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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 

 
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. 
november 29-én 12:30 órai kezdettel megtartott soros képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Turi Balázs     polgármester 
Ackerman József Zoltán  alpolgármester 
Berze Attila    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 6 fő megjelent, az ülést megnyitotta.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Varsányi Ferencné képviselőt javasolta. A képviselő-
testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslattal egyetértett, és az alábbiak 
szerint határozott.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

274/2022. (XI.29.) határozata 
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Varsányi 
Ferencné képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőek szerint tett javaslatot:  
 
1./ Javaslat Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításának 
véleményezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
2./ Tájékoztató a Vörösmarty Könyvtár 2021. évben végzett tevékenységéről  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
3./ Javaslat Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
4./ Javaslat a köztemetőről szóló 20/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatára vonatkozó kormányhivatali javaslat megtárgyalására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
5./ Javaslat Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
6./ Javaslat Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat 2022. évi ¾ éves 
gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
7./ Javaslat a közterületek használatáról szóló 9/2010. (VII.30.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
8./ Javaslat Fejérvíz Zrt-vel kötendő karbantartási szerződés megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
9./ Javaslat idősek karácsonyi csomagjának meghatározására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
10./ Javaslat igazgatási szünet elrendelésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
11./ Javaslat Continus Nova Kft. által küldött szállítási szerződés módosításának 
megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
12./ Lakosság tájékoztatója a környezet állapotáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
13./ Polgármesteri beszámoló a társulásokban végzett tevékenységéről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
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14./ Javaslat 2023. évi munkaterv elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
15./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
 
A tárgyalandó napirendre egyéb módosító javaslat nem érkezett. A polgármester 
szavazásra bocsátotta a tárgyalandó napirendre tett javaslat elfogadását az 
elhangzottak szerint: 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

275/2022. (XI.29.) határozata 
a napirendi pontok elfogadásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendi pontokra tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el: 
1./ Javaslat Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításának 
véleményezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
2./ Tájékoztató a Vörösmarty Könyvtár 2021. évben végzett tevékenységéről  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
3./ Javaslat Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
4./ Javaslat a köztemetőről szóló 20/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatára vonatkozó kormányhivatali javaslat megtárgyalására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
5./ Javaslat Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat 2022. évi 
költségvetésének módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
6./ Javaslat Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat 2022. évi ¾ éves 
gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
7./ Javaslat a közterületek használatáról szóló 9/2010. (VII.30.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
8./ Javaslat Fejérvíz Zrt-vel kötendő karbantartási szerződés megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
9./ Javaslat idősek karácsonyi csomagjának meghatározására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
10./ Javaslat igazgatási szünet elrendelésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
11./ Javaslat Continus Nova Kft. által küldött szállítási szerződés 
módosításának megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
12./ Lakosság tájékoztatója a környezet állapotáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
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13./ Polgármesteri beszámoló a társulásokban végzett tevékenységéről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
14./ Javaslat 2023. évi munkaterv elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
15./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításának 
véleményezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testület tagjait, hogy két település Csókakő 
és Csákberény kilépett a Társulásból, ennek kapcsán ezt a rendeletet is módosítani 
szükséges. A Móri Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének megkeresése 
alapján a testületnek véleményeznie kell. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Mór 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 
szóló 11/2015. (V.6.) önkormányzati rendelet elfogadását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

276/2022. (XI.29.) határozata 
Mór Város Önkormányzat Képviselő-testülete személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról szóló 11/2015. (V.6.) önkormányzati rendelet 

véleményezéséről 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Mór Városi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 359/2022. (X.26.) határozatában foglaltak 
szerint előkészített, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 11/2015. 
(V.6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet szövegét 
megismerte, az abban foglaltakkal egyetértve elfogadásra javasolja a rendelet 
megalkotására hatáskörrel rendelkező Mór Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete részére. 
 
Határidő: 2022. december 5. 
Felelős: polgármester 
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2./ Tájékoztató a Vörösmarty Könyvtár 2021. évben végzett tevékenységéről  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Vörösmarty 
Könyvtár minden évben megküldi a beszámolóját. Köszöntötte Valásekné Kaszner 
Tímea könyvtárost. Leírták, hogy jó a kapcsolat a könyvtárossal. Érdeklődött, hogy van 
megelégedve a Vörösmarty Könyvtárral? Továbbra is ugyan olyan pozitívan ítéli meg 
a kapcsolatot, mint eddig? 
 
Valásekné Kaszner Tímea könyvtáros: 2014-től vannak kapcsolatban. a KSZR-el. 
Igen, pozitívnak ítéli meg az együttműködést. Nagyon sok előnnyel jár, hiszen a 
dokumentum beszerzés az egyik legnagyobb előnye, valamint a digitális 
információellátás biztosítása. A rendezvényekre anyagi támogatást szokott kapni, 
továbbá egyéb segítséget is. Lehetősége van neki is keresni egyéni utakat 
vállalkozókat, művészeket, de kap erre is keretet és juttatást. Továbbképzéseket 
biztosítanak részére, évente 2 alkalommal. Gazdasági szempontból itt is érezhető a 
változás. Nagy méretű selejtezésbe fogtak bele, hogy új könyveknek biztosítsanak 
helyet. Összességében elmondható, hogy működik a könyvtár. 
 
Turi Balázs polgármester: Köszöni a kiegészítést. Kiemelte, hogy ez nem a helyi 
könyvtár beszámolója, hanem a Vörösmarty Mihály könyvtáré, mégis a helyi dologgal 
kapcsolatban kérdezne. A beszámolóban azt írták, hogy 9,9 %-al csökkent a 
kölcsönzés az előző évhez képest a Vörösmarty Könyvtárnál. Ez a településen is 
csökkent vagy stagnál? 
 
