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Bakonycsernye Község Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 
27-én, 10 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 Ackermann Zoltán alpolgármestert 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 

109/2015. (V.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Ackermann 
Zoltán alpolgármestert bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett javaslatot. 
 

- Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.  
 
1. Javaslat a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések pályázaton való 

részvételére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

2. Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

3. Javaslat az önkormányzat 2014. évi beszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

4. Javaslat az önkormányzat 2014. évi vagyonkimutatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

5. Javaslat az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési jelentésének 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

6. Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás 
módosítására. 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

7. Javaslat a települési könyvtár szakmai programjának jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

8. Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának felülvizsgálata 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 

9. Javaslat a gyermekvédelmi és gyermekjóléti beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

10. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 

11. Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” 
című pályázatok benyújtására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

12. Javaslat az önkormányzat 2015-2019. évi stratégiai ellenőrzési tervére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

13. Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

14. Javaslat járda felújítási munkára vállalkozó és műszaki ellenőr kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

15. LAROCO MSC által szervezendő Székesfehérvár Rally megrendezéséhez 
úthasználat kérése 
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 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
110/2015. (V.27.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1. Javaslat a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések pályázaton való 

részvételére 
2. Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítására 
3. Javaslat az önkormányzat 2014. évi beszámolójának elfogadására 
4. Javaslat az önkormányzat 2014. évi vagyonkimutatására 
5. Javaslat az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési jelentésének 

jóváhagyására 
6. Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás 

módosítására. 
7. Javaslat a települési könyvtár szakmai programjának jóváhagyására 
8. Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának felülvizsgálata 
9. Javaslat a gyermekvédelmi és gyermekjóléti beszámoló elfogadására 
10. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 
11. Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása” című pályázatok benyújtására 
12. Javaslat az önkormányzat 2015-2019. évi stratégiai ellenőrzési tervére 
13. Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára 
14. Javaslat járda felújítási munkára vállalkozó és műszaki ellenőr kijelölésére 
15. LAROCO MSC által szervezendő Székesfehérvár Rally megrendezéséhez 

úthasználat kérése 

Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
Turi Balázs polgármester tájékoztatást nyújtott a képviselő-testület részére a két ülés 
között történt fontosabb eseményekről: 

1. A polgármester béremelésével kapcsolatban a Népszabadság című lapban és 
az Indexen megjelent cikkre reagálva az alábbiakat adta elő:  
„Bakonycsernye polgármestere sem most, sem ezelőtt nem emelte meg a 
saját bérét. Soha. Erre mindenkor a képviselő-testület jogosult. A 2006., 2010. 
és a 2014. választások után a mindenkori képviselő-testület egyhangú 
szavazással, tehát ellenszavazat nélkül fogadta el a polgármester bérét. Bár 
ilyenkor, mint képviselő-testületi tagnak is lehetősége lett volna szavaznom, 
de ezt egyik alkalommal sem tettem meg, mindig tartózkodtam a szavazástól, 
így volt legutóbb is.  
2014-ben a törvényi változások következtében a testületnek más lehetőség 
hiányában 22 %-al csökkenteni kellett a juttatásaimat a 2014-es bérhez 
képest. Mivel a törvény a polgármesteri bérek kialakításánál a helyettes 
államtitkári bér 60 %-át határozza meg alapul, mint követendő mértéket. A 
legutóbbi törvénymódosítás eredményeképp miszerint a munkáltató 30 %-ban 
eltérítheti a helyettes államtitkári bért.  
Ebből kifolyólag gondolta úgy Bakonycsernye képviselő-testülete, hogy 
visszaállíthatja a polgármester bérét a 2010-es szintre. Akkor és most is úgy 
gondoljuk, hogy ezt törvényes keretek közt tette.  
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2. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a településen néhány hét múlva 
működni fog bankautomata, mely a hivatal épületéhez kerül felszerelésre. A 
K&H Bank részéről folyamatban van a szerződés tervezet megküldése. Ennek 
következtében felmerülhet a kérdés, hogy az önkormányzat a számláit a K&H 
Banknál vezesse a továbbiakban, de erről kockázatelemzőkkel kellene 
tárgyalni. Véleménye szerint a hivatal épületéhez térfigyelő kamera 
felszerelése lenne szükséges.      

