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Bakonycsernye Község Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 
11-én, 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  
Turi Balázs   polgármester 
Berze Attila  képviselő 
Osgyán Gábor  képviselő 
Szarka István  képviselő 
Varsányi Ferencné képviselő  
 
Tanácskozási joggal:  
Fidrich Tamásné  jegyző  
 
 
Turi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselő-testületi 
tagból 5 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Szarka István képviselőt javasolta. A képviselő-testület a 
jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslattal egyetértett, és az alábbiak szerint 
határozott.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

98/2015. (V.11.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Szarka 
István képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett javaslatot. 
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1. Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

2. Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
társulási megállapodásának módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

3. Javaslat könyvvizsgáló megbízására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

4. Szarka István kérelme 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

5. Tájékoztató óvodai konyha felújítására kiírt pályázati lehetőségről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

6. Javaslat a 78/2015. (IV.8.) számú határozat módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
A tárgyalandó napirendre egyéb módosító javaslat nem érkezett. A polgármester 
szavazásra bocsátotta annak elfogadását az elhangzottak szerint.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
99/2015. (V.11.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  

1. Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás 
módosítására 

2. Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
társulási megállapodásának módosítására 

3. Javaslat könyvvizsgáló megbízására 
4. Szarka István kérelme 
5. Tájékoztató óvodai konyha felújítására kiírt pályázati lehetőségről 
6. Javaslat a 78/2015. (IV.8.) számú határozat módosítására 

Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
Turi Balázs polgármester: A napirendi pontok tárgyalása előtt bemutatta a képviselő-
testület részére az új aljegyzőt Harcz Erzsébet személyében.  
 
 
1. Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli kiegészítésre.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Magyaralmás önkormányzata úgy határozott, hogy belép az 
MTKT általi közös óvodai nevelési feladatok ellátásába. Ehhez viszont szükséges a 
társulási megállapodást kiegészíteni, mivel ellenkező esetben e határidő jogvesztő, 
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nem élhet a belépés szándékával. Majd, ha ez hatályba lépett, utána lehet tárgyalni 
Bakonycsernye-Balinka kilépését és Magyaralmás belépését a társulásba, úgy, hogy 
várhatóan még egyszer tárgyalnia kell a tagi önkormányzatoknak május hónapban a 
társulási megállapodást. 
 
Turi Balázs polgármester: Korábban is minden önkormányzat támogatta a másik 
önkormányzat kérelmét, javasolta a testület hozzájárulását jelen esetben is. Kérte a 
képviselők véleményét.  
  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Móri 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadását.   
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

100/2015. (V.11.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete I. Bakonycsernye 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete Móri Többcélú Kistérségi Társulás 
2005. április 20-án megkötött Társulási Megállapodását a módosítást utolsóként 
jóváhagyó Képviselő-testület határozatának megfelelő napi hatállyal az alábbiak 
szerint módosítja, mely a X. számú módosítás: 

 
1. A Társulási Megállapodás X./19.2. pontjában a „július- augusztus hónapokban 

– a hónap első napjára szóló hatállyal” szövegrész helyébe az „augusztus 
hónapban – a hónap utolsó napjára szóló hatállyal” szövegrész lép. 
 

2. A Társulási Megállapodás XV. pontja kiegészül a következő 16. ponttal:  
„A Társulási Megállapodás X. számú módosítása a módosítást 
utolsóként jóváhagyó Képviselő-testület határozatának meghozatala 
napján lép hatályba.” 

 
II. A Képviselő-testület a Társulási Megállapodást az I. pontban foglalt 
módosítással az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint 
egységes szerkezetbe foglalja. 

 
III. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Móri 
Többcélú Kistérségi Társulás – a jelen határozatban rögzítetteknek megfelelő 
– módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának 
aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző  

 
 
2. Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás 
módosítására 
Előterjesztő. Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.   
 
Fidrich Tamásné jegyző: A képviselő-testület a KDV Társulási Megállapodás 
Módosítását már tárgyalta, de mivel a megállapodás szövege értelmében a tagi 
önkormányzatoknak 30 napjuk van arra, hogy módosító javaslataikat megküldjék, és 
Székesfehérvár Város polgármestere élt ezen lehetőségével, az általa tett módosító 
javaslatokkal kiegészített határozat tervezet ismételten a képviselő-testületek elé 
kerül. Tehát ezért szükséges újra a tagi önkormányzatoknak megtárgyalniuk. 
Székesfehérvár Város polgármesterének kiegészítő javaslatát az előterjesztés 
részletesen tartalmazza. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: A javítások nem mind Székesfehérvár módosítása?  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Nem, azok technikai javítások.  
  
