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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 

 
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. 
szeptember 15-én 13:30 órai kezdettel megtartott soros 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 Kaviczki Péter 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 

217/2022. (IX.15.) határozata 
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről 

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

 
 



 
2 
 
 
 

 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett 
javaslatot:  
 
1./ Javaslat I/77. Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és-tisztítás 
SZV elnevezésű víziközmű rendszer 2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési Tervére  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
2./ Javaslat a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötési esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 
14/2017.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
3./ Javaslat a közterületek használatáról szóló 9/2010.(VII.30.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
4./ Javaslat a települési támogatásokról és a köztemetés szabályairól szóló 8/2021. 
(VIII.28.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
5./ Javaslat a köztemetőről szóló 20/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
6./ Javaslat Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetés 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
7./ Javaslat Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 2022. évi I. félévi 
teljesítésének elfogadására 
 
8./ Javaslat iskolai felvételi körzetek meghatározására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
9./ Javaslat gyepmesteri szerződés módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
10./ Javaslat bírálóbizottsági tagok kijelölésére (TOP-2.1.3-16FE1-2021-00015-
„Rózsa utca csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója”, valamint MFP-UHK/2021 
„Rózsa utca II. szakasz szélesítése”) 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
11./ Javaslat TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00015 kódszámú „Rózsa utca csapadékvíz-
elvezető hálózat rekonstrukciója” elnevezésű pályázat Támogatási Szerződésének 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
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12./ Javaslat MFP-ÖTIF/2022 „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 
2022” című pályázat ravatalozó felújítására vonatkozó vállalkozói szerződés 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
13./ Javaslat energia és gázárak emelkedése miatti döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
14./ Javaslat Ady Endre utcai telkek értékesítésére, valamint bérbeadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
15./ Javaslat Z-BOX csomagautomata telepítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
16./ Javaslat TOP-2.1.3-16-FE1-2019-00003 kódszámú, „Záportározó építése 
Bakonycsernyén” című pályázat – Támogatási Szerződésének módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
17./ Javaslat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban 
való részvételre  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
18./ Javaslat ügyvédi munkadíj kifizetésének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Javasolta továbbá, hogy a meghívóban szereplő „Javaslat víziközmű vagyon és 
társasági részesedések önkéntes alapon történő állami tulajdonba adására” tárgyú 
napirendi pontot a képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalja. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 
értelmében vannak esetek, amikor kötelező a zárt ülés tartása és van olyan, amikor 
lehetősége van a képviselő-testületnek minősített többségű döntéssel zárt ülést 
elrendelnie. Jelen esetben lehetősége van a képviselő-testületnek a döntésre. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
napirendi pontok elfogadását és zárt ülés elrendelését. 
 
A tárgyalandó napirendre egyéb módosító javaslat nem érkezett. A polgármester 
szavazásra bocsátotta a tárgyalandó napirendre tett javaslat elfogadását az 
elhangzottak szerint: 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

218/2022. (IX.15.) határozata 
a napirendi pontok elfogadásáról és zárt ülés elrendeléséről  
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendi pontokra tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el: 
1./ Javaslat I/77. Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és-
tisztítás SZV elnevezésű víziközmű rendszer 2023-2037. évi Gördülő 
Fejlesztési Tervére  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
2./ Javaslat a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötési esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 
14/2017.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
3./ Javaslat a közterületek használatáról szóló 9/2010.(VII.30.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
4./ Javaslat a települési támogatásokról és a köztemetés szabályairól szóló 
8/2021. (VIII.28.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
5./ Javaslat a köztemetőről szóló 20/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
6./ Javaslat Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 2022. évi 
költségvetés módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
7./ Javaslat Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 2022. évi I. félévi 
teljesítésének elfogadására 
8./ Javaslat iskolai felvételi körzetek meghatározására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
9./ Javaslat gyepmesteri szerződés módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
10./ Javaslat bírálóbizottsági tagok kijelölésére (TOP-2.1.3-16FE1-2021-00015-
„Rózsa utca csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója”, valamint MFP-
UHK/2021 „Rózsa utca II. szakasz szélesítése”) 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
11./ Javaslat TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00015 kódszámú „Rózsa utca 
csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója” elnevezésű pályázat 
Támogatási Szerződésének módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
12./ Javaslat MFP-ÖTIF/2022 „Önkormányzati temetők infrastrukturális 
fejlesztése – 2022” című pályázat ravatalozó felújítására vonatkozó vállalkozói 
szerződés módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
13./ Javaslat energia és gázárak emelkedése miatti döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
14./ Javaslat Ady Endre utcai telkek értékesítésére, valamint bérbeadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
15./ Javaslat Z-BOX csomagautomata telepítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
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16./ Javaslat TOP-2.1.3-16-FE1-2019-00003 kódszámú, „Záportározó építése 
Bakonycsernyén” című pályázat – Támogatási Szerződésének módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
17./ Javaslat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatban való részvételre  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
18./ Javaslat ügyvédi munkadíj kifizetésének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Turi Balázs polgármester: Javasolta, hogy zárt ülés keretében az alábbi napirendi 
pontot tárgyalják: 
 
1./ Javaslat víziközmű vagyon és társasági részesedések önkéntes alapon történő 
állami tulajdonba adására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
A tárgyalandó napirendre egyéb módosító javaslat nem érkezett. A polgármester 
szavazásra bocsátotta a zárt ülés keretében tárgyalandó napirendre tett javaslat 
elfogadását az elhangzottak szerint: 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

219/2022. (IX.15.) határozata 
a zárt ülés keretében tárgyalt napirendi pont elfogadásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46.§. 
(2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a viziközmű 
vagyonával való rendelkezést tartalmazó „Javaslat víziközmű vagyon és 
társasági részesedések önkéntes alapon történő állami tulajdonba adására” 
napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
1./ Javaslat I/77. Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és-
tisztítás SZV elnevezésű viziközmű rendszer 2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési 
Tervére  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Köszöntötte Delacasse Lászlót és Gintner Andrást a 
Fejérvíz Zrt. képviseletében. Kérte a képviselőket, tegyék fel kérdéseiket a napirendi 
ponttal kapcsolatban. 
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Ackerman József Zoltán alpolgármester: A víziközmű vagyon átadása miatt a 
napirendi pont tárgyalása nem válik okafogyottá? 
 
Delacasse László: Az ellátási felelősség még nem szállt át az államra, hanem majd 
akkor, ha a szerződés aláírásra kerül, amire körülbelül november elején fog sor kerülni. 
 
Turi Balázs polgármester: A gördülő fejlesztést is az állam fogja tovább vinni? 
 
Delacasse László: Az állam, mint tulajdonos, a Fejérvíz Zrt, mint vagyonkezelő fog 
részt venni. 
 
Gintner András: Ennek a figyelembevételével lett beütemezve a Gördülő Fejlesztési 
Terv is. 
 
Delacasse László: Az önkormányzatnak továbbra is s rendelkezésükre állnak. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
I/77. Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és- tisztítás-SZV (21-
08730-1-002-00-13) víziközmű rendszer 2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési Terv 
elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

220/2022. (IX.15.) határozata 
a I/77. Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és- 

tisztítás-SZV (21-08730-1-002-00-13) víziközmű rendszer 2023-2037. évi Gördülő 
Fejlesztési Tervről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a I/77. 
Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és- tisztítás-SZV 
(21-08730-1-002-00-13) víziközmű rendszer ellátásért felelőse/ ellátásért 
felelősök nevében eljáró Önkormányzata, a 2023-2037. évi GFT-t megismerte, 
(amennyiben releváns: az általa képviselt Önkormányzatok részére a Vhr. 90/B. 
§ (2) bekezdése szerinti 15 napos véleményezési határidőt biztosítva) 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 2023-2037. 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 
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rendszer 2023-2037. évi GFT beruházási tervét - melyet meghatalmazás 
útján a víziközmű-szolgáltató készített el- megismerte és jóváhagyja. 