Valásekné Kaszner Tímea könyvtáros: Nem veszi észre ezt a csökkenést, de a 
statisztikából meg lehet nézni. Nem gondolná, hogy csökkent, viszont emelkedés 
biztosan nincsen, tehát stagnál. Mindig igyekezett feltornázni a rendezvények számát. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Milyen szempontok alapján történik a selejtezés? 
 
Valásekné Kaszner Tímea könyvtáros: Vannak szempontok, hiszen létezik 
természetes elhasználódás miatti selejtezések, illetve, hogy mekkora a könyv 
kedveltsége. Amennyiben 5 éven belül nem veszik ki, akkor azt selejtezik. Selejtezik 
továbbá a fölöspéldányokat is. Van a könyveknek egy betegsége is, ez a 
penészgomba, amit a párásodás okoz, ami a szoros tárolás miatt is előfordulhat, és 
ezeket feltétlenül selejtezni kell, hogy ne terjedjen át a többi egészséges könyvre. 
Természetesen vannak olyan könyvek, amik csak olvasóhasználatra adhatók ki. 
 
Turi Balázs polgármester: Köszöni a kiegészítést. Javasolja elfogadásra a beszámolót. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Vörösmarty Könyvtár 2021. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadását. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
277/2022. (XI.29.) határozata 

a Vörösmarty Könyvtár 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról  
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Vörösmarty 
Könyvtár által a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben végzett 2021. évi 
tevékenységről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3./ Javaslat Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatást nyújtott, arról, hogy a képviselő-testület a 
237/2022. (IX.15.) számú határozatával döntött arról, hogy a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulója keretében 6 fő 
részére havi 7.500, -Ft/hó összegű felhasználható keretet biztosít. A határozat 
értelmében a támogatás feltétele, hogy az egy háztartásban élők egy főre jutó havi 
nettó jövedelme ne haladja meg 114.000, -Ft-ot. A Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra 3 fő, Szakasits Lili Regina, Császár Csenge 
Szonja és Császár Krisztina Gréta nyújtott be „A” típusú pályázatot a pályázati 
kiírásnak megfelelő határidőre az Eper Bursa rendszerben.  „B” típusú felhívásra nem 
érkezett be pályázat. 
 
Szakasits Lili Regina 8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 86. szám alatti lakos a 
jövedelem igazolások alapján a háztartás egy főre jutó jövedelme meghaladja a 
pályázati kiírásban meghatározott 114.000, -Ft/fő összeget, így pályázata a pályázati 
kiírásban meghatározott feltételeknek nem felel meg.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Szakasits Lili Regina pályázatának elutasítását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

278/2022. (XI.29.) határozata 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

elbírálásáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szakasits Lili 
Regina 8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 86. szám alatti hallgató Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójára, 
BURSA-2023-A-9685 számon benyújtott pályázatát a kérelmező magas 
jövedelme miatt elutasítja. 
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Felelős: polgármester  
Határidő: Általános Szerződési Feltételek Eljárási Rendjében meghatározottak 
szerint  
 

Turi Balázs polgármester: Császár Csenge Szonja 8056 Bakonycsernye, József Attila 
utca u. 12. szám alatti lakos pályázata a pályázati kiírásban meghatározott 
feltételeknek hiánytalanul megfelel.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Császár 
Csenge Szonja pályázatának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

279/2022. (XI.29.) határozata 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

elbírálásáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálását követően 
Császár Csenge Szonja 8056 Bakonycsernye, József Attila utca 12. szám alatti 
hallgatót 10 hónapon keresztül havi 7.500 Ft/hó összegű támogatásban részesíti 
két egymást követő tanulmányi félévben. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: Általános Szerződési Feltételek Eljárási Rendjében meghatározottak 
szerint  
 

Turi Balázs polgármester: Császár Krisztina Gréta 8056 Bakonycsernye, József Attila 
utca u. 12. szám alatti lakos pályázata a pályázati kiírásban meghatározott 
feltételeknek hiánytalanul megfelel.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Császár 
Krisztina Gréta pályázatának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

280/2022. (XI.29.) határozata 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

elbírálásáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálását követően 
Császár Krisztina Gréta 8056 Bakonycsernye, József A. u. 12. szám alatti 
hallgatót 10 hónapon keresztül havi 7.500 Ft/hó összegű támogatásban 
részesítem két egymást követő tanulmányi félévben. 
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Felelős: polgármester  
Határidő: Általános Szerződési Feltételek Eljárási Rendjében meghatározottak 
szerint  
 

 
4./ Javaslat a köztemetőről szóló 20/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatára vonatkozó kormányhivatali javaslat megtárgyalására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyző asszonyt a napirendi pont 
tájékoztatására. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A Kormányhivatal szakmai segítségnyújtást állított össze a 
temetőrendeletekkel kapcsolatosan, melyet megküldtek az önkormányzatok részére. 
A szakmai segítségnyújtásban foglaltak szerint a rendelet módosítása válik 
szükségessé, hiszen vannak olyan jogszabályi követelmények, melyeknek a jelenleg 
hatályos rendelet nem felel meg. Továbbá a temetőgondnokkal egyeztetve a 
sírhelymegváltás lehetőségét is engedélyeznék a rendeletben. Természetesen nem a 
pontos helyet lehetne majd megváltani, mert akkor a sok kiamardó sírhellyel 
rendezetlenné válik a temető. Amennyiben valaki előre szeretné megváltani a 
sírhelyét, úgy nem konkrét helyet, hanem az eltemetettése idején soron következő 
sírhelyet kapná meg.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Sok család egy helyre szeretné kérni. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Ebben az esetben kettes sírhelyet kell megváltani. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: De a nagyszülők, szülők, gyerekek nem tudnak egymás 
mellé kerülni. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Valóban, de nem hagyhatnak ki ezért sírhelyeket, hiszen 
azok között több évtized is eltelik, s akár 50 év is lehet a szülő és a gyermek között. 
 
