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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 

 
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. 
augusztus 01-én 08:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi 
ülésén.  
 
Jelen vannak:  

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

 
Tanácskozási joggal:  

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

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

198/2022. (VIII.1.) határozata 
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Berze Attila 
képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett 
javaslatot:  
 
1./ Javaslat Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény 
építése/felújítása” című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala (Rózsa utca 
II.) 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
2./ Javaslat Rózsa utcai óvoda pótmunkaigény beterjesztésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
3./ Javaslat Rózsa utcai óvoda kerítés pótmunkaigény beterjesztésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
4./ Javaslat gyermekétkeztetés ellátására vállalkozó kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
5./ Javaslat óvodai férőhelyek bővítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
6./ Testvértelepülési Labdarúgó „Összetartozás” tábor Magyarcsernye című pályázat 
megvalósításához szükséges szerződések jóváhagyása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
7./ Javaslat „Fő tér kialakítása Bakonycsernyén” című projekthez kapcsolódó 
éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítésére vállalkozó kijelölése 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
8./ Javaslat gyermekétkeztetés térítési díjairól szól önkormányzati rendeletek 
felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
9./ Javaslat szociális étkezés térítési díjairól szól önkormányzati rendeletek 
felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
10./ Javaslat TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00015 kódszámú Rózsa utca csapadékvíz 
elvezető hálózat rekonstrukciójával kapcsolatos döntések meghozatala 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
11./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
12./ Javaslat a polgármester nyári szabadságának megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
 
A tárgyalandó napirendre egyéb módosító javaslat nem érkezett. A polgármester 
szavazásra bocsátotta a tárgyalandó napirendre tett javaslat elfogadását az 
elhangzottak szerint: 
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

199/2022. (VIII.1.) határozata 
a napirendi pontok elfogadásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendi pontjaira tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el: 
1./ Javaslat Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény 
építése/felújítása” című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala (Rózsa 
utca II.) 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
2./ Javaslat Rózsa utcai óvoda pótmunkaigény beterjesztésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
3./ Javaslat Rózsa utcai óvoda kerítés pótmunkaigény beterjesztésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
4./ Javaslat gyermekétkeztetés ellátására vállalkozó kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
5./ Javaslat óvodai férőhelyek bővítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
6./ Testvértelepülési Labdarúgó „Összetartozás” tábor Magyarcsernye című 
pályázat megvalósításához szükséges szerződések jóváhagyása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
7./ Javaslat „Fő tér kialakítása Bakonycsernyén” című projekthez kapcsolódó 
éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítésére vállalkozó kijelölése 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
8./ Javaslat gyermekétkezetés térítési díjairól szól önkormányzati rendeletek 
felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
9./ Javaslat szociális étkezés térítési díjairól szól önkormányzati rendeletek 
felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
10./ Javaslat TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00015 kódszámú Rózsa utca 
csapadékvíz elvezető hálózat rekonstrukciójával kapcsolatos döntések 
meghozatala 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
11./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
12./ Javaslat a polgármester nyári szabadságának megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
 
Turi Balázs polgármester: Köszöntötte Mészáros László helyi lakost. Elmondta, hogy 
Mészáros László által beterjeszteni kívánt ügy nem szerepel a napirendi pontok között, 
így nem történik döntéshozatal. 
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Mészáros László: Megakadtak a telekalakítási folyamatban, mert a szolgalmi út nincs 
a változási vázrajzon, az a rublika üresen maradt és oda ezt be kellett volna beírni. 
 
Turi Balázs polgármester: Részletes tájékoztatást nyújtott az ügyről, amely még a 
korona vírus járvány előtt indult. Az önkormányzatnak és a Mészáros családnak, ifj 
Mészáros László, Mészáros Ákos és Sábicz Imolának osztatlan közös tulajdonát 
képezi a II. tó bakonycsernyei oldalán lévő 01667/5 hrsz-ú legelő terület. Az osztatlan 
közös tulajdon megszüntetése minden tulajdonostárs érdeke, így el is indult az ügy, 
földmérő lett fogadva, melynek költségét az önkormányzat biztosította. A tavasz 
folyamán id. Mészáros László, aki képviselte a családot, a földmérő és az 
önkormányzat részéről a jegyző és ő kint voltak a helyszínen, megegyeztek a 
határvonalba, amely mentél elkészült a változási vázrajz. Mészáros László ott 
kinyilatkozta, hogy ez így megfelelő. Akkor szolgalmi útról szó sem volt. A rajz 
elkészült, s azt követően Mészáros László megkeresett engem egy papírral, amelyen 
további felételek szerepeltek. Ez egy teljesen új kérés, Önöknek. 
 
Mészáros László: De ő kérte a szolgalmi jogot. 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, de azt akkor jelezte, amikor már készen volt a 
megosztási vázrajz. Nem volt erről szó akkor, amikor kint voltak, mert ezt a papírt két 
hete adta oda. Mindkét fél érdeke volt, hogy külön legyen méretve a terület, még is az 
önkormányzat finanszírozta. 
  