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Móri 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

101/2015. (V.11.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítására vonatkozó javaslatot megvitatta és a következő határozatot hozta: 
 
Bakonycsernye Önkormányzat Képviselő-testülete a „Magyarország helyi 
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján a 
2006. szeptember 19. napján alapított Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását (továbbiakban: Társulási 
Megállapodás) az alábbiak szerint módosítja: 
 

I. 
1. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét 
tartalmazó felsorolásból törlésre kerül a Martonvásár térség megnevezés alatt 
szereplő Felcsút község Önkormányzata, a Várpalota térség megnevezés alatt 
szereplő Várpalota város Önkormányzata, valamint a Várpalota térség megnevezés. 
Várpalota térség törlésére tekintettel Csór Község Önkormányzata, Öskü Község 
Önkormányzata, Ősi Község Önkormányzata és Tés Község Önkormányzata 
Székesfehérvár térségébe kerül besorolásra. 
 
2. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét 
tartalmazó felsorolás Dömsöd térség megnevezés alatt kiegészül: Ócsa Város 
Önkormányzata 2364 Ócsa Bajcsy Zs. u .2. képv.: Bukodi Károly polgármester, 
Taksony Nagyközség Önkormányzata 2335 Taksony Fő út 85. képv.: Kreisz László 
polgármester 
 
3.A Társulási Megállapodás IV/3. pontja első bekezdésében szereplő „90.§ (5) és 
(8) bekezdésekben,” szövegrész helyébe „90.§ (8) bekezdésben,” szövegrész lép. 



 
5 

 

 
4. A Társulási Megállapodás IV/3.2. c) pontjában szereplő „Ht. 88.§ (4) a, b, d, 
pontokban” szövegrész helyébe „Ht. 88.§ (4) bekezdés a), b) és d) pontokban” 
szövegrész lép. 
 
5. A Társulási Megállapodás V. fejezetének második bekezdése helyébe az 
alábbi szövegrész lép:  
„A Társulás szakágazati besorolása: 841218 Lakás- kommunális szolgáltatások 
igazgatása.  
A Társulás kormányzati funkció szerinti alaptevékenységei: 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások 
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok” 

 
6. A Társulási Megállapodás  V. rész V/1. a) pont első bekezdésének második 
mondatából törlésre kerül a „melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz„ szövegrész. 
 
7. A Társulási Megállapodás V/1.c) pontjának második bekezdésének második 
mondatából törlésre kerül a „féléves és háromnegyed” szövegrész. 
 
8. A Társulási Megállapodás teljes szövegében az elnökhelyettes és 
elnökhelyettesek megnevezések helyébe alelnök és alelnökök megnevezés lép.  
 
9. A Társulási Megállapodás VII/1. pontjának első bekezdése az alábbi mondattal 
egészük ki: „Az önkormányzatok által delegált tagok felsorolását a Szervezeti és 
Működési Szabályzat tartalmazza.” 
 
10. A Társulási Megállapodás VII/1.1. a) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„a) a Társulási Tanács elnökének, alelnökének, Operatív Tanács tagjának, 
Operatív Tanács elnökének, Felügyelő Bizottsági tagjának, Felügyelő Bizottság 
elnökének a megválasztása, visszahívása,” 
 
11. A Társulási Megállapodás VII/1.1. o) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:  
„o) Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője felett a kiemelt munkáltatói 
jogok (kinevezés, felmentés) gyakorlása” 
 
12. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont harmadik bekezdésének utolsó 
mondata helyébe a következő mondat lép: „A Társulás érintett tisztségviselőinek 
megbízatása határozott időre szól.”  
 
13. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pontjának hatodik bekezdésének utolsó 
mondata törlésre kerül. 
 
14. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont nyolcadik bekezdésében „A VII/1.1./ 
a., c., d., e., f., g., h., m., pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban 
résztvevő tagok minősített többséggel hozott határozata szükséges.” mondat helyébe 
az alábbi mondat lép: „A VII/1.1. a), c), d), e), f), g), h), m) és o) pontokban foglalt 
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esetekben a Társulási Tanácsban résztvevő tagok minősített többséggel hozott 
határozata szükséges.” 
 