 
3.) Az I/77. Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és- 

tisztítás-SZV (21-08730-1-002-00-13) víziközmű rendszer 2023-2037. évi 
Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-
gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
2./ Javaslat a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötési esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 
14/2017.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tekintettel a drasztikus áremelkedések miatt a hivatali 
helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötési esemény 
engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 14/2017.(VII.13.) önkormányzati 
rendelet 5.§-ban meghatározott díjak megemelését javasolja. Továbbá azt is szeretné 
kiemelni, hogy a rendelet 2017-ben került megalkotásra és azóta nem történt 
áremelkedés sem.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A rendelet hatálybalépésénél a 30 napos határidőt 
figyelembe kell venni, mert új vagy emelt díjat, további terhet a lakosságra annak 
alkalmazását megelőző 30 nappal lehet bevezetni. 
 
Kaviczki Péter képviselő: A rezsicsökkentés miatti változások egy szombati esküvőt is 
befolyásol? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Egyeztetés alatt van a kialakítása. 
 
Turi Balázs polgármester: Sok esetben hétköznapokon tartanak esküvőt, valamint a 
nyári időszakban van a dömping, amikor már nincs fűtési szezon. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötési 
esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló önkormányzati rendelet 
módosításának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2022. (IX.16.) önkormányzati rendelete 
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötési esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 
14/2017. (VII.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
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A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
3./ Javaslat a közterületek használatáról szóló 9/2010.(VII.30.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 
a közterületek használatáról szóló 9/2010.(VII.30.) önkormányzati rendeletének 2. 
melléklete tartalmazza a település területén a közterület használati díj mértékét. 
Javasolta, hogy fenti díjak legyenek megemelve, aktualizálják az árakat. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A rendelet hatálybalépésénél a 30 napos határidőt szintén 
figyelembe kell venni, hiszen itt is, mint a korábbi napirendi pontnál, emelés történik. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Valaki ezt ellenőrzi? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Igen, természetesen. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Sajnos van bőven olyan lakos, aki engedély 
nélkül tárolja közterületen a dolgait. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Akinek a személygépkocsija hetek óta egy helyen áll. 
Azokkal mit lehet tenni? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Külön kell választani a gépjármű tárolást, melyre 
természetesen engedély szükséges, és más eset a parkolás, hiszen a era a KRESZ 
szabályok vonatkoznak.  
 
Szarka István János képviselő: Javasolja, hogy a fatárolás megnevezést érdemes 
lenne beletenni a módosítandó táblázatba. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosításának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2022. (IX.16.) önkormányzati rendelete 
a közterületek használatáról szóló 

9/2010. (VII.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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4./ 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 testületet, hogy a települési támogatásokról 
és a köztemetés szabályairól szóló 8/2021. (VIII.28.) önkormányzati rendet (a 
továbbiakban: Rendelet) 28. § (7) bekezdése rendelkezik a szociális étkeztetés 
megállapításához szükséges szociális rászorultságot igazoló dokumentumok 
csatolásáról. Tekintettel arra, hogy a bekezdésekben nem megfelelőek a 
visszahivatkozott jogszabály helyek, ezért annak módosítása szükséges.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
települési támogatásokról és a köztemetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
módosításának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

27/2022. (IX.16.) 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. 
 
 
5./ Javaslat a köztemetőről szóló 20/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Elmondta, hogy igyekezett minden felekezettel egyeztetni a 
temetői díjak kapcsán, hogy törekedjenek az egységességre. Felkérte Fidrich 
Tamásné jegyző asszonyt a napirendi pont tájékoztatására.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Jogszabály meghatározza, hogy milyen kötelezettsége van 
a temető fenntartóknak. Amikor valaki síremléket állít, előtte be kellene, hogy jelentse 
az önkormányzatnak, le kell egyeztetni, hogy valóban akkora síremléket alakít ki, 
amely megengedett. Sajnos nagyon sok esetben túlterjeszkednek a síremlékekkel a 
hozzátartozók az általuk megvásárolt területen felül. Két sírhely között gyalogos 
közlekedést biztosítani kell, sőt a mozgáskorlátozott személynek is biztonsággal el kell 
jutnia a hozzátartozójához. Mind látható, Bakonycsernyén még a közlekedő sávokat is 
beépítik, vagy bekavicsozzák, akadályozva ezzel a közlekedést, úgymond kisajátítják 
az általuk meg nem váltott területeket is. Sajnálatos módon eddig egy bejelentés sem 
érkezett a munkavégzéssel kapcsolatban. A munkavégzéshez tartozik, hogy minden 
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nemű növényzet telepítését is be kell jelenteni. Mivel a temetőbe kell lennie zöld 
növényzetnek, s annak mértékét szintén jogszabály határozza meg, az 
önkormányzatnak, mint üzemeltetőnek kell ezt az egyensúlyt megtartani. Kötelező 
feladata még a halott tárolás, halott hűtése. Eddig az evangélikus vagy a katolikus 
temetőbe elhelyezett elhunytat is a köztemetőbe tárolták és hűtötték, melyre az 
önkormányzat nem számolt fel díjat. 
 
Szarka István János képviselő: Elmondta, hogy a ravatalozót az egyházak társadalmi 
munkával építették fel régen. 
 
Turi Balázs polgármester: Megvizsgálva a többi önkormányzat által hozott rendeletet, 
nagyon sok mindenért nem kellett díjat fizetni Bakonycsernyén. Eddig nem tudták úgy 
fejleszteni a temetőt, hiszen sok mindenért nem kellett fizetni. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatást nyújtott, hogy amennyiben a sírhely megváltás 
lejár 25 év múlva, és a 24. évben temetik el az elhunytat, azzal nem hosszabbodik 
meg a megváltás ideje.  
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Nem a temetőgondnok feladata ezeket 
figyelni? 
 
Turi Balázs polgármester: De, sajnos vannak is hiányosságok. Nagy Zoltán egyéni 
vállalkozó feladatai közé tartozik. Az eredmény az látható.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
köztemetőről szóló önkormányzati rendelet módosításának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

28/2022. (IX.16.) önkormányzati rendelete 
a köztemetőről szóló 

20/2013. (XII.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
6./ Javaslat Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetés 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: A képviselő-testület a 8/2022. (II.26.) számú rendeletével 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának intézményeivel (hivatal, óvoda) 
összesített költségvetési főösszegét 1.327.386.000 Ft bevétellel és 1.327.386.000 Ft 
kiadással fogadta el. A jogszabályi változások, a pályázati döntések, a képviselő-
testület döntései, az előre nem tervezhető bevételek és kiadások, illetve a 



 
11 
 
 
 

gazdaságban bekövetkező változások szükségessé teszik a költségvetés 
módosítását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 2022. 
évi költségvetés módosításának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

29/2022. (IX.16.) önkormányzati rendelete 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről 

szóló 
8/2022. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
7./ Javaslat Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 2022. évi I. félévi 
teljesítésének elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az anyagban 
szereplő számok is tükrözik mind a hivatal, mind az önkormányzat tekintetében, hogy 
teljesen megfelelő a félévi teljesítés.   
 
Berze Attila bizottsági elnök: A Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 2022. 
év I. féléves költségvetés teljesítésének elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

221/2022. (IX.15.) határozata 
a 2022. évi költségvetés féléves teljesítéséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat összesített 2022. I. féléves költségvetésének teljesítését 
1.097.118.728 forint bevétellel és 462.318.936 forint kiadással, a határozat 1-4. 
számú mellékleteit képező számszaki bontásban fogadja el: 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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8./ Javaslat iskolai felvételi körzetek meghatározására 
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 a Kormányhivatal 
határozza meg és teszi közzé az általános iskolák felvételi és működési körzeteit, 
melyet az érintett önkormányzat véleményez. A véleménynek tartalmaznia kell, hogy 
a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos 
helyzetű általános iskolába járó gyermek létszámát, intézményi bontásban (tehát ki 
hova jár iskolába). Milyen nevelési-oktatási intézmény van a településen. Javasolja-e 
a felvételi körzethatár módosítását, és ha igen akkor miképpen, illetve egyet ért-e a 
jelenlegivel.   
 