Fidrich Tamásné jegyző: Mindennemű tulajdonjogi kérdésben a képviselő-testületnek 
kell dönteni. A határozat megszületett, hogy megosztják a területet és felhatalmazták 
a polgármester, hogy tegye meg a szükséges jognyilatkozatokat ezzel kapcsolatban. 
Lenyilatkoztatták a tulajdonosokat, hogy egyetértenek-e a változási vázrajzban 
foglaltakkal. Most jött el az eljárás azon része, amikor be kell nyújtani a földhivatal 
részére, hogy átvezessék a változást. 
 
Mészáros László: Azért szeretnék a szolgalmi jogot, mert csak azon keresztül tudják 
megközelíteni a tavat. 
 
Turi Balázs polgármester: Azért kell erről beszélni, mert a szolgalmi jog bejegyzésre 
nem kapott felhatalmazást a testülettől. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Mekkora területről van szó? 
 
Mészáros László: Nem egész 2 hektár az egész. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Nem olyan nagy. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Mindenhol probléma az útkérdés. Sajnálattal látta, hogy vas 
oszlopok is le lettek ütve. Nem érti, hogy a munkavégzés során miért kell más telkére 
parkolni. Hogy gondolta a kerítést és a szolgalmi jogot? 
  
Mészáros László: Le lenne kerítve, de abban beépítésre kerülne egy kisajtó, ami 
zárható. Kapna kulcsot az önkormányzat, meg náluk is maradna egy. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Ennek nincs sok értelme. 
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Fidrich Tamásné jegyző: Ez azt jelentené, hogy az önkormányzat a saját területében 
olyan utat alakítana ki, amelyet csak egy család használhat, hiszen az az út a 
Mészáros család telkére vezetne, mint zsákutca? A Mészáros család telekrészének 
van útcsatlakozása, akkor miért kell még további utat kialakítani önkormányzati 
területből? Mi történik a többi pince tulajdonossal, aki valóban nem rendelkeznek 
útcsatlakozással és ők is megszeretnék közelíteni a tavakat? Akkor mindenkinek 
kialakít az önkormányzat utat? Hiszen az esélyegyenlőségre törekedni kell.  
 
Turi Balázs polgármester: Ez az egész tó terület kérdés nem egyszerű. Nem egyszer 
kérték az önkormányzattól a fenti tulajdonosok, hogy szolgalmi jogot adjanak nekik, 
hogy le tudjanak járni a tóra. Sőt még azt is kérték, hogy magántulajdonosokat 
szólítsanak fel rá, hogy lemehessenek. Ott fent rosszabb a helyzet, mert az egész 
dombot meg kell kerülniük. Lent nem olyan messze kell elmenni, mert van út. Továbbá 
innentől kezdve mindenki számára biztosítani kell a szolgalmi jogot, hiszen mindig azt 
mondta, hogy egységességre törekedjenek. 
 
Mészáros László: Hol van fent osztatlan közös tulajdon? Sehol, itt viszont az van. 
 
Turi Balázs polgármester: Ezt érti, de ez mindegyik fél érdeke volt, hogy ebből 
kijöjjenek. Az egyezségben akkor, ilyen kérés nem volt. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: 10 éve ebben a rendezési tervben ki van szabályozva egy 
tervezett út a picehegy tetejétől a tó megközelítésére. 10 éve nem kerül kialakításra. 
Most nem a kiszabályozott részen, hanem egy tejesen új területen fog zsákutcát 
kialakítani a képviselő-testület? Ebben az esetben jelezni szükséges a tervezők felé, 
hiszen most van felülvizsgálat alatt a rendezési terv és abban szerepeltetni kell a 
kialakítandó utat. 
 
Szarka István János képviselő: Milyen hosszú a lekerített rész a meglévő útig? 
 
Mészáros László: 200 méter. 
 
Kaviczki Péter képviselő: A szolgalom egy teher, amely csökkenti a terület értékét. 
Amennyiben az testület szolgalmi jogot jegyeztetne be a területre, akkor minden 
munkálatokért engedélyt kell kérni a Mészáros családtól. 
 
Mészáros László: Megadják az engedélyt. 
 
Turi Balázs polgármester: Aláírt papír van a Mészáros családtól, hogy egyetértenek a 
vázrajzban foglaltakkal. Természetesen, amennyiben elállnak ettől, akkor a 
költségeket is ki kell fizetni. 
Szeretné kiemelni, hogy nem szerepel a napirendi ponton ez az ügy, de mégis 
tárgyalják és fogadták. Szerette volna, hogy megbeszéljék, de ez nem korrekt 
hozzáállás, hiszen amikor ők kezet fogtak, akkor ez a szolgalmi út nem volt téma. Az 
elején pozitívan álltak hozzá, nem tudja, hogy ez miért változott. Nem adtak eddig 
szolgalmi lehetőséget senkinek sem. 
 
Mészáros László: Eddig abban egyeztek meg, hogy meg lesz osztva. 
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Turi Balázs polgármester: Pontosan. 
 
Mészáros László: Akkor miért nincs benne a változási vázrajzba a szolgalmi jog? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az egy formanyomtatvány, azért üres a rész, mert lehetőség 
van rá, de ebben a helyzetben ez ügyben nem állapodtak meg. 
 