15. A Társulási Megállapodás VII/1.3. o) pontjából az alábbi szövegrész törlésre 
kerül „és gazdasági vezetője”. 
 
16. A Társulási Megállapodás VII/3. pontjának második bekezdése helyébe az 
alábbi mondat lép: „A Projekt Iroda önálló jogi személy, az Áht. 7.§ (2) bekezdés a) 
pontja szerinti, a Társulás hulladékgazdálkodási feladatinak ellátását végző 
költségvetési szerv.” 
 
17. A Társulási Megállapodás VII/3. pontjának harmadik bekezdésében „és a 
gazdasági vezető” szövegrész törlésre kerül. 

 
18. A Társulási Megállapodás VII/3. pont utolsó bekezdése helyébe az alábbi 
mondat lép: 
„A Projekt Iroda szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályozást a 
Társulás Tanácsa által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.” 
 
19. A Társulási Megállapodás VII/4. pontjának negyedik bekezdés b) pontjából 
„féléves és” szövegrész törlésre kerül. 
 
20. A Társulási Megállapodás VII/4. pontjának hatodik bekezdésében „A jelen 
fejezet” szövegrész helyébe a következő szövegrész lép: „A jelen VII/4. pont 
negyedik bekezdés”. 
 
21. A Társulási Megállapodás XI/1. pontja az alábbi második bekezdéssel 
egészül ki: „Amennyiben a beruházás jelen szerződés aláírásától számított 3 éven 
belül nem kezdődik meg, illetve az aláírástól számított 6 éven belül nem valósul meg, 
úgy Tagok a fent megjelölt határidő letelte után, ezen okból is élhetnek felmondási 
jogukkal.” 
 
22. A Társulási Megállapodás XI/1. pontjának harmadik bekezdésen a „továbbá a 
Társulás, mind kedvezményezett támogatásban részesült, a kötelező üzemeltetési, 
fenntartási időtartam lejártának napjáig.” szövegrész törlésre kerül. 

 
23. A Társulási Megállapodás XI/3. pont második bekezdése helyébe az alábbi 
szöveg lép: 
„A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok 
képviselő-testületének minősített többséggel, legalább hat hónappal korábban 
meghozott határozata szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a testület 
elfogadja a Társulás céljait is tartalmazó Társulási Megállapodást, továbbá a 
feladatok megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja. Erről a 
Társulási Tanácsot értesíteni kell. A társuláshoz csatlakozni a naptári év első 
napjával és július 1. napjával lehet.” 
 
24. A Társulási Megállapodás 1. számú mellékletének megnevezése „Tagi 
önkormányzatok felsorolása a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásáról szóló törvényben meghatározott időpont szerinti lakosságszámmal” 
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25. A Társulási Megállapodás 4. számú melléklete törlésre kerül. 
 

II. 
1. A Képviselő-testület a Társulási Megállapodást az I. pontban foglalt módosítással 

egységes szerkezetbe foglalva a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Közép-Duna 
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának aláírására, valamint felkéri a 
Polgármestert, hogy a határozat megküldésével értesítse a Társulás Társulási 
Tanácsa Elnökét a Képviselő-testület döntéséről.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
3. Javaslat könyvvizsgáló megbízására 
Előterjesztő. Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli kiegészítésre.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A könyvvizsgálót, a feladatok elvégzésére az önkormányzat 
bízza meg, viszont az erre fordított összeg a költségvetés tervezése során a közös 
hivatalra lett tervezve.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: A tavalyi évben is meg lett bízva a könyvvizsgáló vagy 
a korábbi években hogyan volt? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Minden évben meg lett bízva, a szerződést kell módosítani.  
 
Turi Balázs polgármester: Megköszönte a képviselő-testületnek, hogy minden évben 
tervez a könyvvizsgálói feladatokra pénzösszeget a költségvetésbe. 
 
Berze Attila képviselő: Ez azt jelenti, hogy a képviselő-testület odafigyel arra, hogy 
szabályos legyen a működés.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a   
 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

102/2015. (V.11.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Marosi 
Gizella (1132 Budapest, Visegrádi u. 82/a.) könyvvizsgáló, egyéni vállalkozót 
az önkormányzat 2014. évi egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatára.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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4. Szarka István kérelme 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Szarka István képviselőt tegye meg szóbeli 
kiegészítését a napirendi ponttal kapcsolatban.  
 