Kaviczki Péter képviselő: Szápár település tekintetében nem lehetne kérni a 
körzethatár módosítását? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Amikor önkormányzati fenntartású volt az intézmény, akkor 
Bakonycsernye és Szápár között kellett volna lennie, s talán volt is feladatellátási 
szerződés, s ha volt, akkor kötelező felvételt kellett biztosítani a szápári gyermekek 
számára. Amennyiben nincs feladatellátási szerződés, úgy csak lehetőséget biztosított 
az iskola a felvételre, de nem volt kötelező. Amennyiben létszámhiány, vagy éppen 
amiatt a gyermek miatt kellett volna osztályt bontani és nem lettek volna meg a 
személyi feltételek, akkor nem volt kötelező a gyermek fogadása. Jelen esetben, 
amikor már nem az önkormányzat, hanem az állam, illetve a Klebesberg központ, 
nincs szükség feladatellátási szerződésre, hanem központilag kerülnek 
meghatározásra az iskolai körzetek, melyeket a települési önkormányzatok 
véleményezhetnek.  
 
Turi Balázs polgármester: Nem látja akadályát, hogy ezt meglépjék. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Egyetért. Azt nem mondhatja az iskolaigazgató, hogy 
egy nem megfelelő magatartású gyermeket nem fogad az intézménybe. 
 
Turi Balázs polgármester: Amennyiben körzetes iskoláról van szó, nem teheti meg, 
mert köteles fogadni. Szápár nem tartozik az iskola körzetéhez. 
 
Szarka István János képviselő: Nagyon sok gyerek jár Mórra a Szent Erzsébet 
Iskolában és pontosan azért viszik el őket oda, mert Bakonycsernyén sok a neveletlen 
gyermek, az esetek 90%-a azért megy át. 
 
Kaviczki Péter képviselő: A katolikus iskola könnyen van, mert azt vesz fel, akit akar. 
Így könnyű lehet jó eredményt is elérni, ha csak jó gyermekek vesz fel. Úgy gondolja, 
hogy pont egy egyházi iskolának kellene támogatnia a hátrányos helyzetű 
gyermekeket. 
 
Szarka István János képviselő: Vannak hátrányos helyzetű gyermekek is az iskolában. 
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
általános iskolai körzethatárok véleményezésének elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

222/2022. (IX.15.) határozata 
az általános iskola felvételi körzethatárainak véleményezéséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelési, 
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1) bekezdésében 
kapott véleményezési jogával élve az alábbi álláspontot alakítja ki: 
Bakonycsernye Nagyközség közigazgatási területén lévő nevelési-oktatási 
intézmény: 

- Bakonycsernyei Általános Iskola (8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 38.) 
- A településen élő, általános iskoláskorú hátrányos helyzetű gyermekek száma: 

7 fő. 
- Ebből: 
- A helyi intézménybe járó hátrányos helyzetű gyermekek száma: 6 fő. 
- A móri Gárdonyi Géza Általános Iskola és Speciális Szakiskolába: 1 fő 

A képviselő-testület nem javasolja az iskolai felvételi és működési 
körzethatárának módosítását. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
  

9./ Javaslat gyepmesteri szerződés módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Alpha-Vet Kft. 
a km díjat, valamint az egyedi kijárási km-t 2022. október 1. napjától emelni szeretné, 
tekintettel az üzemanyagköltségek emelkedésére. Így a vállalkozói szerződés 
módosítása válik szükségessé. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
Alpha-Vet Kft-vel kötött gyepmesteri szerződés módosításának elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

223/2022. (IX.15.) határozata 
a gyepmesteri szerződés módosításáról 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata és az ALPHA-Vet Állatgyógyászati 
Kft. között 2021. október 4. napján kelt vállalkozói szerződést 2022. október 1. 
napjával a határozat melléklete szerint módosítja. Felhatalmazza a polgármestert 
a határozat mellékletét képező I. számú vállalkozói szerződés módosítás 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
10./ Javaslat bírálóbizottsági tagok kijelölésére (TOP-2.1.3-16FE1-2021-00015-
„Rózsa utca csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója”, valamint MFP-
UHK/2021 „Rózsa utca II. szakasz szélesítése”) 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: A TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00015 kódszámú, „Rózsa utca 
csapadékvíz-elvezető hálózat rekonstrukciója” elnevezésű pályázat kiviteli tervei 
elkészültek. A projekt beruházása előtt szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása, 
melyhez bírálóbizottsági tagokat szükséges választani. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a TOP-
2.1.3-16-FE1-2021-00015 kódszámú, „Rózsa utca csapadékvíz-elvezető hálózat 
rekonstrukciója” elnevezésű pályázat közbeszerzési eljárásában a bírálóbizottsági 
tagok kijelölésének elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

224/2022. (IX.15.) határozata 
a bírálóbizottsági tagok kijelöléséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-
2.1.3-16-FE1-2021-00015 kódszámú, „Rózsa utca csapadékvíz-elvezető hálózat 
rekonstrukciója” elnevezésű pályázat közbeszerzési eljárásában az alábbi 
bírálóbizottsági tagokat jelöli ki: 
 

Név Szakértelem 

Fidrich 
Tamásné 

jogi 

Csik Ildikó pénzügyi 

Édes Szilárd közbeszerzési 
eljárás tárgya 
szerinti 

Berze Melinda pályázati 

dr. Czink 
Henrietta 

közbeszerzési 
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Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Turi Balázs polgármester: A Magyar Falu Program – MFP-UHK/2021 kódszámú, 
„Rózsa utca II. szakasz szélesítése” projekt beruházása előtt szükséges a 
közbeszerzési eljárás lefolytatása, melyhez bírálóbizottsági tagokat szükséges 
választani. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Magyar Falu Program – MFP-UHK/2021 
kódszámú, „Rózsa utca II. szakasz szélesítése” elnevezésű pályázat közbeszerzési 
eljárásában a bírálóbizottsági tagok kijelölésének elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

225/2022. (IX.15.) határozata 
a bírálóbizottsági tagok kijelöléséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar 
Falu Program – MFP-UHK/2021 kódszámú, „Rózsa utca II. szakasz szélesítése” 
elnevezésű pályázat közbeszerzési eljárásában az alábbi bírálóbizottsági 
tagokat jelöli ki: 
 

Név Szakértelem 

Fidrich 
Tamásné 

jogi 

Csik Ildikó pénzügyi 

Édes Szilárd közbeszerzési 
eljárás tárgya 
szerinti 

Berze Melinda pályázati 

dr. Czink 
Henrietta 

közbeszerzési 

  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
11./ Javaslat TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00015 kódszámú „Rózsa utca csapadékvíz-
elvezető hálózat rekonstrukciója” elnevezésű pályázat Támogatási 
Szerződésének módosítására 
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 támogatásban részesült. A projekt célja 
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Bakonycsernye, Rózsa utca csapadékvíz-elvezető rendszerének a felújítása, mely 
keretében a Rózsa utca zsákutca szakaszán vápás vízelvezető út kerül kialakításra, a 
levezetők pedig egészen a befogadóig, a Gaja-patakig kerülnek kiépítésre. Az ehhez 
szükséges műszaki engedélyezési terveket elkészültek, ezáltal véglegessé váltak a 
beruházás helyszínei. A projekt megvalósítási helyszínei közül a 1170 hrsz-ot (Kövesi 
Csaba tulajdona) törölni szükséges a pályázatból, mivel a beruházással érintett 360 
m2-nyi területet az önkormányzat megvette és hozzácsatolásra került az 
önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő 939/1 hrsz-hez, ezért szükséges a támogatói 
szerződés módosítása. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a TOP-
2.1.3-16-FE1-2021-00015 kódszámú, „Rózsa utca csapadékvíz-elvezető hálózat 
rekonstrukciója” elnevezésű pályázat Támogatási Szerződés módosításának 
elfogadását. 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

226/2022. (IX.15.) határozata 
TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00015 kódszámú, „Rózsa utca csapadékvíz-

elvezető hálózat rekonstrukciója” elnevezésű pályázat Támogatási Szerződés 
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 az alábbiak szerint:  
 