Berze Attila képviselő: Nem érti, hogy miért szeretné ennyire a szolgalmi jogot.  
 
Turi Balázs polgármester: Úgy döntött, hogy segítenek a kerítés építésben a lyukakat 
kifúrni. Adtak a gépet, benzint és embert is hozzá úgy, hogy az önkormányzat nem 
kívánt kerítést kialakítani. 
 
Mészáros László: Hát nincs is minden lyuk kifúrva. 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, de mint látható, az önkormányzat állta a szavát. A 
gyerekek álláspontja az, hogy ha nem lesz szolgalmi jog bejegyzés, akkor elállnak a 
megállapodástól? 
 
Mészáros László: Igen vagy megveszik az önkormányzat területét is és megengedik, 
hogy építsenek rá létesítményt, ha szeretnének. 
 
Turi Balázs polgármester: Várják meg a testületi döntést, és utána tudnak még 
beszélni. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Tekintettel arra, hogy ez egy ingatlan, véleménye szerint 
hívják meg a tulajdonosokat, ha nekik ez fontos és beszéljenek velük erről. 
 
Mészáros László: Eddig miért nem beszéltek velük? 
 
Turi Balázs polgármester: Mert Ön, mint meghatalmazott intézkedett helyettük és az 
önkormányzat elfogadta. 
 
Mészáros László: Pedig volt, hogy nem fogadták el. 
 
Turi Balázs polgármester: Szeretné pontosan tudni, hogy mikor volt ilyen? 
 
Mészáros László: Különösképpen nem. 
 
Turi Balázs polgármester: Tehát nem volt ilyen. Szóval akkor ez nem valós kijelentés 
volt. Amennyiben más lesz az álláspont és nem lesz megegyezés az eddigi felmerült 
költségeket ügyvéd elé fogja vinni. Természetesen továbbra is a meggyegyezés híve, 
hogy találjanak egy közös pontot, hogy ebből kijöjjenek. Úgy gondolja, hogy eddig is 
mindig megtudtak egyezni. Arra fog törekedni most is. Ha már a hivatalosságról beszél 
a Mészáros úr, akkor el kell mondani, hogy a szolgalmi jog kéréséről hivatalos kérelem 
nem érkezett be a tulajdonosoktól. Ennek ellenére beszél róla a testület, szót adott 
neki. Köszöni szépen, hogy eljött és bízik benne, hogy sikerül megegyezni majd a 
tulajdonosokkal. 
 
Mészáros László: Többet ebben az ügyben ő nem jön ide. 
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1./ Javaslat Magyar Falu Program „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény 
építése/felújítása” című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala (Rózsa 
utca II.) 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: A Magyar Falu Program – Út, híd, kerékpárforgalmi 
létesítmény építése/felújítása felhívára benyújtott Rózsa utca II. szakasz szélesítés 
tárgyú pályázat 39 019 704 millió Ft támogatásban részesült. A támogatási összeg 
2021.07.06 -án a számlánkra megérkezett. A beruházást 2022.10.31-ig meg kell 
valósítani (illetve a veszélyhelyzeti szabályokról szóló 118/2022. (III.22.) 
Kormányrendelet értelmében a támogatott tevékenység időtartalma a 2021. január 1-
je és 2021. december 31-e között létrejött támogatási jogviszonyban a támogatott 
tevékenység időtartama 2022. december 31. napjáig meghosszabbodik). A beruházás 
a Bakonycsernye Rózsa u. 98-134. számú ingatlanok előtti útszakasz szélesítésére 
vonatkozik. A Rózsa utcán több beruházás is meg fog valósulni a közeljövőben. A 
TOP-2.1.3-16-FE1-2020-00015 kódszámú, Rózsa utca csapadékvíz hálózat 
rekonstrukciója elnevezésű pályázat kiviteli tervei elkészültek, így javasolnánk a két 
közbeszerzést egy eljárásban megindítani. A közbeszerzés előkészítésére és 
lefolytatására árajánlatok kerültek bekérésre, melyeket a képviselők kézhez kaptak. 
Mivel az árajánlatok között szerepel az Albensis Kft. ajánlata is, melynek ügyvezetője 
a hozzátartozója, így bejelentette érintettségét a napirendi ponttal kapcsolatban, kérte 
a szavazásból történő kizárását. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
szavazásból történő kizárásának elfogadását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

200/2022. (VIII.1.) határozata 
a polgármester szavazásból történő kizárásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzési 
eljárást lebonyolító cég kijelölése tárgyban Turi Balázs polgármestert az 
érintettségére való tekintettel a szavazásból kizárja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A polgármester szavazásra bocsátotta az Albensis Kft. kijelölésének elfogadását. 
 