Szarka István képviselő: Az egyházközség kérelemmel fordult a képviselő-
testülethez, mely szerint az önkormányzat tulajdonában lévő, de az egyház által 
működtetett óvoda épületén bővítési munkákat végezhessen. A bővítés az épület 
külső szerkezetét nem érintené, belső átalakítás lenne. A kivitelezési munkákat helyi 
vállalkozóval végeztetnék el.    
 
Varsányi Ferencné képviselő: Mivel az épület önkormányzati tulajdon, az elszámolás 
hogyan fog történni, a számla kinek a nevére lesz kiállítva.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A számlákat az egyház nevére kell kiállítani. 
 
Szarka István képviselő: Az önkormányzat nem járt rosszul azzal, hogy kiadta az 
épületet az egyház részére.  
 
Turi Balázs polgármester: Úgy gondolja, az épület jó kezekben van évek óta.    
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az Evangélikus Egyházközség kérelmét.  
 

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

Szarka István képviselő nem szavazott.  
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
103/2015. (V.11.) sz. Határozata 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 
tulajdonában lévő, de az Evangélikus Egyházközség által óvodaként 
működtetett épület belső csoportszoba bővítési munkálatainak elvégzéséhez.    
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5. Tájékoztató óvodai konyha felújítására kiírt pályázati lehetőségről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Pályázati kiírás jelent meg óvodai tálaló konyha 
fejlesztésére vagy létrehozására, melyhez mindkét esetben 5 % önerő szükséges. 
Vezető óvónővel tárgyalt, akinek a véleménye egyértelműen a Rózsa utcai óvoda 
tálalókonyhának a felújítása volt. A beruházás során a falban lévő vezetékeket is ki 
lehetne cserélni, valamint a mai kornak megfelelő konyhai felszereléseket vásárolni. 
Részletesen tájékoztatta a testület tagjait a megjelent pályázatban szereplő 
fejlesztési alternatívákról. Kérte a képviselőket, hogy döntésüknél vegyék figyelembe, 
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hogy ez hosszú távra szólna, 10 éves fenntartási kötelezettséggel. Amennyiben új 
főzőkonyha építésében gondolkodik a testület, abban az esetben a településen 
minden étkeztetés onnan kellene megoldani, óvodák, iskola, szociális étkezők, 
esetleg egyházi óvoda is. Ehhez természetesen kell olyan személy is, aki végezné a 
konyha üzemeltetését. Véleménye, hogy felújításra mindenképpen pályázzon a 
testület, de az, hogy az tálaló vagy főzőkonyha legyen, abban kérte a képviselők 
véleményét.  
 
Szarka István képviselő: Mindenképpen fontos lenne tudni, hogy mennyi a 
pályázatban szereplő fenntartási kötelezettség.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: 10 év.  
 
Szarka István képviselő: Mekkora létszámmal kell majd működtetni? Készült-e 
előzetes terv? A pályázati lehetőséget ki kellene használni, de 10 év hosszú idő, 
ugyanis egy konyha működtetése kockázatos. Mindenképpen mérlegelni kell a 
létesítés lehetőségét is, ugyanis munkahelyet is lehetne teremteni vele.  
 
Turi Balázs polgármester: A pályázati kiírás a napokban jelent meg, így előzetes terv 
még nem készült. A településen jelenleg étkezők létszámával, mely kb. 250 fő, plusz 
50 fővel lehetne számolni. Dönteni kell arról, hogy a tálaló konyha felújítása vagy új 
konyha létesítésére legyen benyújtva a pályázat, melynek benyújtási határideje 
május 29., tehát rövid az idő.  
 
Berze Attila képviselő: Mindenképpen az irányba gondolkodik, hogy új konyha 
építése lenne szükséges. Nem fél attól, hogy az önkormányzat nem tudná 
működtetni. A pályázati lehetőség kedvező, melyet ki kell használni.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Arra mindenképpen oda kell figyelni, hogy az 
önkormányzatnak ne kerüljön költségébe. Milyen keretösszeg van rá?  
 