A projekt megvalósítási helyszínei közül a 1170 hrsz-ot (Kövesi Csaba tulajdona) 
törölni szükséges a pályázatból, mivel a beruházással érintett 360 m2-nyi 
területet az önkormányzat megvette és hozzácsatolásra került az önkormányzat 
1/1 tulajdonában lévő 939/1 hrsz-hez.  
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatói 
szerződés 2. számú módosításának aláírására. 
  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

12./ Javaslat MFP-ÖTIF/2022 „Önkormányzati temetők infrastrukturális 
fejlesztése – 2022” című pályázat ravatalozó felújítására vonatkozó vállalkozói 
szerződés módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatást nyújtott, hogy a Magyar Falu Program – 
„Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2022” elnevezésű, MFP-
ÖTIF/2022 kódszámú pályázat (Köztemető - Ravatalozó felújítása, Bakonycsernye, 
1338 hrsz) megvalósítása érdekében 2022. május 31-én szerződést kötött 
önkormányzatunk a V+V Kft-vel. A szerződésben 2022. október 21-es befejezési 
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határidő lett megjelölve. A vállalkozó szerződés módosítási kérelmet nyújtott be a 
befejezési határidő tekintetében, mert a 2 darab íves ragasztott tartó gyártását nem 
tudják neki határidőben leszállítani. Vállalkozó kérése, hogy az épület felújítási 
munkáinak befejezési határidejét ezért 2022. november 30-ra szíveskedjen 
módosítani az önkormányzat. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Magyar Falu Program – „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2022” 
elnevezésű, MFP-ÖTIF/2022 kódszámú pályázat ravatalozó felújítására vonatkozó 
vállalkozói szerződés módosításának elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

227/2022. (IX.15.) határozata 
a Magyar Falu Program – „Önkormányzati temetők infrastrukturális 

fejlesztése – 2022” elnevezésű, MFP-ÖTIF/2022 kódszámú pályázat ravatalozó 
felújítására vonatkozó vállalkozói szerződés módosításáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu 
Program – „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2022” 
elnevezésű, MFP-ÖTIF/2022 kódszámú pályázat kivitelezési munkáinak 
elvégzésére a V+V Kft.-vel 2022. május 31. napján kötött (8000 Székesfehérvár, 
Privigyei utca 4. adószám: 10483372-2-07) szerződés 2. pontját az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
„2./ A szerződés teljesítési határideje: 2022.11.30., amely a műszaki átadás-
átvétel sikeres lezárásának határideje is egyben. Vállalkozó előteljesítésre 
jogosult.”  
 
A szerződés további pontjai változatlan tartalommal fennállnak. Felhatalmazza a 
polgármestert jelen határozat mellékletét képező I. számú szerződésmódosítás 
aláírására. 
  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
13./ Javaslat energia és gázárak emelkedése miatti döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy sajnos az 
önkormányzat nem tartozik abba a kedvezményezetti körbe, amibe a lakosok 
beletartoznak, így az önkormányzatnak az emelt díjat kell megfizetni.  Minden 
önkormányzatnak minden épületére van szerződés áramra és gázra is, viszont 2022. 
október 1-jén lejár a szerződés a gázra vonatkozóan mind a hivatal, mind a társulás, 
és mind az önkormányzati szektorban. A villamos energiára pedig 2022. december 31-
én. Léteznek energiaszolgáltató cégek, akiktől árajánlatot lehet bekérni. A piacit mindig 
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két évre fix áron adják, az egyetemesnél pedig bármikor megváltoztathatta a fél az 
árakat. Mindig azt nézték, hogy melyik éri meg a legjobban az önkormányzatnak. Az 
áramnál mindenhol a piaci kategóriában van az önkormányzat, kivéve az óvodát, mert 
az egyetemleges, tehát ott bármikor változhat az ár.  
Tekintettel arra, hogy mind a hivatal, mind a Gajamenti Társulás és az Önkormányzat 
gázszerződései 2022. október 1- nappal lejárnak, árajánlat bekérésekre a mai napig 
válaszok nem érkeztek, a jelenlegi szolgáltató, azaz az E-on által  jelzett, az energiadíj 
tízszeres emelkedését közlő ármódosító tájékoztatóját kénytelen a testület elfogadni, 
hogy biztosítva legyen a gázszolgáltatás 2022. október 1-től. A tájékoztató szerinti  
földgáz egységár 23,035 Ft, melybe még a rendszerhasználati és egyéb díjak nem 
tartoznak bele. Az egyéb költségek alakulására nem kapott tájékoztató. 
 
Csik Ildikó pénzügyi vezető: Az energiadíjra tízszeres emelkedést prognosztizál, 
melyből maga az energia 7% az egyéb díjak pedig 3%-os emelése várható. Ha az 
egyebet nem emelik, akkor hétszeres lesz az áremelkedés. 
 
Turi Balázs polgármester: Az elektromos áramot talán megkapják addig amíg aláírták, 
tehát 2022. december 31-ig, de ebben a helyzetben sajnos még ez sem biztos, viszont 
jelenleg így számolnak. Minden egyes épületnél megnézték a számokat. 
 
Csik Ildikó pénzügyi vezető: Probléma, hogy a Fecskeháznak nem az MVM-el van 
szerződése, hanem piaci alapú és a kedvezményt csak akkor adják meg, ha 
egyetemleges a szerződés. Elsősorban kérelmezni kell, hogy az MVM vegyen vissza,  
a kérelem elment, de válasz még nem érkezett meg. 
 
Berze Attila képviselő: Külön órája van a fecskeházban minden lakásnak? 
 
Turi Balázs polgármester: Nem, és ez a probléma. A kormányinfón elhangzott, hogy 
minden olyan épületet, amelynek fentléte nem feltétlenül szükséges, be kell zárni. 
Amennyiben valakinek még így is gondja akad, akkor lehet kérelmezni a támogatást 
az állam részéről. 
Azt is elmondták, hogy mindenhol bevezetik azt, hogy 18 C fokos átlag hőmérsékleten 
kell tartani az épületeket. A művelődési ház és könyvtár, valamint a béketelepi klub 
működtetése nem kötelező feladat, tehát érdemes lenne elgondolkozni az időszakos 
bezárásról. Van munkavállaló ezekben az épületekben és azt kiemelte, hogy 
személyekhez nem enged nyúlni, az álláshelyeket meg kell védeni. Igyekszik 
megőrizni a személyek sérthetetlenségét. Elsődleges megoldásként nem a hőfokot 
csökkentik, hanem a művelődési ház, könyvtár, béke-telepi klubb helységek 
látogathatóságának idejét, ami azt jelenti, hogy hétfőtől-szerdáig lennének nyitva, 
utána pedig 16 C-os hőmérsékleten lennének csak fűtve az épületek. Itt a kérdés, hogy 
a hétvégi programokkal mi lesz, valamint, hogy a civil szervezeteknek jelenleg 
ingyenes a lehetősége, hogy a művelődési házba legyenek. Véleménye szerint ezt a 
lehetőséget jelen helyzetben ki kellene hagyni.  
 
Berze Attila képviselő: Ezek a fogyasztások ugyan azon az áron vannak, mint a 
lakosságé? 
 
Csik Ildikó pénzügyi vezető: Nem. Az önkormányzat korábban is többet fizetett, mint a 
lakosság. 
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Berze Attila képviselő: Annyit fizetett a művelődési ház, mint ő egy évben. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A művelődési ház januárban nem volt nyitva, valamint 
szigetelve van. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Mivel a civil szervezetek ismerni fogják a 
meghatározott magasabb árakat, annak függvényében vegyék ki az épületet. Egy bál 
kiadása előtt le kell olvasni az áramot, meg természetesen utána, valamint fel kell 
emelni a bérleti díj összegét. 
 
Turi Balázs polgármester: Nem fogja ezt kifizetni senki. 
 
Berze Attila képviselő: Aki akar tartson 16 C-ban rendezvényt. 
 