Turi Balázs polgármester: Javasolja elfogadni a módosító rendeletet az előterjesztés 
szerint. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
köztemetőről szóló 20/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosításának 
elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

31/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelete 
a köztemetőről szóló 

20/2013. (XII.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
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A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
5./ Javaslat Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 2022. évi 
költségvetésének módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a ¾ éves 
költségvetés módosításának tervezete elkészült. Kérdése van a testületnek a 
módosítással kapcsolatban? 
 
Szarka István János képviselő: A 2. mellékletnél a kiadási részek K33 sor, ahol 54%-
nál áll a teljesítés, amit az év vége felé kevésnek tart. Várhatóan mikor fognak 
megvalósulni? 
 
Csik Ildikó pénzügyi vezető: Itt a pályázatok szerepelnek. Azért ilyen alacsony a 
teljesítés, mert még nem valósult meg mindegyik. Akkor lehetne látható, ha külön 
választanák a pályázatokat. Amikor elnyerik a pályázatot, akkor be kel tervezni, ez 
miatt kicsit torzít rajta. 
 
Turi Balázs polgármester a Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság tárgyalta a 
napirendi pontot. Felkérte a bizottság elnökét, ismertesse a bizottsága álláspontját. 
 
Berze Attila Pénzügyi és Településüzemeltetési bizottság elnöke: A bizottság javasolja 
elfogadásra a napirendi pontot. 
 
Turi Balázs polgármester: Szeretné megköszönni a pénzügyi vezetőnek a rengeteg 
munkáját, nagyon szépen összeállított anyag. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
2022. évi költségvetés ¾ éves módosításának elfogadását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

32/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelete 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről 

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

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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6./ Javaslat Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat 2022. évi ¾ éves 
gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalására 
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 módosítás nélkül elfogadásra javasolja. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 2022. 
év ¾ éves költségvetés teljesítésének elfogadását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

281/2022. (XI.29.) határozata 
a 2022. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat összesített 2022. év háromnegyedéves költségvetésének 
teljesítését 1.249.826.372 forint bevétellel és 689.531.684 forint kiadással, a 
határozat 1-4. számú mellékleteit képező számszaki bontásban fogadja el. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
  
 

7./ 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: Az előző ülésen Ackerman József Zoltán alpolgármestert 
jelezte, hogy a rendelet 1. mellékletének 7. pontja szerinti összeg tévedésből 500 
Ft/m2/ nap helyett 5.000 Ft/m2/ nap került beírásra, ezért a rendeletet módosítani 
szükséges. Kérte az elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosításának elfogadását. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
33/2022. (XI.30.) önkormányzati rendelete 

a közterületek használatáról szóló 
9/2010. (VII.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
8./ Javaslat Fejérvíz Zrt-vel kötendő karbantartási szerződés megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 
és a Fejérvíz Zrt. 2021. szeptember 21-én szerződést kötött a település területén lévő 
közműaknák szintre emelése tárgyában. A kivitelezés befejezési határideje 2021.10. 
30-ban került meghatározásra. A Fejérvíz Zrt. munkatorlódás miatt a határidőt tartani 
nem tudta, így kérné, hogy a szerződés teljesítési határidejét 2023. március 31-ig 
módosítsa a képviselő-testület a szerződés további pontjainak változatlanul 
hagyásával. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Fejérvíz Zrt-vel kötött vállalkozási szerződés módosításának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

282/2022. (XI.29.) határozata 
Fejérvíz Zrt-vel kötött karbantartási szerződés módosításáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat és a Fejérvíz Zrt. (Székesfehérvár, Király sor 3-15.) között 2021. 
szeptember 21-én kelt, az önkormányzat tulajdonában lévő 21-08730-1-002-00-
13 kódszámú Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és 
tisztítás-SZV viziközműrendszeren – a 2021-2035 GFT-ben szereplő és a MEKH 
által jóváhagyott I. ütemben (2021. évi) elvégzendő fejlesztési munkák tárgyú 
szerződés 2. pontja helyébe az alábbi szövegezés lép: 
 
„2. A Vállalkozó teljesítési határideje: 2023. 03. 31.  
A Vállalkozó a munkát ezen határidőig a szerződés tartalmának megfelelően 
bármikor teljesíti.” 
 
Felhatalmazza a polgármestert, a határozat mellékletét képező szerződés 
módosítás aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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Turi Balázs polgármester: Elmondta továbbá, hogy újabb szivattyúcserére kértek 
pénzt, amire megvan a fedezet. Javasolja az elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Fejérvíz Zrt. szivattyúfelújítási kérelmének elfogadását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

283/2022. (XI.29.) határozata 
a Fejérvíz Zrt. részére szivattyúfelújítás hozzájárulásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását 
adja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő és ellátásért felelős a 21-08730-
1-002-00-13 kódszámú Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep 
szennyvízelvezetés és – tisztítás SZV rendszer 1db szivattyújának cseréjét a 
Fejérvíz Zrt. FV/20149-1/2022 számú levelében nyújtott ajánlatban szereplő 
műszaki tartalommal elfogadja és 462.620 Ft + áfa összegben a Fejérvíz Zrt. által 
fizetendő, 2022. évre vonatkozó bérleti díj összegéből biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2022. december 31. 
 