Turi Balázs polgármester: Nincs keretösszeg meghatározva.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Javasolta, hogy a pályázat mindenképpen legyen 
benyújtva, de előzetes számítások kellenek az új konyha kialakításával 
kapcsolatban.  
 
Turi Balázs polgármester: A testület részére egy részletes anyagot kell készíteni, 
melyhez javasol mindenképpen szakmai segítséget kérni. Amennyiben az anyag azt 
mutatja majd, hogy lehetséges a főzőkonyha létesítése, úgy a pályázat ez irányú 
benyújtásáról kell majd dönteni. Továbbá a létszám és az élelmezésvezető személye 
is fontos, de kivitelezhető alternatíva a melegítőkonyha fejlesztése is, arra 
mindenképpen be kell adni a pályázatot.  
 
Berze Attila képviselő: Vannak olyan személyek, akik szakmai anyag elkészítésével 
foglalkoznak.  
 
Turi Balázs polgármester: Másfél hét van arra, hogy egy anyag kerüljön a testület 
elé, ezért mindenképpen meg kell bízni egy szakembert ennek elkészítésével.  
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Varsányi Ferencné képviselő: Amennyiben pályázunk és nyertes lesz a pályázat, 
abban az esetben lehet még később is dönteni arról, hogy esetleg nem végezzük el 
a beruházást? 
 
Turi Balázs polgármester: Amennyiben benyújtjuk a pályázatot és nyerünk, akkor 
szerződéskötés előtt még el lehet állni, de az már nem vet túl jó fényt az 
önkormányzatra.   
 
Varsányi Ferencné képviselő: Milyen szankciók vannak, ha esetleg beindul, de 
három év múlva nem működik a konyha.  
 
Turi Balázs polgármester. Vissza kell fizetni a támogatást.  
 
Szarka István képviselő: Meg kell keresni azt a szakembert, aki kiszámolja, hogyan 
lehetne gazdaságos a működtetés.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Mi van abban az esetben, ha az iskola nem akarja innen az 
étkezést megoldani? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Jelenleg is az önkormányzat köt szerződést a vállalkozóval 
az iskolai étkezésre vonatkozóan is.  
 
Turi Balázs polgármester: Összefoglalta az elhangzottakat és kérte a testület 
hozzájárulását a megfelelő személy megbízásával.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
konyha felújítás pályázat előkészítése során felmerülő költségek viselését.  
  

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

104/2015. (V.11.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai konyha 
felújítására vonatkozó pályázat előkészítése során felmerülő költségek 
biztosítását vállalja a 2015. évi költségvetése terhére, melynek maximum 
összege 50.000 Ft.  

  
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
6. Javaslat a 78/2015.(IV.8.) számú határozat módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: A 78/2015.(IV.8.) számú határozatban a képviselő-testület 
megbízást adott a GUASTADVERT Kft. (Tatabánya, Borbély S. u. 19.) részére a 
falunapi rendezvények lebonyolítására. A vállalkozó kérte, hogy ne a Kft. legyen a 
megbízva, hanem az ő személye, aki tulajdonképpen megegyezik a Kft. 
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ügyvezetőjének személyével. Kérte a testület egyetértését a határozat módosítására 
vonatkozóan.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátott a 
78/2015.(IV.8.) sz. határozat módosítását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

105/2015. (V.11.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a 78/2015.(IV.8.) 
sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:  
 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy 2015. július 24-26. közötti időszakban a Sportpálya területén 
vidámparkkal egybekötött gyermek és felnőtt szórakoztató műsorok 
megszervezésére ad engedélyt Greznár Oszkár egyéni vállalkozó (2800 
Tatabánya, Borbély Sándor utca 19.) részére.  
A rendezvény teljes körű lebonyolításával az egyéni vállalkozót bízza meg a 
határozat mellékletét képező szerződéstervezet szerint.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, melyben a megbízási 
díj maximum összegét a 2015. évi költségvetési rendeletben, „Falunapi 
rendezvények” céljából betervezett a képviselő-testület. Programegyeztetés 
eredményeként a költségvetésben meghatározott összeg csökkenhet, viszont 
annak mértéke programváltozás esetén sem léphető túl.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2015. július. 30.  
 

 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester a képviselő-testület 
ülését bezárta.  
 
 
 
 Turi Balázs      Fidrich Tamásné 
 polgármester              jegyző 
 
 
     Szarka István 
     jkv. hitelesítő 