Osgyán Gábor Ferenc képviselő: Nincs itt rezsicsökkentés? Semmit nem adnak, csak 
a lakosságnak? 
 
Csik Ildikó pénzügyi vezető: Nincsen semmi. 
 
Osgyán Gábor Ferenc képviselő: A piaci az MVM, az egyetemes meg az E-ON? 
 
Csik Ildikó pénzügyi vezető: Nem. Jelenleg egyetemes csak az MVM, a piacin viszont 
van több mint 30 cég, akiktől lehet ajánlatot kérni. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Egyetemes szerződést az önkormányzat nem tud kötni, mert 
nem tartozik abba a körbe, viszont egyetemes szolgáltatóval a jogszabály lehetőséget 
enged. Az a státusz nem azonos az egyetemes szerződéssel, de biztonságosabb. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Mindenképpen lehet vele spórolni, ha van egy olyan 
termosztát, amit be lehet programozni, hogy mikor induljon el, mikor álljon le a fűtés, 
illetve vannak olyan radiátor szelepek, amiket lehet állítani, mert ekkora épületnél 
lehet, hogy az emeleten 20 C van, de az alsó szinten csak 18 C. 
 
Turi Balázs polgármester: A hivatal épületére ez jó példa lenne, de úgy gondolja, hogy 
ezt a dolgot a szerelőre lenne érdemes bízni. A többi helyen 3 fűtési kör van, ezeket 
külön tudja szabályozni.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A hivatalban is spórolnak, alacsonyabb lesz a hőmérséklet, 
a hétvégén tovább csökkentik, a nagyteremben szintén, illetve, ha valamelyik kolléga 
betegállományba kerül, vagy szabadságra megy, abban az irodában elzárják a fűtést. 
 
Turi Balázs polgármester: Elmondta, hogy a Béketelepi Kluban eddig 3 napot fűtöttek. 
Minden esetben Hatvani Attila gázszerelő véleményét kérte, hogy milyen műszaki 
megoldásokkal tudják elérni a legtakarékosabb gázfogyasztást. Ezek csak a fűtési 
szezonra vonatkoznak. Meg kellene fontolni azt is, hogy a nyugdíjas klub megtarthatja-
e a bált október 8-án, mert fűtést nem fog kapcsolni az önkormányzat. Javaslata, hogy 
a decemberi ünnepség után a január teljes hónapjára zárjanak be, de talán még a 
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február hónapot is érdemes lenne bezárni. Munkájuk lesz, az biztos. A bálokra viszont 
nem adják ki. Ezzel a javaslattal egyetért a testület? 
 
Szarka István János képviselő: Megfontolandó, hogy akarják a bált vagy sem. 
 
Turi Balázs polgármester: Mennyiért? 
 
Szarka István János képviselő: Minimum 300.000 Ft-ért. 
 
Turi Balázs polgármester: És ez az összeg lefedi a költségeket? 
 
Szarka István János képviselő: Nem tudja, de akkor nem lesz mutogatás a faluban, 
valamint a támogatói jegyek fejében adnák ki, ami pedig kevesebb lenne. 
 
Turi Balázs polgármester: Akkor azt is meg kellene határozni, hogy fűtési időszakon is 
emelni kellene. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Amennyiben úgy dönt a testület, hogy fűtési időszakban is 
bérbe adja a művelődési házat, figyelembe kell vennie, hogy a lakosság nehezen fogja 
megérteni, hogy miért kerül ilyen magas összegbe a bérleti díj, hiszen nem csak a 
rendezvény idejére kell kifizetni a rezsiköltségeket, hanem hosszabb időintervallumra, 
mert ha valaki kiveszi a termet, akkor nem egy napot kell fűteni, hiszen előtte nap 
pakolnak, díszítenek, a rendezvényt követő napon ismét pakolnak tehát ez minimum 
3 napos fűtést jelentene egy rendezvény. Mindeddig csak gázszámlákról beszéltek, 
de számolni kell a megemelkedett villanyszámlával is, és egy rendezvénynél a 
hangosításnak jelentős áramigénye van. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Idén a villanyszámla nem változik, tehát azt 
nem lehet felhozni indoknak. 
 
Turi Balázs polgármester: De önkormányzati szinten azért több kiadás lesz, hiszen 
mindennek megy fel az ára.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A gáz árak nem fognak visszaesni, valamennyit igen, de 
sokat nem. A művelődési házat meg lehetne csinálni fafűtésűre, ott van tárolási 
lehetőség is. Úgy gondolja, hogy hosszútávon megérné. 
 
Turi Balázs polgármester: Az intézkedések a fűtési szezontól érvényesek. Javaslata, 
hogy tartsák meg a bált a nyugdíjasok, de fűtést nem tudnak biztosítani ilyen gázárak 
mellett. Inkább a megújuló energiával képzeli el a jövőt. 
 
Elmondta továbbá, hogy havi 40.000 Ft-ra emelnék meg a Winkler-Trans Kft.-vel kötött 
helységbérleti szerződés díját a Béke-telepi klubban. Januárban szünetelne a 
nyugdíjas klub mind két helységben, illetve kéri, hogy minden hónapban legyen nézve 
a villany és a gázóra, hogy előre tudjanak számolni, hogy ezek az intézkedések 
elegek-e a csökkentéshez. 
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Az orvosi rendelőknél, amennyiben rendelési időn változtatnának, az működési 
engedély módosítás igényel, amit azt jelenti, hogy mire az elkészülne, vége a fűtési 
szezonnak. Ellenben a manuális fűtési állítási lehetőséget itt is meg kell szüntetni. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A háziorvosi rendelőknél van rendelkezésre állás, s 
amennyiben a II. körzetben lecsökkenne a rendelés, úgy szerződést kellene kötni Dr. 
Sós Katalin háziorvossal, hogy vállalja a másik körzetben is a rendelkezésre állást, 
tehát ez nem járható út.  
 
Berze Attila képviselő: Csak az orvosi rendelőt fizeti az önkormányzat vagy a lakást 
is? 
 
Turi Balázs polgármester: Csak a rendelőt. Nagyon sok emberi tényező van, ami 
segíthet ebben. Dr. Bechtold Péter háziorvos felajánlotta azt is, ha visznek nekik oda 
fát, akkor nagyon szívesen befűt a kandallóba.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Nem lehetne a két rendelőt egybetenni? 
 
Turi Balázs polgármester: Működési engedély módosítással járna ez a megoldás is. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Így van. Ugyan úgy működési engedély módosítást von maga 
után. Továbbá össze kellene hozni, hogy a rendelési idők között a fertőtlenítés is 
megvalósulhasson, valamint vannak még adminisztrációs dolgok is a rendelési idő 
után és vannak olyan páciensek, akikkel a háziorvosok a rendelési idő után beszélnek 
meg dolgokat, így akkor erre nem lenne lehetőség. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Ezt máshol is megoldják. 
 
Turi Balázs polgármester: Az óvodánál a spórolás úgy történne, hogy a Rákóczi utcai 
oviból a hátsó csoport lekerülne a Rózsa utcai óvoda épületébe, tekintettel arra, hogy 
az egy felújított, szigetelt épület. A határidő azonnal, hiszen a gyerekeknek lehet, hogy 
már hétfőn fűteni kell.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A hétvégén ott is le lenne véve a fűtés? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen. A szociális ágazatnál ugyan ez a helyzet lenne, hogy 
hétfőn, kedden és szerdán az irodában lennének, csütörtökön és pénteken 
történnének a családlátogatások. A hivatalnál a jegyző ügyfélfogadás módosítást 
javasol, melynek mértéke nem csökken, csak a pénteki napról átkerülne keddre. Így 
az ügyfelek nem szenvednek hátrányt, a lehetőséget megkapják. 
 