 

9./ Javaslat idősek karácsonyi csomagjának meghatározására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is szeretné a településen 
élő és életvitelszerűen itt tartózkodó 70 év feletti személyek karácsonyi csomaggal 
történő megajándékozását egy meghitt ünnepi rendezvény keretében. Ennek 
megfelelően javasolja, hogy 6000 Ft/fő értékű élelmiszer csomag kerüljön 
összeállításra. Idén a Femzol Kft. csinálná a csomagokat. A tavalyi csomagokra pozitív 
visszajelzéseket kapott, ezért idén is ahhoz próbálnák majd igazítani a csomag 
tartalmát, sajnos nem ugyan az a mennyiség kerülne bele, hiszen az árak jelentősen 
megemelkedtek a tavalyi évhez képest. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
idősek karácsonyi csomagjának 6.000 Ft/fő/csomag értékben történő összeállításának 
elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

284/2022. (XI.29.) határozata 
idősek karácsonyi csomagjáról 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a településen 
életvitelszerűen élő 70 év feletti idős személyek részére 6000 Ft/fő összegű 
élelmiszer csomagot nyújt. A csomagok beszerzését a V&V Femzol Kft-től (8056 
Bakonycsernye, Ady Endre utca 39., adószám: 24788924-2-07) vásárolja meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2022. december 15. 
  

 
10./ Javaslat igazgatási szünet elrendelésére 
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: Részletesen ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
Biztosította a képviselő-testületet, hogy az igazgatási szünet alatt az esetlegesen 
felmerülő halott, illetve születés anyakönyvvezetése folyamatosan biztosítva lesz. 
 
Osgyán Gábor Ferenc képviselő: Nagyon sok munka lesz a két ünnep között és 
leveszik 12 fokra a hőmérsékletet, nem lesz ebből baj? Arra gondol, hogy a kollégák 
ilyen hőfokban történő munkavégzése sok megbetegedést idézhet elő. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az igazgatási szünet idején mindenkinek ki kell venni a 
szabadságot, de a munka valóban megmarad.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
igazgatási szünet elrendelésének elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

285/2022. (XI.29.) határozata 
az igazgatási szünet elrendeléséről  

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal munkarendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 
2022. december 23-től 2023. január 6-ig igazgatási szünetet rendel el. 
Felhívja a jegyzőt, hogy az igazgatási szünetet november 30-ig hirdesse ki és 
értesítse érintett lakosságot Bakonycsernye, Balinka és Nagyveleg települések 
honlapjain és hirdetőtábláin történő kihirdetéssel tájékoztassa. 
 
 
Határidő: 2022. december 23. 
Felelős: jegyző 
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11./ Javaslat Continus Nova Kft. által küldött szállítási szerződés módosításának 
megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Continus Nova 
Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő Kft. a konténeres hulladékszállítás 
szolgáltatás díját 2022. november 1-től emelni szeretné, tekintettel a dinamikusan 
növekvő üzemanyag, bér és egyéb költségek emelkedésére, így a szállítási szerződés 
módosítása válik szükségessé. Mivel a levél 2022. november 2-án érkezett az 
önkormányzathoz és a szerződésmódosítás testületi döntést követel, így megkeresték 
a céget, hogy a testület legkorábban 2022. december 1-től tudja jóváhagyni az emelt 
hulladékszállítási díjakat. Jelenleg a temetői konténer elszállításának díja 1.800.000 
Ft évente. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Érdemes lenne elgondolkozni a 
környezetterhelési díj bevezetésén, melyet temetésenként kellene fizetni. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Nagyobb településen egy szál virággal búcsúznak az 
elhunyttól. 
 
Szarka István János képviselő: Véleménye szerint ez inkább a környezettudatosság 
miatt lehet így. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Continus 
Nova Kft-vel kötött szállítási szerződés módosításának elfogadását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

286/2022. (XI.29.) határozata 
a Continus Nova Kft-vel kötött szállítási szerződés módosításáról  

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata és a Continus Nova 
Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő Kft. között 2021. december 13. napján 
kelt szállítási szerződést 2022. december 1. napjával módosítja. Felhatalmazza 
a polgármestert a határozat mellékletét képező I. számú vállalkozói szerződés 
módosítás aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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12./ Lakosság tájékoztatója a környezet állapotáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy jogszabályi 
kötelezettség miatt, évente egyszer tájékoztatni kell a lakosságot az önkormányzat 
illetékességi területén a környezet állapotáról. Kérte az előterjesztésben foglaltak 
elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
környezet állapotáról szóló lakossági tájékoztató elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

287/2022. (XI.29.) határozata 
a lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ e) pontjában 
kapott feladatkörében eljárva Bakonycsernye környezeti állapotáról szóló 
tájékoztatót a határozat melléklete szerinti előterjesztés alapján elfogadja. 
Felhívja a jegyzőt, hogy ezen tájékoztatót tegye közzé az önkormányzat hivatalos 
honlapján, a hivatal hirdetőtábláján, valamint jelentesse meg a helyi újságban. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: haladéktalanul 
  

13./ Polgármesteri beszámoló a társulásokban végzett tevékenységéről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Ez a napirendi pont szintén minden évben felmerül. Kérte a 
benne foglaltak jóváhagyását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
társulásokban végzett tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

287/2022. (XI.29.) határozata 
a polgármester társulásokban végzett tevékenységéről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a társulásokban 
végzett tevékenységről, azok működéséről szóló polgármesteri beszámolót az 
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.  