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

Turi Balázs polgármester nem vett részt a szavazásban 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
201/2022. (VIII.1.) határozata 
az Albensis Kft. kijelöléséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu 
Program – Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása elnevezésű 
pályázat megvalósítása érdekében közbeszerzési feladatok ellátására 
szerződést köt az Albensis Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel (8000 
Székesfehérvár, Deák F. u. 7-9. fsz.; adószám: 25462166-2-07) A megbízási 
díjat bruttó 508 000 Ft azaz, bruttó Ötszáznyolc-ezer forint összegben határozza 
meg. Felhatalmazza a polgármestert jelen határozat mellékletét képező 
megbízási szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Turi Balázs polgármester: A Magyar Falu Program – Út, híd, kerékpárforgalmi 
létesítmény építése/felújítása felhívásra benyújtott Rózsa utca II. szakasz szélesítés 
tárgyú pályázat megvalósításához műszaki ellenőri szolgáltatás szükséges. A műszaki 
ellenőrt szeretnénk már a közbeszerzési eljárásba is bevonni, ezért árajánlatot kértünk 
be műszaki ellenőri szolgáltatás biztosítására.   
 
A polgármester szavazásra bocsátotta Édes Szilárd István egyéni vállalkozó 
kijelölésének elfogadását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

202/2022. (VIII.1.) határozata 
a Édes Szilárd István egyéni vállalkozó kijelöléséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu 
program – Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021 című 
pályázat megvalósítása érdekében teljeskörű műszaki ellenőri tevékenység 
ellátásával megbízza Édes Szilárd István egyéni vállalkozótól (1118 Budapest, 
Beregszász u. 8. C 2/11. adószám: 46528443-1-43). A megbízási díjat bruttó 
538.000.-Ft, azaz Ötszázharmincnyolc– ezer forint összegben, a teljesítés 
határidejét 2023. május 30. napjában határozza meg. Felhatalmazza a 
polgármestert jelen határozat mellékletét képező megbízási szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
2./ Javaslat Rózsa utcai óvoda pótmunkaigény beterjesztésére 
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Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a Rózsa utcai óvoda 
felújításának tárgyi kivitelezésének megkezdését követően előre nem látható 
körülmények miatt további munkák elvégzése vált szükségessé. Ezen munkák 
elvégzése nélkül tovább haladni és a szerződésben vállalt kötelezettégnek eleget tenni 
nem tud a vállalkozó. A V+V Kft. elküldte a költségvetést, melyben kirészletezte a 
pótmunkákat. A vállalkozó által megküldött anyag átküldésre került a műszaki ellenőr 
részére, hogy szakmailag véleményezze és támassza alá annak jogosságát, vagy 
jogtalanságát. A műszaki ellenőr megküldte véleményét, mely szerint a vállalkozó által 
jelzett további munkák elvégzése valóban szükséges. 
 
Szarka István János képviselő kiment a tanácsteremből, így a jelenlévő testületi tagok 
száma a 7 főről 6 főre csökkent. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Rózsa utcai óvoda pótmunkák elvégzésére a V+V Kft. kijelölésének elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

203/2022. (VIII.1.) határozata 
a V+V Kft. kijelöléséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu 
Program – „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022” 
elnevezésű, MFP-ÖTIK/2022/3 kódszámú pályázat keretében kijelölt V+V Kft. 
(8000 Székesfehérvár, Privigyei u. 4., adószám: 10483372-2-07)  a Rózsa utcai 
óvoda felújítása tárgyban beterjesztett pótmunka igényét a határozat mellékletét 
képező műszaki tartalommal bruttó 2.534.209 Ft összegben elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a pótmunka elvégzését követő, műszaki ellenőr 
által leigazol számla befogadására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3./ Javaslat Rózsa utcai óvoda kerítés pótmunkaigény beterjesztésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: A kerítésnél szintén pótmunkákra van szükség, a pontos 
számokat az előterjesztés tartalmazza, melyeket a műszaki ellenőr szintén áttekintett. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a V+V 
Kft. pótmunka igényének elfogadását. 
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

204/2022. (VIII.1.) határozata 
a V+V Kft. kijelöléséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu 
Program – „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022” 
elnevezésű, MFP-ÖTIK/2022/3 kódszámú pályázat keretében kijelölt  (8000 
Székesfehérvár, Privigyei u. 4., adószám: 10483372-2-07) V+V Kft.  a Rózsa 
utcai óvoda kerítés felújítása tárgyban benyújtott pótmunka igényét a határozat 
mellékletét képező műszaki tartalommal, bruttó 1.984.629 Ft összegben 
határozza meg. Felhatalmazza a polgármestert a pótmunka elvégzését követő, 
műszaki ellenőr által leigazol számla befogadására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
4./ Javaslat gyermekétkeztetés ellátására vállalkozó kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: A vállalkozóval kötött 3 éves szerződés augusztus 31-vel 
lejár, így szükségessé vált új árajánlatok bekérésére. A közbeszerzési értékhatárt nem 
éri el a szolgáltatás mértéke, de a helyi beszerzési szabályzat értelmében 3 árajánlat 
bekérésére volt szükség. A 3 megkeresett cég közül 1 nem nyújtott be ajánlatot, 2 
viszont érvényes és értékelhető ajánlatott tett. Kérte a képviselők véleményét, 
javaslatait. 

