormányzat 2022. 
évi költségvetésben elfogadott éves összeg kifizetését rendeli el. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: testületi ülést követő első munkanap 
 

12./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a korábbi testületi 
döntésnek megfelelően elkészült Siklósi János és Siklósi Jánosné által használt 2963 
hrsz-ú zártkerti ingatlan tulajdonjog rendezésével kapcsolatos szerződés, melyben 
meg kell jeleníteni az átadásra kerülő ingatlan értékét, hiszen ez fogja képezni a 
vagyonszerzési illeték alapját. 
 
Turi Balázs polgármester: Ezen túl minden egyéb költség őket terheli. Múlt hét óta a 
legtöbb munkája a Palotai testvérek ügyének megoldása adta. Segítséget kellett 
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nyújtani a lebontásra kerülő ingatlanbóli kiköltözésbe és el kellett őket helyezni addig, 
amíg a lakosok támogatásából megvásárlásra nem kerülő és lakhatóvá nem tett 
ingatlanban be tudnak költözni. Az ingatlant nem az önkormányzat vásárolja meg, 
hanem a Palotai testvérek, az önkormányzat csak segítséget nyújt benne és szervező 
tevékenységet végez. Az épület bontására beérkeztek az árajánlatok. Javasolja a t 
Mon-train Szolgáltató Kft.  árajánlatának elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Mon-
train Kft. megbízását az önkormányzat tulajdonát képező Bakonycsernye, Rákóczi út 
35. szám alatti 1465 hrsz lebontására vonatkozóan. 
 

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

Turi Balázs polgármester nem vett részt a szavazásban 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
196/2022. (VI.29.) határozata 

1465 hrsz-ú ingatlan elbontásáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi 
Osztályának FE/ETDR/2871-3/2022. számú határozatában foglaltak 
végrehajtása megbízza a Mon-train Szolgálató Kft. (8060 Mór, 5778/2) -t. A 
megbízás kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező 1465 hrsz-ú ingatlanra 
vonatkozik. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

  
Tájékoztatást nyújtott, hogy megérkezett a traktor, ő hozta el személyesen 
Veszprémből. Továbbá tájékoztatás nyújtott, hogy most érkezett a Fejérvíz Zrt. 
részéről műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvek kerültek megküldésre az elvégzett 
munkálatokról, melyről dönteni szükséges. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Fejérvíz Zrt. által megküldött átadás-átvételi jegyzőkönyvek elfogadását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

197/2022. (VI.29.) határozata 
a Fejérvíz Zrt. által küldött átadás-átvételi jegyzőkönyvek jóváhagyásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV. 
telepre légfúvó beszerzés Q=425m3/h csere és beüzemelés, Q=74m3/h csere 
és beüzemelés, M1 átemelő 1 db új szivattyú beszerzése Q=7m3/h H=9 m 
szivattyú csere és beüzemelés munkák elvégzését elismeri. Az erre vonatkozó 
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2.235.600 Ft +áfa, 519.369 Ft+ áfa, valamint a 204.897 Ft + áfa összegű 
számlák befogadását elismeri, annak kifizetését engedélyezi. 
 
Felelős: polgármester 
határidő: azonnal 

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

k.m.f. 
 

Turi Balázs      Fidrich Tamásné 
polgármester              jegyző 

 
        Ackerman József Zoltán 
                    jkv. hitelesítő 