 
16 
 
 
 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
14./ Javaslat 2023. évi munkaterv elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az eddigi 
szokásoknak megfelelően készítették el a jövő évre vonatkozó munkatervet, melyet 
javasol elfogadásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 2023. 
évi munkaterv elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

288/2022. (XI.29.) határozata 
a 2023. évi munkatervről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2023. évre vonatkozó munka és üléstervét megtárgyalva az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

2023. évi munka és ülésterve 
 

 
I. 

A munkaprogramból adódó feladatok: 
 
1.) Költségvetések elkészítése, a település működtetésével kapcsolatos 
döntések meghozatala  
2.) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése. 
3.) Beszámolók, értékelések: 
a) a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásának értékelése  
b) a Művelődési Ház és Községi Könyvtár működésének értékelése  
c) a Közös önkormányzati hivatal fenntartásával kapcsolatos beszámoló 
4.) A jogszabályi kötelezettség alapján feladat a határidős jelentések, 
beszámolók megtárgyalása, különös tekintettel a féléves, háromnegyed-éves 
beszámolóra, a zárszámadásra és pénzmaradvány elszámolásra.  
5.)A község közbiztonsági helyzetéről a Rendőrkapitányság évente tájékoztatja 
a képviselő-testületet.  

II. 
A képviselő-testületi ülések állandó témái: 
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1.) Napirend tárgyalása előtt témák: 
a) Tájékoztató az elmúlt ülést követő fontosabb eseményekről, lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
Előadó: polgármester  
b) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről  
Előadó: polgármester  
c) Tájékoztató a képviselő-testület és Pénzügyi és Településüzemeltetési 
Bizottság feladat-és hatáskörét érinti új jogszabályokról  
Előadó: jegyző  
 
2.)  
A bejelentések között, illetőleg a napirend után tárgyalandó témák:  
- Felvilágosítás kérés (interpelláció) előzőleg írásban benyújtott előterjesztés 
alapján  
- Különböző tájékoztatók és egyéb témák  
 
3.)  
A képviselő-testületi ülések megtartására – esetleges rendkívüli eseményeket 
kivéve – a hónap utolsó csütörtök. Kezdő időpontja: reggel 8 óra.  
A nyilvános testületi üléseket - szükség szerint - zárt ülések követik. A zárt ülések 
keretében tárgyalja a képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló törvény 46. § (2) bekezdésében feltüntetett eseteket.  
4.) A képviselő-testület évente július 1-jétől augusztus 31-ig munkaterv szerinti 
ülést nem tart. Rendkívüli események, döntési kényszerek esetén rendkívüli ülés 
összehívására kerül sor. 

III. 
Bakonycsernye, Balinka és Nagyveleg Önkormányzatainak 

együttes ülései 
 
A Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal és a Gajamenti Önkormányzati 
Társulás közös fenntartásából adódó döntéseket a tagi önkormányzatok együttes 
ülésen fogadhatják el. Amennyiben együttes ülésre kerül sor, úgy annak 
időpontját polgármesterek együttesen tűzik ki. 
Amennyiben a képviselő-testületek nem összevont ülés keretében döntenek az 
érintett napirendi pontokról, úgy a jegyző köteles mind a három testület részére 
azonos tartalmú előterjesztést készíteni. 
 

IV. 
A munkaterv nyilvánossága 

 
A jegyző gondoskodik arról, hogy a munkaterv nyilvánossága biztosított legyen, 
a terv elfogadását követően a www.bakonycsernye.hu önkormányzatunk 
honlapján, valamint a Községi Könyvtárban közzéteszi.  

V. 
A Képviselő-testület ülésterve 

 
A fenti munkaterv alapján Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének 2023. évi ülésterve a következő: 
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A testületi ülések napirendi tervezetére, a napirendi pontok sorrendjére a 
polgármester tesz javaslatot. A testületi ülés napirendi ügyeinek előkészítésért 
felelős a jegyző, közreműködik a napirendi pont tárgya szerinti előadó.  
 
JANUÁR 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Köztisztviselők teljesítményértékelésének alapjául szolgáló célkitűzések 
meghatározása 
Előterjesztő: jegyző 
2./ Nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata 
3./ Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének beterjesztése I. forduló 
4./ Aktuális ügyek 
 
FEBRUÁR 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Tájékoztató a Községi Könyvtár 2022. évi működéséről 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Tájékoztató a Művelődési Ház 2022. évi működéséről 
Előterjesztő: polgármester 
3./ Tájékoztató az Általános Iskola 2022. évi működéséről 
Előterjesztő: polgármester 
4./ Tájékoztató a Bóbita Óvoda Mini Bölcsőde 2022. évi működéséről 
Előterjesztő: polgármester 
5./ Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételi 
kötelezettségének teljesítéséről, a KOMA adatbázisban történő szereplésről 
Előterjesztő: bizottság elnöke 
6./ Javaslat az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének meghatározására 
Előterjesztő: polgármester 
7./ Javaslat az önkormányzat saját bevételek, valamint adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározására a költségvetési 
évet követő 3 évre várható összegéről 
Előterjesztő: polgármester 
8./ Javaslat az MTKT társulás működéséhez történő hozzájárulás 
meghatározásáról 
Előterjesztő: polgármester 
9./ Beszámoló a civil szervezetek részére nyújtott támogatások felhasználásáról 
Előterjesztő: polgármester 
10./ A polgármester 2023. évi szabadságütemezésének jóváhagyása 
Előterjesztő: jegyző 
11. Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
12./ Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetésének 
elfogadása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
13./ Aktuális ügyek 
 