 
Turi Balázs polgármester: Összefoglalva az elhangzottakat, szavazásra bocsátotta a 
legkedvezőbb ajánlattevő, azaz a Termesz 2002 Kft. megbízását a gyermekétkeztetés 
biztosítására 3 évre. 

 
Szarka István János visszajött a tanácsteremebe, így a jelenlévő testületi tagok száma 
a 6 főről 7 főre emelkedett. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A gyermekétkezésnél a Tölgyfa Fogadóval van szerződés. 
Kettő ajánlat megérkezett, 1 pedig nem adott ajánlatot. Elmondta, hogy a 
veszélyhelyzet alatt nem lehetett díjat emelni.  
Két ajánlat érkezett be. Nagyon sok a kedvezményes és ingyenes étkezés 
 
Turi Balázs polgármester: A pontos számok az előterjesztésben megtalálhatóak. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Időtartamban ez mennyi? 
 
Turi Balázs polgármester: 3 évig szólna a szerződés. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Évente felül kell vizsgálni? 
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Turi Balázs polgármester: Nem.  
 
Berze Attila képviselő: Tehát 3 évre lenne kötve velük a szerződés? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen. Keveseli? 
 
Berze Attila képviselő: Sokallja. 
 
Kaviczki Péter képviselő: A mostani helyzetben véleménye szerint jó. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
legkedvezőbb ajánlattevő, a Termesz-2002 Kft. kijelölésének elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

205/2022. (VIII.1.) határozata 
a gyermekétkeztetés biztosítására vállalkozó kijelöléséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
gyermekétkezetés biztosítására a Termesz-2002 Kft-t ( 8052 Fehérvárcsurgó, 
Dózsa György u. 79/a) jelöli ki, 2022. szeptember 1. napjától 2025. augusztus 
31. napjáig, az alábbi összegekkel:  
 
- bölcsődés gyermekétkeztetés 

(reggeli,tízórai, ebéd, uzsonna)  nettó: 890,-Ft/adag/nap 
 

- óvodás gyermek étkeztetés  
(tízórai, ebéd, uzsonna)   nettó: 790,-Ft/adag/nap 
 

- iskolás gyermek étkezetés 
(tízórai, ebéd, uzsonna)   nettó: 1050,-Ft/adag/nap 

 
- iskolás gyermek ebéd   nettó: 700,-Ft/adag/nap 

 
 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező vállalkozói 
szerződés aláírására.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
5./ Javaslat óvodai férőhelyek bővítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az óvodavezető jelezte, 
hogy ugyan úgy, ahogy tavalyi év folyamán is, a 25 fős óvodai létszám kevésnek 
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bizonyul, 30 főre kéri az engedély megadását a 2022/2023-as tanévre vonatkozóan. 
Vannak várólistán is gyermekek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
óvodai férőhelyek bővítésének elfogadását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

206/2022. (VIII.1.) határozata 
az óvodai férőhelyek bővítéséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde óvodai csoportjába felvehető 
gyermekek létszámát a jelenlegi 25 főről 30 főre történő emelését engedélyezi.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
6./ Testvértelepülési Labdarúgó „Összetartozás” tábor Magyarcsernye című 
pályázat megvalósításához szükséges szerződések jóváhagyása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatást nyújtott, hogy rendben lezajlott a 
Testvértelepülési Labdarúgó tábor. A pályázatban vállalt kötelezettségek teljesítése 
érdekében a szükséges szerződések megkötésre kerültek és azok szerződés szerinti 
teljesítés megtörtént. Kérte a testület jóváhagyását.  
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Minden úgy történt, ahogy le van írva a 
szezrődésekben. 
 
Turi Balázs polgármester: Köszöni Osgyán Gábor Ferenc képviselő segítségét, 
ügyesen végig vitték a tábort. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Miért nem a sport rendezte? 
 
Turi Balázs polgármester: Mert az önkormányzat pályázhatott rá csak. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Testvértelepülési Labdarúgó „Összetartozás” tábor Magyarcsernye című pályázat 
megvalósításához szükséges szerződések jóváhagyását.  
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
207/2022. (VIII.1.) határozata 

a Testvértelepülési Labdarúgó „Összetartozás” tábor Magyarcsernye 
című pályázat megvalósításához szükséges szerződésekről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Testvértelepülési Labdarúgó „Összetartozás” tábor Magyarcsernye című 
pályázat megvalósításához szükséges belépőjegyről, szállásról, valamint 
étkezésről szóló szerződéseket jelen határozat mellékletét képező tartalommal 
jóváhagyja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7./ Javaslat „Fő tér kialakítása Bakonycsernyén” című projekthez kapcsolódó 
éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítésére vállalkozó kijelölése 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a TOP_Plusz-
1.2.1-21-FE1-2022-00024 kódszámú, „Fő tér kialakítása” című pályázat 
megvalósításához szükséges éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatot készítettni. A 
klímareziliencia vizsgálat egy projekt tartósságát és működőképességét méri fel a 
várható éghajlatváltozási hatások mellett. A rezilienciavizsgálat eredményét 
figyelembe véve kell majd a kivitelezőnek elkészítenie a kiviteli tervdokumentációt. 
Árajánlatokat kértek be ennek elkészítésére, melyre a legolcsóbb ajánlattevőt javasolja 
kijelölni. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Ezt meg kell csinálni? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, kötelező.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
ENVIPROG GRAUP Kft. kijelölésének elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