A közvilágítás a legnagyobb összeg. Ezen úgy lehetne spórolni, hogy lekapcsolják a 
közvilágítást, amely viszont nem kivitelezhető. Erre megvannak a jogszabályok, hogy 
ehhez milyen engedély szükséges. Jegyzői, közútkezelői és rendőrségi engedély kell, 
hogy lekapcsolhassák. A közútkezelő azt nyilatkozta, hogy kizárólag abban az esetben 
adja a hozzájárulását, hogyha az önkormányzat átvállal minden felelősséget, ha 
történik egy baleset olyan időszakban, amikor nincs közvilágítás. 
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Béketelepi Klub korlátozott működésének elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

228/2022. (IX.15.) határozata 
a Béke-telepi klub átmeneti korlátozott működéséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel a 
fellépett energia és gázárak aránytalan és drasztikus megemelkedésére, a 
tulajdonában és fenntartásában működő, Bakonycsernye Béke-telep 45. szám 
alatt lévő Béke-telepi Klub épületének működését 2022. október 1-től 
visszavonásig, de legkésőbb 2023. május 1-ig, az alábbiak szerint határozza 
meg: 
1./ A „D” blokk használata minden hétfőn 12 órától 20 óráig biztosított. A hét 
további napjain zárva tart. 
2./ Az épület „B” blokkjában a fűtés temperáló üzemmódban működik. 
3./ A Horgász Egyesület által használt „A” blokk fűtése a „B” blokkhoz igazodóan 
temperáló üzemmódban működik. A helyiség látogatása az Egyesület részére a 
fűtetlen napokon nem korlátozott. 
4./ Az épület „C” blokkjában működő sport és egészségmegőrző tevékenységre 
kötött bérleti szerződés havi díját 2022. november 1-től 40.000 Ft/hó összegben 
határozza meg. Felhatalmazza a polgármestert, a határozat mellékletét képező, 
bérleti szerződés módosítására vonatkozó szerződésmódosítás aláírására. 
5./ A képviselő-testület a „D” blokk bérleti díját, a fűtési szezonon kívüli, azaz 
2023. május 1-től 2023. szeptember 30-ig terjedő időszakra, 20.000 Ft-os kaució 
letételével 2.000 Ft/óra összegben határozza meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2022. október 1.-től visszavonásig 
  

 
Turi Balázs polgármester: A művelődési ház és könyvtár épületében a fent leírtakhoz 
hasonlóan racionalizálni kell az energia elhasználást, amely sajnos nyitvatartás 
korlátozásával, illetve programok összevonásával történhet. A Könyvtár épületében a 
fűtés szabályozásánál figyelemmel kell lenni a páratartalomra, mert a könyvpenész 
visszaállíthatatlan károkat okozhat a könyvállományban. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Művelődési Ház és Könyvtár korlátozott 
működésének elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

229/2022. (IX.15.) határozata 
a Művelődési Ház és Könyvtár átmeneti korlátozott működéséről 



 
23 
 
 
 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tekintettel a 
fellépett energia és gázárak aránytalan és drasztikus megemelkedésére, 
tulajdonában és fenntartásában működő, Bakonycsernye Művelődési Ház és 
Könyvtár épületének használatát 2022. október 15-től visszavonásig alábbiak 
szerint határozza meg: 
 
1./ A Művelődési Ház nagyterme a hozzá kapcsolódó színpaddal és öltözővel 
minden héten hétfő, kedd és szerdai napokon látogatható. Foglalkozások, 
előadások és egyéb rendezvények ezekre a napokra szervezhetőek. 
2./ A civil szervezetek részére fenntartott helyiségek kizárólag heti két 
alkalommal, azaz minden hétfőn és kedden vehetők igénybe. 
3./ A Könyvtár nyitvatartása az alábbiak szerint változik: 
Hétfő:9.00- 13.00 óráig, 
Kedd:13.00-17.00 óráig, 
Szerda:9.00-13.00 óráig. 
4./ Művelődési ház nyitvatartási ideje: 
Hétfő:13.00- 20.00 óráig, 
Kedd:13.00-20.00 óráig, 
Szerda:8.00-13.00 óráig. 
 
5./ Az épület helyiségeinek az 1./ pontban meghatározott időintervallumban 
történő bérbeadás át az alábbiak szerint határozza meg 2022. november 1-től: 
- Üzleti célú igénybevétel esetén:  
- fél napra:   20.000 Ft/alkalom 
- egész napra:   30.000 Ft/alkalom. 
 - Nem üzleti célú igénybevétel esetén: 
  - fél napra:   5.000 Ft/alkalom, 
  - egész napra:  10.000 Ft/alkalom. 
 -  Egyéb, éjszakai rendezvények: 
  - bál:   40.000 Ft/alkalom 
  - esküvő:  80.000 Ft/alkalom. 
 - Alkalmi igénybevétel nyitvatartási időn túl: 5.000 Ft/ óra 
- Nyitvatartási időn belüli igénybevételre: 5.000 Ft/óra. 
6./ Az épület fűtése csütörtöktől- vasárnapig temperáló üzemmódban biztosított. 
Az épület a fent meghatározott időpontokon kívül sem civil szervezetek, sem 
magánszemélyek számára a felfűtés aránytalan terhe miatt nem biztosított.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2022. október 15-től visszavonásig 

 
Turi Balázs polgármester: A jegyző a hivatal ügyfélfogadását a hivatal SZMSZ-nek 
módosításával az alábbiak szerint módosítja 2022. október 15. hatállyal: 
 
Új ügyfélfogadási idő:   Jelenlegi ügyfélfogadási idő: 
 
Hétfő: 8-16 óráig    Hétfő: 8-16 óráig 
Kedd:  8-12 óráig    Kedd: - 
Szerda:8-16 óráig    Szerda: 8-16 óráig 
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Csütörtök: -     Csütörtök: - 
Péntek: -.     Péntek: 8-12 óráig. 
 
Látható, hogy az ügyfelek fogadására rendelkezésre álló idő nem csökken, csak 
átrendezésre kerül. 
 
Fidrich Tamásné jegyző tájékoztatta a testület tagjait, hogy a hivatal tekintetében a 
villamos energia szerződés 2022. december 31-vel lejár. A lejárat előtt 75 nappal a 
szolgáltatónak meg kell küldenie az újabb ajánlatát, amelyre 15 nap áll rendelkezésre, 
hogy elfogadja-e a hivatal, vagy sem. Ez az ajánlat megérkezett. Lett kérve az MVM-
től is, aki viszont csak 2022. december 31-ig adta meg ajánlatát. Az Audax 2 éves fix 
áras ajánlatot küldött, melyben azonban csak az energia fix áras, a rendszerhasználati 
díj viszont változhat. Mind két esetben látja a bizonytalanságot, nem tudható, hogy 
hogyan alakulnak az energia árak. Kérte a testület felhatalmazását a szerződés 
megkötésére, tekintettel arra, hogy a prognosztizált áremelkedés szerint a hivatal 
működésére biztosított normatíva nem fogja fedezni a működést. 
 
Ackerman Zoltán József alpolgármester: Véleménye szerint várjanak még, hátha 
kapnak más ajánlatot. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Amennyiben a 15 napon belül nem reagálnak, amely holnap 
lejár, úgy velük már nem lehet szerződést kötni. Sajnos nincsen garancia arra, hogy 
mástól alacsonyabb ajánlatot kapnak. 
 
Turi Balázs polgármester: Arra sincsen garancia, hogy egyáltalán kapnak-e ajánlatot. 
Ő is érzi a bizonytalanságot, de a cél, hogy az önkormányzati épületekben biztosítva 
legyen az áram és a gázellátás. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati 
Hivatal ügyfélfogadási rend módosításának elfogadását, továbbá az Audax Kft-vel 
kötendő energiaellátási szerződés aláírását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

230/2022. (IX.15.) határozata 
a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási 

rendjének módosításáról és villamosenergia és földgáz szolgáltatási szerződés 
jóváhagyásáról 

 
I. Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendjét az 
alábbiak szerint határozza meg: 
Hétfő:  8-16 óráig 
Kedd:  8-12 óráig 
Szerda:8-16 óráig 
Csütörtök: - 
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Péntek: -. 
 
II. Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati 

Hivatal épületének villamosenergia ellátását biztosító Audax Renewables 
Kft.-vel (1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8. adószám: 24765648-2-44) a 
határozat mellékletét képező szerződést aláírja.  