MÁRCIUS 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről 
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Előterjesztő: polgármester 
2./ Az önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása 
Előterjesztő: polgármester 
 
 
 
ÁPRILIS 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása 
Előterjesztő: polgármester 
3./ Tájékoztató az önkormányzat vagyonkimutatásáról a vagyonállapotról Mötv. 
110. § (2) bekezdése alapján 
Előterjesztő: polgármester 
4./Tájékoztató a 2022. évi belső ellenőrzés megállapításairól 
Előterjesztő: polgármester 
5./ Aktuális ügyek 
 
MÁJUS 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Beszámoló az önkormányzat 2022. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti 
feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Aktuális ügyek 
 
JÚNIUS 
1./ Aktuális ügyek 
 
Képviselő-testületi ülés időpontja: 2023. július-augusztus: szükség 
szerint aktuális ügyek 
 
SZEPTEMBER 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának ½ féléves teljesítéséről szóló 
tájékoztató ismertetése 
Előterjesztő: polgármester 
3./ Döntés a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázati rendszerhez történő 
csatlakozásról 
Előterjesztő: polgármester 
4./ Aktuális ügyek 
 
OKTÓBER 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ 2024. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása 
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Előterjesztő: polgármester 
3./ Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról szóló ¾ éves tájékoztató 
ismertetése 
Előterjesztő: polgármester 
4./ Aktuális ügyek 
 
NOVEMBER 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1/ Az önkormányzat helyi adórendeleteinek felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Jegyzői beszámoló az adóztatási tevékenységről 
Előterjesztő: jegyző 
3./ Önkormányzati lakások lakbérrendeletének felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
4./ Temetői díjak felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
5./ Lakosság tájékoztatója a környezet állapotáról 
Előterjesztő: polgármester 
6./ Polgármesteri beszámoló a társulásokban végzett tevékenységről  
Előterjesztő: polgármester 
7./Aktuális ügyek 
 
DECEMBER 
Tárgyalandó napirendi pontok: 
1./ A 2024. évre vonatkozó munkaterv meghatározására 
Előterjesztő: polgármester 
2./ Tájékoztató az önkormányzati képviselő választópolgárokkal való 
kapcsolattartási kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységéről szóló 
tájékoztatási kötelezettsége teljesítéséről 
Előterjesztő: polgármester 
 
A Képviselő-testület az éves KÖZMEGHALLGATÁS időpontját március 
hónapban határozza meg.  

VI. 
Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság ülésterve 

 
A Bizottság az SZMSZ-ben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva, igazodva 
a képviselő-testület üléstervéhez tartja meg bizottsági üléseit. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
15./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy testületi döntés 
alapján a Ravatalozó feljutását végző vállalkozó szerződésének határidejét korábban 
módosították, ehhez igazítva kellett a műszaki ellenőr szerződését is módosítani. 
Az új határidejű szerződés aláírásra került mind a két fél részéről. 
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Az önkormányzat fenntartása alatt lévő óvodát 2022. december 23-tól december 31-
ig bezárják, mert a szülők nem kértek felügyeletet. 
 
2023. január 2-6-ig 5 gyermeket hoznak majd az óvodába, így csoportösszevonás 
keretében a Rózsa utcai óvodába vihetik majd a gyermekeket a felügyeletet kérők. 
 
Minden önkormányzati dolgozónak egyszeri 100.000.-Ft-os rezsitámogatást 
biztosítanának a bérmegtakarítás terhére. 
 
