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Bakonycsernye Község Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 
20-án, 8 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  
Turi Balázs   polgármester 
Ackermann Zoltán alpolgármester 
Berze Attila  képviselő 
Kaviczki Péter  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 7 fő megjelent, így 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: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

106/2015. (V.20.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község 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 szereplőektől eltérően tett javaslatot. 
 

1. Javaslat nyilvános wifi pontok (Hotspotok) kiépítésére 
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: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
107/2015. (V.20.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1. Javaslat nyilvános wifi pontok (Hotspotok) kiépítésére 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1. Javaslat nyilvános wifi pontok (Hotspotok) kiépítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Írásos előterjesztés minden képviselő megkapta, mely 
szerint három cégtől kért be árajánlatot a wifi pontok kiépítésére. Az árajánlat 
bekérőre egy cégtől a Datatrans Kft-től érkezett árajánlat. Az ajánlat szerint két 
buszmegállónál a Petőfi utcai valamint a faluközpontban lévő két buszmegállóban 
történne a wifi pontok elhelyezése. Mindegyik pont kialakítása 83.000 Ft-ba kerülne, 
plusz költséget jelent még, hogy a központban a domborzati viszonyok miatt átjátszó 
kiépítése szükséges, ami 20.000 Ft lenne. Javasolja, hogy kísérleti jelleggel egy éves 
időtartamra kerüljön kiépítésre és amennyiben igény és lehetőség van rá, úgy a 
későbbiekben lehet bővíteni a rendszert esetleg a művelődési ház vagy a sportpálya 
területére is. Elmondta, hogy a költségvetésbe ezen összeg nem lett betervezve, de 
úgy gondolja, hogy az önkormányzat fa eladásból származó és a karbantartás 
szakfeladaton betervezett összegből meg lehet valósítani. Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
Szarka István képviselő: Jónak tartja, támogatja a wifi pontok kiépítését, de 
véleménye szerint nem kell bővíteni, ugyanis legyenek olyan helyek, ahol megmarad 
a beszélgetés lehetősége is.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Ha két helyre fizetünk előfizetést, minek kell az átjátszó? 
 
Turi Balázs polgármester: A központban kiépített eszközök nem látják egymást, ezért 
szükséges az átjátszó kiépítése.   
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Kaviczki Péter képviselő: A rendszer minden elhaladó buszon, autóban lévő 
mobiltelefont érzékelni fogja és frissít. A cél az lenne, hogy aki a buszmegállóban 
várakozik, tudja használni. Az első időszakban biztosan nagyon leterhelt lesz a 
rendszer.  
 
Ackermann Zoltán képviselő: Mi lenne, ha lekódolná, az önkormányzat, a kódot 
pedig ki kellene írni egy táblára a buszmegállóba.  
 
Berze Attila képviselő: Turizmus szempontjából is jó dolognak tartja ezt a fejlesztést, 
mivel Kisgyónba sokan járnak vidékről kirándulni, úgyhogy támogatja. Az idei évben 
fog csak ennyibe kerülni, mivel jövőre már csak a havidíjat kell majd fizetni.  
 
Szarka István képviselő: Arra azért oda kell figyelni, hogy a szépen felújított 
buszmegállók nehogy tönkremenjenek.  
  
Turi Balázs polgármester: Plusz padokat nem kell kihelyezni, szemetesek vannak 
elhelyezve. Véleménye, hogy az idei évben meg kell próbálni ezt a lehetőséget.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A szerződésben hogyan fog szerepelni, az eszközök, amit 
kiépítenek az önkormányzaté lesz-e. Javasolja, hogy az idei évben próbálja meg az 
önkormányzat a kiépítést.  
 
Turi Balázs polgármester: Összefoglalva elmondta, hogy két helyen történne a wifi 
pont kiépítése. Az egyik a Petőfi utcai buszmegállókban, a másik pedig a Rákóczi 
úton a központban, ahol szükséges átjátszó felszerelése is. Továbbá költség lenne 
még a falu táblák alá valamint a buszmegállókban elhelyezni, hogy a településen wifi 
pontok elérhetőek. Mivel a költségvetésbe ezen összeg nem került betervezésre, így 
javasolta, hogy a favágásból befolyt összegből, valamint a karbantartásba tervezett 
összegből legyen fedezve a kiépítés költsége.  
 
  
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra 
bocsátotta a nyilvános wifi pontok (Hotspotok) kiépítésének elfogadását.   
 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

108/2015. (V.20.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete szerződést köt a 
község területein elhelyezkedő buszmegállókban nyilvános wifi pontok 
(hotspotok) kiépítésére a Datatrans Internet Kft-vel (8000 Székesfehérvár, Budai 
u. 9-11.) a benyújtott árajánlatban meghatározott pontokon, az ott megjelenített 
műszaki tartalommal. 
A megbízási díjat 193.294 Ft-ban határozza meg, továbbá havi 2 x 6.400 Ft díjat 
határoz meg 2016. június 1-ig.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
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Az önkormányzat a fejlesztést a 2015. évi költségvetés karbantartás szakfeladat 
és faértékesítésből származó bevétel terhére biztosítja. 
  
Felelős: polgármester 
Határidő: 2015. június 15.  

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