III. A képviselő-testület az E-on Energiamegoldások Kft.-vel (1134 Budapest, 
Váci út 17.) hatályban lévő földgáz biztosítására vonatkozó 1000090598, 
1000093241, 1000091205 partnerszámokat érintő földgázdíjakról szóló 
tájékoztatóban meghatározott 23,035 Ft/MJ összeget elfogadja. 

 
Felelős: I-II pontban a jegyző, III. pontban a polgármester 
Határidő: azonnal 
 

14./ Javaslat Ady Endre utcai telkek értékesítésére, valamint bérbeadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy Kalányos Attila 8056 
Bakonycsernye, Petőfi S. u. 46/A. szám alatti lakos benyújtotta az Ady Endre utca 817 
hrsz.-ú ingatlanra vételi szándékát. A testület 120/2022. (IV.28.) számú határozatával 
kijelölte, mint vevőt. A vételi szándékát a vevő visszavonta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az Ady 
Endre utca 817 hrsz.-ú ingatlanra benyújtott vásárlási szándék visszavonásának 
elfogadását. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
231/2022. (IX.15.) határozata 

az Ady Endre utca 817 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándék 
visszavonásáról  

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Kalányos Attila 
8056 Bakonycsernye, Petőfi S. u. 46/A. szám alatti lakos által az Ady Endre utca 
817 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozólag benyújtott vételi szándékának visszavonását 
tudomásul veszi és a 120/2022. (IV.28.) számú határozatot visszavonja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Turi Balázs polgármester: Vass Sándor (8056 Bakonycsernye, Ady Endre utca 13. 
szám alatti lakos) kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz, melyben szeretné 
megvásárolni az ingatlanjával szembeni, az önkormányzat tulajdonában álló 818 hrsz.-
ú telket. Felkérem a képviselő testületet, hogy gondolja át a 818 hrsz-ú telek 
értékesítésének lehetőségét és hozza meg döntését. 
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A polgármester szavazásra bocsátotta a 818 hrsz.-ú ingatlan értékesítésének 
elfogadását.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 1 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
232/2022. (IX.15.) határozata 

a 818 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről  
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos 
tulajdonát képező bakonycsernyei 818 hrsz.-ú 1924 m2 nagyságú kivett 
beépítetlen terület művelési ágú belterületi ingatlanát bruttó 500 Ft/m2 áron 
eladásra meghirdeti. A hirdetmény kifüggesztési ideje: 2022. szeptember 15- 
2022. szeptember 30-ig kerül meghatározásra. Amennyiben a hirdetmény 
kifüggesztési ideje alatt további ajánlat nem érkezik, úgy kérelmező részére 
történő értékesítését határozza meg bruttó 500 Ft/m2 áron, azaz Vass Sándor 
(szül.hely,idő: Bálványosváralja, 1971.04.29. an.: Szabó Anna) 8056 
Bakonycsernye, Ady Endre utca 13/B. szám alatti lakos részére. 
Felhívja a vevő figyelmét, hogy a megvásárlandó telek az önkormányzat 
településrendezési eszközeinek felülvizsgálatát követően kereskedelmi 
gazdasági övezetbe kerül besorolásba, továbbá az ingatlanon szennyvíz gerinc 
vezeték húzódik, melyre tekintettel szolgalmi jog kerül bejegyzésre. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződés tervezetet a soron 
következő testületi ülésre terjessze be. Amennyiben további ajánlat érkezik, úgy 
felhívja a polgármestert azok soron következő képviselő-testületi ülésre történő 
beterjesztésére bérlőkijelölés céljából. 
 

Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy Orsós Sándor kérelmet 
nyújtott be önkormányzatunk felé, melyben szeretné mezőgazdasági hasznosítás 
céljából az önkormányzat tulajdonában álló 817 és 813 hrsz.-ú telkeket bérbe venni. 
Felkérte a képviselő testületet, hogy gondolja át a 817 és 813 hrsz.-ú telkek 
bérbeadásának lehetőségét és hozza meg döntését. A terület bérbeadása nem 
tartozik a földforgalmi törvény hatálya alá, így kizárólag az önkormányzat 
vagyonrendelete szerinti 15 napos meghirdetési eljárás. Amennyiben a bérbeadás 
mellett dönt, úgy az önkormányzat hirdetőtáblán történő 15 napos kifüggesztéssel 
kerül meghirdetésre. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a bakonycsernyei 817 és 813 hrsz.-ú ingatlanok 
bérbeadásának elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

233/2022. (IX.15.) határozata 
a bakonycsernyei 817 és 813 hrsz.-ú ingatlan bérbeadásáról 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 817 hrsz.-ú 1963 m2 nagyságú 
kivett beépítetlen terület művelési ágú, valamint a 813 hrsz.-ú 1045 m2 nagyságú 
kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlanát 2022. október 1-től 2025. 
október 1-ig bérbeadásra meghirdeti. A hirdetmény kifüggesztésének időpontját 
2022. szeptember 15.-től szeptember 30-ig határozza meg. 
Amennyiben a hirdetmény kifüggesztési ideje alatt további ajánlat nem érkezik, 
úgy kérelmezőt, azaz Orsós Sándor (szül.hely, idő: Mór, 1990.02.10., anyja neve: 
Kalányos Zsuzsanna) 8056 Bakonycsernye, Ady Endre utca 15. szám alatti lakos 
részére történő bérbeadást határoz meg. A bérleti díjat 3 Ft/m2/év összegben 
határozza meg. Felhatalmazza a polgármestert jelen határozat mellékletét 
képező bérleti szerződés aláírására. Amennyiben további ajánlat érkezik, úgy 
felhívja a polgármestert azok soron következő képviselő-testületi ülésre történő 
beterjesztésére bérlőkijelölés céljából. 
  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
15./ Javaslat Z-BOX csomagautomata telepítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatást nyújtott, hogy önkormányzatunkat emailben 
megkereste a Packeta Hungary Kft, egy esetleges csomagautomata (Z-BOX) 
kihelyezésével kapcsolatban a településen. Néhány szóban ismertette a céget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Varsányi Ferencné képviselő: Hol lehetne ezt helyileg megoldani? 
 
Turi Balázs polgármester: Önkormányzati közterületen. Egy dolgot azért figyelembe 
kell venni. Akinek ez nem jó az pedig valószinűleg a posta. Beszélt a postavezetővel, 
akitől azt is információt kapta, hogy 2.000 fő alatti településeken folyamatosan 
szüntetik meg a postákat, illetve összevonják. A lakosságnak viszont ez nem rossz 
lehetőség. 
 
Berze Attila képviselő: Ha megszűnik a posta az rosszabb lesz mindenkinek. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Meglátása szerint annyira negatívan nem 
érintené a postát. 
 
Turi Balázs polgármester: Ennél a csomagautómatánál fel lehet adni csomagot, amit 
nem a postán fognak feladni. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Véleménye szerint borzasztóan fogják ezt érezni a postán. 
 
Turi Balázs polgármester: Csak egy postai szolgáltatásban van olyan, ami másnál 
nincsen. Például csekket feladni csak postán lehet, ilyen automatáknál nem. 
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Kaviczki Péter képviselő: A csekkfeladásra már van applikáció, amit sokan használnak 
is. 
 