2022. november 24-25-én részt vett a TÖOSZ (Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetsége) által rendezett konferencián Zalakaroson. A tanácskozást sikeresnek 
ítélte meg, hiszen három fontos területről kaptak fontos információt. 
Az egyik az egészségügyi alap-és szakellátás, orvosi ügyleti ellátás 2023. évi várható 
változásairól, itt Dr. Végvári Tamás igazgató, az Országos Kórházi Főigazgatóság 
vezetője a következőről nyújtott tájékoztatást: Az elfogadott törvény szerint az orvosi 
ügyeleti ellátást az Országos Mentőszolgálat fogja átvenni az önkormányzatoktól. 
Január 1-vel az önkormányzatok már megkereshetik a mentőszolgálatot, hogy az 
vegye át tőlük az ellátást, viszont nyilvánvalóan erre ők még nem lesznek felkészülve. 
Július 1-vel viszont azokban a térségekben, illetve önkormányzatoknál, ahol lejár a 
mostani szolgáltatóval a szerződés, köteles átvenni a mentőszolgálat a feladatot. 
2024. január 1-vel már kötelezően mindenki a mentőszolgálattal kell, hogy ellássa az 
orvosi ügyeletet. Ez Bakonycsernye esetében a következőt jelenti: a jelenlegi 
szerződés idén december 31-ig szól a Móri Kistérségi Többcélú Társulás keretein 
belül. A Társulás a móri kórházzal fél évre aláír egy újabb szerződést és július 1-vel 
pedig a mentőszolgálat látja majd el a feladatot. A kórházzal kötendő féléves 
szerződés annyiban változik a mostanihoz képest, hogy a két orvos helyett egy 
orvossal látnák el a feladatot, így a költségek is jelentősen csökkennének a 2022-es 
évhez képest. Így 2023-as költségvetés tervezésekor már jóval kevesebb összeggel 
kell számolni a kiadási oldalon, hiszen az év második felétől a feladat elkerül az 
önkormányzattól. 
Az egészségügyet érintő további módosulás pedig, hogy a Védőnői Szolgálat kikerül 
az önkormányzat feladata közül és ugyancsak az év közepétől átkerül állami 
fenntartásba. A védőnők munkáltatója a főispán lesz és az állam finanszírozza nem 
csak a munkavállalók bérét, hanem a feladatellátási hely rezsiköltségeit is. Ez felvet 
több kérdést is, hiszen jelenleg a közös önkormányzati hivatal épületében található a 
szolgálati helyük és amennyiben megépül az egészségház akkor abban tervezik az 
elhelyezésüket. Így valószínűleg külön megállapodást kell kötni az állammal ezek 
finanszírozási feltételeire. 
Ugyancsak fontos változás lesz az is, hogy az orvosi körzethatárok meghatározását 
az állam fogja megszabni. Ezzel azt a célt próbálják elérni, hogy minden emberhez 
elérjen a szolgáltatás, hiszen jelenleg nagyon sok betöltetlen háziorvosi körzet 
található Magyarországon. Ennek átalakítása várhatóan hosszabb időt vesz igénybe, 
így várható befejezési határidőről nem hallhattak tájékoztatást. 
Mint minden törvénynél a legfontosabb információkat majd a részletszabályozásokból 
fogják megtudni, de ez még nem jelent meg. A szakmával folyamatosan konzultál, az 
általuk jelzett észrevételeket próbálja a döntéshozók felé kommunikálni. 
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Dr. Dukai Miklós a Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkára adott tájékoztatást 
az önkormányzatok helyzetéről és a 2023. évi várható lehetőségekről. Elmondása 
alapján a feladatfinanszírozási összegek nem csökkennek a tavalyi évhez képest. Az 
ország nehéz helyzetére való tekintetettel akár ez egy pozitív hír is lehetne. Tisztában 
vannak azzal, hogy a legnagyobb feladat minden önkormányzat számára a 
megemelkedett rezsiköltségek finanszírozása. A 15 000 főnél nagyobb településekkel 
leülnek tárgyalni. Az 5 000-15 000 fő közöttiektől már most intézkedési tervet kértek, 
ami kiindulópontja a velük való tárgyalásnak. Az 5 000 fő alatti településekkel nem 
ülnek le tárgyalni, hanem az ASP-n és az egyéb úton beszerzett adatok alapján 
fontolják meg az állami segítséget. Amennyiben lesz valóban segítség, mert ez még 
nem eldöntött dolog, akkor azt az önkormányzat által megkötött áram - és 
gázszolgáltatási szerződések, az adóerő képesség és a többi nagyobb 
önkormányzathoz hasonlóan a megtett intézkedések alapján adnak pénzbeli 
segítséget. 
 
Államtitkár úr megerősítette azt is, hogy bár a sajtóban és itt-ott megjelentek olyan 
hírek, hogy esetleg nem lesz 2024-ben önkormányzati választás vagy hozzányúlnának 
a jelenlegi hivatali struktúrához, alaptalan híresztelés. A jelenlegi rendszert kívánja 
folytatni az állam az önkormányzati szférában.  
 
Módosítani fogják az önkormányzatok jövő évi finanszírozásának a már elfogadott 
költségvetését, ezek a számok várhatóan december végén az igazgatási szünet előtt 
fognak megjelenni és akkor láthatnak majd tisztán, hogy pontosan milyen 
finanszírozási lehetőségei lesznek önkormányzatunknak. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: 2023-ban hogy számolnak az iparűzési adóval 1 vagy 
2%-al? 
 
Turi Balázs polgármester: Komoly megfontolás alatt van, hogy 2%-al számoljanak-e, 
de ezt az állam fogja eldönteni, hogy marad az összes bevétel az önkormányzatnál 
vagy nem. Az önkormányzat eddig is megkapta az elvont 1% összegét az államtól 
kompenzációban. 
 
Tabajdi Márton a Területfejlesztési Programok végrehajtásáért felelős 
Főosztályvezető tájékoztatást adott a TOP-os programok helyzetéről. Ez legfőképpen 
a 2021-2027-es Uniós fejlesztési ciklusban várható támogatások alakulásáról szólt. A 
már folyamatban lévő TOP-os pályázatoknál rendkívül lényeges, hogy 2023. 
december 31-ig el kell számolni a támogatással. Aki ezt nem tudja megtenni, annak 
vissza kell fizetni a pénzt. Számukra ez azért fontos hír, mert a Rózsa utca 
csapadékvíz elszámolása ebbe a körbe esik. 
 