208/2022. (VIII.1.) határozata 
az ENVIPROG GRAUP Kft kijelöléséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
TOP_Plusz-1.2.1-21-FE1-2022-00024 kódszámú, „Fő tér kialakítása” 
elnevezésű pályázat megvalósítása érdekében éghajlatváltozási 
rezilienciavizsgálat elkészítésére vállalkozási szerződést köt az ENVIPROG 
GRAUP Kft.-vel (8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 3/A adószám: 23983102-2-
07). A vállalkozási díjat bruttó 127.000.-Ft, azaz Százhuszonhét-ezer forin 
összegben, a teljesítés határidejét 2022. szeptember 30. napjában határozza 
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meg. Felhatalmazza a polgármestert jelen határozat mellékletét képező 
vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
8./ Javaslat gyermekétkezetés térítési díjairól szól önkormányzati rendeletek 
felülvizsgálatára 
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: A korábbi napirendi pontnál kijelölésre került a vállalkozó, aki 
a gyermekétkeztetést fogja biztosítani. Itt szeretné felhívni a figyelmet a térítési díj és 
a vállalkozói díj közötti különbségre. 
Tehát az önkormányzat szerződést köt az étkezés biztosítására a vállalkozóval, azaz 
az önkormányzat vállalkozói díjat fizet. A szülő pedig az önkormányzat felé térítési 
díjat fizet, melynek összegét rendeletben határozza meg a képviselő-testület. A szülő 
nem a teljes árat fogja fizetni, hiszen az önkormányzat normatív támogatás keretében 
rendelkezik forrással a gyerekétkeztetés biztosítására, természetesen nem teljes 
mértékben. A jogszabály értelmében a képviselő-testület  minden évben felülvizsgálja 
a térítési díj alapját és meghatározza annak összegét. Jelen esetben azonban 2017 
óta nem történt emelés. A veszélyhelyzet ideje alatt vállalkozó emelhetett volna díjat, 
hiszen ezt a nyersanyagárat nem tudják finanszírozni, a képviselő-testület viszont nem 
emelhetett térítési díjat. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
gyermekétkeztetési térítési és gondozási díj megállapításáról szóló 6/2017. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet módosításának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2022. (VIII.2.) önkormányzati rendelete 
a gyermekétkeztetési térítési és gondozási díj megállapításáról szóló 

6/2017. (IV.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

9./ Javaslat szociális étkezés térítési díjairól szól önkormányzati rendeletek 
felülvizsgálatára 
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: Ugyan az a folyamat,  mint a gyermekétkeztetés esetében, 
kiegészülve azzal, hogy ezen rendeletet mind a balinkai, mind a nagyvelegi képivselő-
testületnek véleményeznie szükséges, mivel társulásban látják el a feladatot és a 
rendelet illetékessége kiterjed a másik két település közigazgatási területére is. Itt is 
2017-ben lett utoljára díjemelés, jövedelemtől függően sávosan került meghatározásra 
a térítési díj. Kiugró tétel a gondozási díj 200 FT/ óra, illetve 400 Ft/ órában történő 
meghatározása, amelynek tényleges bekerülési költsége a társulásnak 5000 Ft/óra. 
Mindenki tapasztalja a rendkívüli áremelkedést, és sajnos még tovább várható a gáz 
és energia áram emelkedése miatt, tehát előfordulhat, hogy még az idei évben 
ismételten tárgyalja a testület. Fel kell hívni a figyelmet a szülőtartási kötelezettségre, 
tehát amennyiben az idős személy nem tudja kifizetni a térítési díját, úgy a gyermek, 
unoka, tehát a leszármazók kötelesek a térítési díj kifizetésére. Mivel a térítési díjakat 
rendeletben kell megállapítani és a társulásnak nincs hatásköre rendeletalkotásra, így 
a társulás székhelye szerint képviselő-testület alkotja meg rendeletét a tagi 
önkormányzatok hozzájáruló határozatával. 
A vállalkozó kijelölésére azét nincs itt előterjesztést, mert mint említette, ezt a feladatot 
társulásban látja el az önkormányzat, tehát a társulási tanács fogja kijelölni a 
vállalkozót. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 1/2017. (I.30.) 
önkormányzati rendelet módosításának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2022. (VIII.2.) önkormányzati rendelete 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 

szóló 1/2017. (I.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
10./ Javaslat TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00015 kódszámú Rózsa utca csapadékvíz 
elvezető hálózat rekonstrukciójával kapcsolatos döntések meghozatala 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a TOP-2.1.3-16-
FE1-2021-00015 kódszámú, „Rózsa utca csapadékvíz-elvezető hálózat 
rekonstrukciója” elnevezésű pályázat kiviteli tervei elkészültek. A megvalósításhoz 
szükséges műszaki ellenőr biztosítása, akit már a közbeszerzésbe is be kívánnak 
vonni, ezért árajánlatokat kértünk be. A legolcsóbb Édes Szilárd egyéni vállalkozó 
kijelölését javasolja. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Édes 
Szilárd István egyéni vállalkozó megbízásának 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 