Osgyán Gábor Ferenc képviselő: Valóban, de az idősek ezt nem tudják használni. 
Véleménye szerint legyen kérve vélemény a postától, aztán meglátják. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Magyar Posta Zrt. vélemény kikérésének elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

234/2022. (IX.15.) határozata 
a Magyar Posta Zrt. véleményének kéréséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Posta 
Zrt. véleményét kéri, hogy postai szolgáltatásként a közeljövőben tervez-e 
hasonló csomagautómatát kihelyezni a településen. Felhatalmazza a 
polgármestert a vélemény bekérésére, valamint a Magyar Posta Zrt-vel történő 
egyeztető tárgyalások megtételére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
16./ Javaslat TOP-2.1.3-16-FE1-2019-00003 kódszámú, „Záportározó építése 
Bakonycsernyén” című pályázat – Támogatási Szerződésének módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a TOP-2.1.3-16-
FE1-2019-00003 kódszámú, „Záportározó építése Bakonycsernyén” elnevezésű 
pályázat megvalósult, a pályázat elszámolása folyamatban van. A projekt során 
keletkezett költségek átcsoportosítását szeretnék kérelmezni, hogy ne veszítsék el az 
összegeket. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a TOP-
2.1.3-16-FE1-2019-00003 kódszámú, „Záportározó építése Bakonycsernyén” 
elnevezésű pályázat Támogatási Szerződés módosításának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

235/2022. (IX.15.) határozata 
a TOP-2.1.3-16-FE1-2019-00003 kódszámú, „Záportározó építése 

Bakonycsernyén” elnevezésű pályázat Támogatási Szerződés módosításáról 
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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 az alábbiak szerint:  
 
A kivitelezésre kötött szerződés összege a Barnes-Bau Kft-vel bruttó 
323 872 520 Ft, mely 4 589 945 Ft-tal haladja meg a költségvetés „Beruházáshoz 
kapcsolódó költségek - Építéshez kapcsolódó költségek” soron rendelkezésre 
álló forrást, ezért erre kívánunk átcsoportosítani az alábbi sorokról, melyeken 
maradvány összeg keletkezett.  
 

honnan 

mennyit 
(bruttó 
Ft) hová 

mennyit 
(bruttó 
Ft) 

Projektmenedzsment 
költség- 
Projektmenedzsment 
személyi jellegű 
ráfordítása - 
Foglalkoztatást 
terhelő adók, 
járulékok 

- 50 010 

Beruházáshoz 
kapcsolódó 
költségek - 
Építéshez 
kapcsolódó 
költségek 

+ 50 010 

 Szakmai 
tevékenységekhez 
kapcsolódó 
szolgáltatások 
költségei - 
Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 
költségei 

- 67 248 

Beruházáshoz 
kapcsolódó 
költségek - 
Építéshez 
kapcsolódó 
költségek 

+ 67 248 

SORON 
ERDETILEG 
TERVEZETT  

összeg 
(bruttó 
Ft) 

SORON A 
MÓDOSÍTÁST 
KÖVETŐEN  

összeg 
(bruttó 
Ft) 

Projektmenedzsment 
költség- 
Projektmenedzsment 
személyi jellegű 
ráfordítása - 
Foglalkoztatást 
terhelő adók, 
járulékok 

247 008 

Projektmenedzsment 
költség- 
Projektmenedzsment 
személyi jellegű 
ráfordítása - 
Foglalkoztatást 
terhelő adók, 
járulékok 

196 998 
 

 Szakmai 
tevékenységekhez 
kapcsolódó 
szolgáltatások 
költségei - 
Marketing, 
kommunikációs 

1 267 
248 

 Szakmai 
tevékenységekhez 
kapcsolódó 
szolgáltatások 
költségei - 
Marketing, 
kommunikációs 

1 200 
000 
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szolgáltatások 
költségei 

szolgáltatások 
költségei 

Beruházáshoz 
kapcsolódó 
költségek - 
Építéshez 
kapcsolódó 
költségek 

319 282 
575 

Beruházáshoz 
kapcsolódó 
költségek - 
Építéshez 
kapcsolódó 
költségek 

319 399 
833 

 
Az átcsoportosítás eredményeképpen projektünk továbbra is megfelel a Felhívás 
5.7 pontjában meghatározott belső korlátoknak:  

Költség elem 

Maximális mértéke 
az összes 
elszámolható 
költségre vetítve 
Felhívásban  

Maximális 
mértéke az 
összes 
elszámolható 
költségre vetítve 
átcsoportosítás 
után 

Projektmenedzsmenthez igény 
bevett szakértői szolgáltatás díja 

2,50% 2,49% 

Kötelező szemléletformáló és 
tájékoztató programok 

1,00% 0,33% 

 
1.) Projekten kívül biztosított saját hozzájárulás bevonása 

A 64/2021. sz. testületi határozat értelmében Bakonycsernye Nagyközség 
Önkormányzata a szükséges pótfedezet biztosításáról döntött a kivitelezés 
kapcsán, mely összeg a 3.sz. módosítási igény keretében a támogatási 
szerződésen átvezetésre került. Jelen módosítási igény keretében az 
átcsoportosításokat követően az önerő összege 5 425 187 Ft-ra csökken.   
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatói 
szerződés 6. számú módosításának aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
17./ Javaslat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatban való részvételre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Mint minden évben, az idén is lehetőség nyílik a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló bakonycsernyei fiatalok felsőfokú tanulmányainak 
támogatására lehetőséget biztosító Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer pályázathoz történő csatlakozásra. Az eddigi 10 főről 6 főre 
csökkentette a jelentkezők létszámát, mert sosem érte el a 10 főt. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázathoz történő 
csatlakozás elfogadását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

236/2022. (IX.15.) határozata 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 

történő csatlakozásról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezett és 
visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók illetőleg a felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához.  
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi 
fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja és kötelezettséget vállal 
arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul 
az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2022. szeptember 30 

 
 
Turi Balázs polgármester: Mivel a képviselőt-testület kifejezte a csatlakozási 
szándékát, ezért dönteni szükséges a pályázati kiírás feltételeiről, valamint arról is, 
hogy hány főt, és mekkora összeggel kíván támogatni a testület, továbbá a 
meghatározott támogatott főt meghaladó pályázat benyújtása esetén a rangsor 
felállításának feltételeinek meghatározásáról is dönteni szükséges.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat feltételeinek elfogadását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

237/2022. (IX.15.) határozata 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

feltételeinek meghatározásáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulója 
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keretében 6 fő részére havi 7.500,-Ft összegű támogatást biztosít a pályázati 
kiírásban meghatározottak szerint.  
A pályázati kiírást az alábbiak szerint fogadja el:  
Az ösztöndíj folyósításának további feltétele, hogy az egy háztartásban élők egy 
főre jutó havi nettó jövedelme nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (114.000.-Ft). A beérkező 
pályázatok elbírálásánál ezen feltételen túl, a rangsor felállításánál azt a pályázót 
kell előnyben részesíteni, ahol az egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó 
jövedelme alacsonyabb. 
  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
18./ Javaslat ügyvédi munkadíj kifizetésének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a Béketelepi lakóingatlanok 
nagy részének jogi helyzete megosztott volt hosszú éveken keresztül. A lakóházak 
magánszemélyek, a földterület pedig az önkormányzat tulajdonában állt. Ezt a tényt a 
tulajdonosok általában az ingatlanuk értékesítésénél, vagy hagyatéki eljárásnál 
észlelték. A megoldás, a területek értékesítése vont a lakóház tulajdonosok részére. 
Sajnos az ingatlanárak emelkedése a földterület eladási árának emelkedését is maga 
után vonta, így az utolsó esetben már piaci áron került értékesítésre. Az érintettek 
kérték, hogy az ügyvédi költséget fizesse meg az önkormányzat. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
bakonycsernyei 1088 hrsz.-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos ügyvédi munkadíj 
átvállalásának elfogadását.  
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

238/2022. (IX.15.) határozata 
a bakonycsernyei 1088 hrsz.-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos 

ügyvédi munkadíj átvállalásáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
bakonycsernyei 1088 hrsz.-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos ügyvédi 
munkadíj költségét átvállalja, melyre a 2022. évi költségvetés nyújt fedezetet.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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Kaviczki Péter képviselő: A lakosok panaszkodnak, hogy a temetőnél bejárnak a 
vadak. Azzal mit lehetne csinálni? A kapu nyitva van, de érdemes lenne egy 
vadriasztót kitenni. 
 
Turi Balázs polgármester: Megpróbálhatják, jó ötletnek tartja. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a képviselő-testület ülését 
bezárta.    
 

k.m.f. 
 

Turi Balázs      Fidrich Tamásné 
polgármester              jegyző 

 
 

         Kaviczki Péter 
                    jkv. hitelesítő 