Új pályázatként megjelentek a TOP_Plusz források, melyeket már be lehetett nyújtani, 
és várhatóan még az idei évben a 70 % -nál eredmény várható. Ez szintén érinti a 
települést az Egészségház projekt kapcsán. Az Európai Uniós forrásokról néhány 
érdekes információt is megosztott: jelen pillanatban a Magyar Kormány, úgy, mint 
minden egyes Európai Uniós ország saját költségvetéséből előre finanszírozza meg a 
költségeiket és azt utólag téríti majd meg az Európai Unió. Ebben a ciklusban azonban 
Magyarország részére még nem szabadították fel a forrásokat, így több mint két éve 
kiírt és elnyert projekteket a Magyar Állam finanszírozta. Ezért is van nagy jelentősége 
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a Brüsszeli tárgyalásoknak, hiszen több ezer milliárd euró sorsáról döntenek, amely 
most elég nagy lyuk az országos költségvetésben. Az euró árfolyama sajnos 
mostanság eléggé rosszul alakul a forinthoz képest, az Európai Unióval való 
elszámolásnál viszont pont az ellenkezőjébe fordul, hiszen az az euró mennyiség, 
amiben megegyeztek 2021 elején, az a mai euró árfolyammal számolva nagyobb 
összeget jelent. Az itt keletkezett növekményből az Állam ugyanezek a pályázatok 
többletforrásait igyekszik majd fedezni. Ez a település számára is talán jó hír, ha 
megnyerik az Egészségház pályázatot, minden bizonyára szükség lesz erre a 
többlettforrásra. 
 
Energetikai és rezsi témakörében is kaptak tájékoztatást, ahol igazán új információhoz 
nem jutott, az viszont világossá vált, hogy minden egyes önkormányzatnál ez nagyon 
kardinális kérdés. Szinte nincs két azonos ár, szinte nincs két azonos szerződés az 
ország majdnem 3500 önkormányzatánál. Itt is gondolkodnak az úgynevezett ársapka 
bevezetésén. Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata minden egyes épületére 
rendelkezik áram és gáz szerződéssel. Az összes áramszerződés 2024. december 31-
ig szólnak, a közvilágításnál és a többi épületnél - kivétel a hivatal – összesen 
háromszoros áremelkedéssel kell számolni. A hivatalnál nyolcszoros áremelkedéssel 
kell számolni. Gáz esetében határozatlan idejű szerződésekkel rendelkezünk, melynél, 
ha nem emelkednek a rendszerhasználati díjak, akkor 7-szeres, ha emelkednek, akkor 
10-szeres lesz az ár. Ezekkel a számokkal számolva, ha ugyanennyi fogyasztás lenne, 
mint az idei évben, akkor 45 millió plusz forrásra lenne szükség. A bevezetett 
intézkedésekkel legalább 40-50 %-os megtakarítást várnak.  
 
Sok témakör volt még ezen a konferencián, de ezek voltak a leglényegesebbek. 
Összességében nagyon hasznosnak ítéli meg, köszöni, hogy a testület hozzájárult 
ehhez. 
 
Jelezte, hogy megkeresték a Bakonycsernyei vállalkozók a karácsonyi díszkivilágítás 
miatt, melyről már beszélt a testülettel. A csernyei vállalkozók által összegyűjtött 115 
ezer Ft-ot befizették az önkormányzat számlájára, melyből az áramdíjat fedezik, a 
további 140 ezer Ft-ból a fel-és leszerelés munkadíja kerül kifizetésre, melyet 
egyenesen Svehlik Imre villanyszerelőnek fizettek ki. A fennmaradó 445 ezer Ft, a 
kosaras munkadíja, melyet a Klein Park Kft. nem számláz ki az önkormányzatnak, ő 
ezzel járul hozzá. 
 
Turi Balázs polgármester: Támogatásként. Rendkívül büszke arra, hogy a település 
ilyen összefogásban működik. Felkérte Fidrich Tamásné jegyző asszonyt, hogy a 
délelőtt folyamán történt rendezési tervvel kapcsolatos egyeztető tárgyalásról 
tájékoztassa a képviselő-testületet. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Délelőtt egyeztető tárgyaláson vett részt a Bakonycsernyei 
rendezési tervvel kapcsolatban a megyei főépítésznél. Voltak kifogásai, amiket a 
tervező javítani fog és így kerül majd ismét beterjesztésre a képviselő-testület elé. A 
HÉSZ-nek 2022. december 31-ig hatályba kell lépnie. 
 
Turi Balázs polgármester: Megköszönte a jegyző asszony tájékoztatást. A temetővel 
kapcsolatban szeretné tájékoztatni a testületet, hogy ahol bejárnak az őzek a felmérést 
megcsinálták. Felháborító, amit a lakosok művelnek. Átdobálják a kerítésen a 
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zöldhulladékot, lehetőséget teremtve ezzel a vadaknak a könnyebb kerítés átugrásra. 
A kapura felszerelték a vadriasztót, van éjjeli őrszolgálat, ami alatt bebizonyosodott, 
hogy a nagykaput nem használják az őzek. 6-8 fős őztársaságról van szó, akiket 2-3 
vadász folyamatosan figyel. Jelen pillanatban sajnos nagyobb a probléma, de 
előrelépés van folyamatban. Az önkormányzat beszerezte a kerítést, amiről korábban 
már beszéltek. A Vadex Zrt beszerzési áron adta az anyagot, ezzel is segítséget 
nyújtva. Szombaton pedig felállítják a kerítést, kipótolják, ahol rossz, remélhetőleg 
ezzel megakadályozzák az őzek bejutását. 
 
Tájékoztatta a testületet, hogy a Borbála napi ünnepség időpontjában változás történt. 
Az ünnepség 2022. december 2-án 11 órakor kezdődik. 
2022. december 7-én 13.30 órakor a temetőnél lévő ravatalozó átadására kerül sor, 
valamint december 14-én 14 órakor kerülne megtartásra az idősek karácsonya. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
tájékoztatóban foglaltak elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

289/2022. (XI.29.) határozata 
a polgármesteri tájékoztatóról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 
polgármester tájékoztatóját elfogadja.  
 
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 

 
 

     Varsányi Ferencné 
                    jkv. hitelesítő 