209/2022. (VIII.1.) határozata 
Édes Szilárd István egyéni vállalkozó kijelöléséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-
2.1.3-16-FE1-2021-00015 kódszámú, „Rózsa utca csapadékvíz-elvezető hálózat 
rekonstrukciója” elnevezésű pályázat megvalósítása érdekében teljeskörű 
műszaki ellenőri tevékenység ellátásával megbízza Édes Szilárd István egyéni 
vállalkozótól (1118 Budapest, Beregszász u. 8. C 2/11. adószám: 46528443-1-
43). A megbízási díjat bruttó 1.998.000.-Ft, azaz Egymillió-
kilencszázkilencvenezer forint összegben határozza meg. Felhatalmazza a 
polgármestert jelen határozat mellékletét képező megbízási szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Turi Balázs polgármester: Ezen napirendi ponton belül további döntés szükséges, 
tekintettel arra, hogy a támogatási szerződés módosítása elengedhetetlen. Kéri annak 
elfogadását és a támogatási szerződés aláírására történő felhatalmazást az alábbi 
indokok miatt: A tervező meglátása, hogy a tervezett kivitelezési munkák oly mértékű 
tehergépjármű és munkagép forgalom növekedést fognak okozni a rekonstrukciós 
munkálatokkal érintett Rózsa utcában, hogy számolni kell az eredetileg nem 
teherforgalom számára kiépített aszfalt burkolat jelentős mértékű romlásával. A 
tervezői álláspontja szerint indokolt és szükséges a csapadékvíz rekonstrukciós 
munkálatokat követően, a Rózsa utca 98- 134 szám közötti útszakasz aszfalt 
kopórétegének felújítását jelen projekt keretében elvégezni, annak érdekében, hogy a 
projekt kivitelezése ne eredményezze a települési infrastruktúra fontos hálózati 
elemének, a Rózsa utca aszfalt útburkolatának jelentős műszaki romlását.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
támogatási szerződés módosításának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

210/2022. (VIII.1.) határozata 
a Magyar Falu Program – Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény 

építése/felújítása című pályázat támogatási szerződésének módosításáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-
2.1.3-16-FE1-2021-00015 kódszámú, „Rózsa utca csapadékvíz-elvezető hálózat 
rekonstrukciója” elnevezésű pályázat Támogatói Szerződés módosítását 
kezdeményezi a határozat mellékletét képező kérelemben foglaltak szerint. 
Felhatalmazza a polgármestert támogatási szerződés módosításának aláírására. 

 



 
17 
 
 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
11./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: A folyamatban lévő palotai testvérek lakhatásának 
kialakításával kapcsolatban szeretné megköszönni Osgyán Gábor Ferenc 
képviselőnek, hogy összefogja a társadalmi munkát. Tájékoztatta a képviselőket, hogy 
jelenleg 660.000 Ft összegű támogatás, illetve nagyon sok építőanyag is érkezett. 
Továbbá a boltokban is több tízezer forint gyűlt össze, mely magánkezdeményezésre 
történik. A gipszkartonozás elkészült. A Vadex Zrt-vel augusztus végéig van 
szívességi szerződésük a kisgyóni házra.  
Mindkét ingatlan lebontása megvalósult. Tájékoztatta a testületet, hogy a bontást 
végző céggel kötött szerződésben az szerepelt, hogy az önkormányzat vállalja a 
bontási tevékenység előtt az ingatlanból mindennemű ingó dolgot, kommunális 
hulladékot eltávolít és az épületet bontásra alkalmas állapotban adja át a vállalkozó 
részére. Ennek eleget téve szerződést kötött a terep bontásra történő előkészítésére 
nettó 180 000,- Ft értékben. A munka elvégzésre került, mely során hatalmas 
mennyiségű felhalmozott ruha és egyéb hulladék került kitermelésre az ingatlanból. 
Ezek átmozgatása majd elszállíttatása nem kis feladat volt. Kérte a testület 
jóváhagyását.   

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

211/2022. (VIII.1.) határozata 
ingatlan bontásra történő előkészítéséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a bakonycsernyei 
Rákóczi út 35. szám alatti életveszélyessé nyilvánított ingatlan bontásra történő 
előkészítésére az ingatlanban található ingó dolgok és kommunális hulladék 
eltávolítására a Mon-train Szolgáltató Kft-vel (8060 Mór 5788/2 hrsz.) kötött szerződés 
tartalmát jóváhagyja. Hozzájárul az összeg kifizetéséhez.  
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Osgyán Gábor Ferenc képviselő: A tetőjavítás megtörtént, gipszkartonozás, csúcsfal 
is elkészült. Le lett falazva a pince. Egy kádat kellene még elbontani, ami nem 
egyszerű, de próbálkoznak. A villanyszerelés is folyamatban van. Várják az Eon-tól az 
engedélyt. Ami még fontos lesz, a glettelés, festés, ablakok, valamint az ajtók cseréje, 
melyet pályázat útján valósítanának meg. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Készült erről valami költségvetés, hogy mennyibe fog kerülni, 
fedezni fogják-e a beérkezett összegek? 
 
Turi Balázs polgármester: Van egy pályázat, amiben az ajtók, ablakok cseréjére van 
lehetőség. Ha nyer a pályázat, a finanszírozás megoldott. A társadalmi munkában 
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elvégzett szakmunka, úgy ítélik meg, hogy elégséges, hogy beköltözzenek. Ha 
változna valami, akkor jelezni fogja a testületnek. Köszöni továbbá azon 
képviselőknek, akik pénzösszeggel is hozzájárultak. Belementek egy dologba, amit 
most szeretnének végig vinni. Szeretné kiemelni a szociális alapszolgálat munkáját,  
köszönetet jár érte. Ez egy nagyon fontos dolog. Összefognak és megcsinálják. 
Elmondta továbbá, hogy a traktort elvitték és nemsokára megérkezik a homlokrakodó. 
A holnapi nap folyamán hozzák vissza traktort. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Mit jelent az, hogy elvitték a traktort? 
 
Turi Balázs polgármester: Azt, hogy a homlokrakodót csak ott tudják rátenni, ahol 
vették, ehhez pedig el kellett vinni. 
 
Tájékoztatást nyújtott továbbá, hogy augusztus végén lesz az óvoda átadója, de 
pontos dátumot még nem tud. Nagyon feszített tempóban dolgoznak. 
 
A falunapon túl vannak. Természetesen most is volt olyan, akinek nem tetszett. Drága 
minden ez érthető, ettől függetlenül át lehet majd gondolni és javítani a következő 
években, amennyiben a testület is úgy gondolja. Összességében pozitívan látja a 
hétvégét. Mór Város Önkormányzata adta a kihelyezett táblák 80%-át. Sajnos 4 db 
táblát elloptak, így azok költséget meg kell fizetni a móri önkormányzatnak. A táblák 
nem olcsók 30.000 Ft/ db. Köszöni szépen a hozzáállását mindenkinek. Elmondta, 
hogy a látogatottsággal sem volt probléma. Azt gondolja, hogy mindenki megtalálta 
maga programját. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Ő is csak pozitívat hallott a rendezvényről. Egy kérés, hogy 
a fő műsort jobb lenne szombatra rakni, mert pénteken az éjjelesek és a délutánosok 
nem tudnak résztvenni rajta. 
 
Turi Balázs polgármester: A szokásokhoz képest kicsit később kezdték el szervezni a 
falunapokat.  Amennyiben jövőre szombati napra szeretne jó programot a testület, 
akkor azt már a jövő héten le kellene foglalnia. A Delta nagyon jó volt, megérte a 
pénzét, de ha jövőre is akarják őket, azt már most kéne letisztázni. 
  
Kaviczki Péter képviselő: Jó és kell is az éjszakai mulatás lehetőségét megadni. 1 
évben egyszer ki lehet bírni a hangos zenét. 
  
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Javasolja, hogy az iskolánál a ruhagyűjtőt 
szüntessék meg, mert áldatlan állapotok vannak ott. 
 
Turi Balázs polgármester: Ígéretet kapott, hogy a mai nap elhordják. Amennyiben nem, 
úgy lépést fog tenni ez ügyben. 
 
Tájékoztatást nyújtott, hogy a növekvő energiaárak miatt innentől kezdve kézi 
irányítással fog működni minden, ami azt jelenti, hogy mindenkinek kérelmeznie kell, 
amit venni szeretne, hiába van az a költségvetésbe betervezve. 
 
A megújuló energiával nem nagyon foglalkoztak eddig, viszont felhívta egy energetikai 
szakembert, akivel meg fogja vizsgáltatni az összes önkormányzati ingatlant, hogy 
melyik épület, melyik intézmény milyen állapotban van.  
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Varsányi Ferencné képviselő: Van a falu végén egy napelemrendszer, mennyire veszi 
le a lehetőséget a falutól? 
 
Turi Balázs polgármester: Az E-onnal kell szerződést kötni, de véges a tárolási 
lehetőségük. Ezt is fel fogja vetni a szakértőnek. 
 
Osgyán Gábor Ferenc képviselő: Ki lehet terjeszteni a sportpályára is a 
napelemrendszert? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, oda is elviszi majd a szakembert. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Az ismeretségében is van ilyen szakember. Elmondta, hogy 
mi várható. Minél előbb meg van építve, annál nagyobb az esély, hogy megkapják az 
engedélyt. A hálózat nem fogja bírni később, így nem is fogják majd engedélyezni.  
  
12./ Javaslat a polgármester nyári szabadságának megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Jelezni szeretné a képviselő-testületnek, hogy 2022 
augusztus 2-12-ig szeretne szabadságon lenni.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta nyári 
szabadságigényének elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

212/2022. (VIII.1.) határozata 
a polgármester nyári szabadságáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 
polgármester 2022. augusztus 2-15-ig tartó szabadságát 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 

 
           Berze Attila 
                    jkv. hitelesítő 