3. A sajtóhíreknél maradva, a hétvégén a rendőrség razziát tartott a 
fecskeházban. A gyanú szerint kábítószer kereskedelem állhatott a háttérben. 
Természetesen mindenkit megillet az ártatlanság vélelme, de jelezte, hogy 
amennyiben bebizonyosodik a vád, úgy azonnali szerződésbontást javasol a 
lakóval.  

 
 
1.Javaslat a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések pályázaton való 
részvételére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: E pályázat keretén belül két lehetőség közül lehet 
választani. Az egyik a főzőkonyha építése, a másik pedig melegítő konyha 
kialakítása. Számolni kell továbbá autóbeszerzéssel és a 10 % önerő biztosításával. 
Mindegyik lehetőségnél 10 évig működtetni kell, amennyiben nem, úgy kamataival 
együtt kell visszafizetni. Egy konyha működtetése hatalmas felelősség és plusz 
feladat az önkormányzat részére, ezért is nagyon fontos az, hogy ki, illetve milyen 
személyzet fogja végezni az ezzel kapcsolatos feladatokat. Természetesen egy 
főzőkonyha beindítása nagyobb kockázattal jár, mint a melegítőkonyha. Kérte a 
képviselők véleményét.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság is tárgyalta és egyhangúlag javasolta a 
főzőkonyha építésére nyújtsa be a pályázatot az önkormányzat. Mindig igyekezett a 
falu érdekei szerint dönteni, most úgy érzi ez a helyes irány.  
 
Szarka István képviselő: A település érdekét nézve úgy gondolja, nem teheti meg a 
testület, hogy nem nyújtja be a pályázatot a főzőkonyha építésére. Ha benyújtásra 
kerül, az még nem azt jelenti, hogy nyertes lesz a pályázat. Meg kell adni az esélyt, 
hogy önkormányzati épületet fejlesszünk, ezzel vállalva a 10 éves működtetést.  
 
Fidrich Tamásné jegyző. Nem a pályázat benyújtásával, hanem nyertes pályázat 
esetén a működtetéssel lesz sok feladat.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Korábbi megbeszélésen is elmondta, hogy vívódik a két 
lehetőség között, de valóban település érdekeit kell nézni, így csatlakozik a 
főzőkonyha kialakításának pályázaton történő benyújtásához.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Pénzügyi bizottsági ülésen is elhangzott, továbbá 
javasolja, hogy a főzőkonyha beindításának lehetőségét meg kell próbálni. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Független szakemberrel is beszélt ez ügyben. Főzőkonyha 
működtetésének mutatói nagyon bíztatóak. Buktató lehet benne a személyi feltétel, 
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tehát mindenképp szakmai tudással rendelkező személyeket és természetesen 
helyetteseket is kell találni. Tehát megfelelő csapatot kell kialakítani erre a feladatra. 
Javasolta a főzőkonyha építésére a pályázat benyújtását.  
 
Turi Balázs polgármester: Valóban a főzőkonyha kialakítása és hosszú távú 
működtetése fontos döntés és a felelősség közös.  
 
Több kérdés hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátott a 
gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések pályázaton való részvételét.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

111/2015. (V.27.) sz. Határozata 
A nemzetgazdasági miniszter –  

a belügyminiszterrel és az emberi  erőforrások miniszterével egyetértésben,  
gyermekétkezetés feltételeit javító fejlesztések támogatására 

 meghirdetett pályázaton való részvételről 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a  
nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások 
miniszterével egyetértésben, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 
szóló 2014. évi C. törvény  3. mellélet II. 9. pont szerinti, 254 534 ebr 
azonosítószámú gyermekétkezetés feltételeit javító fejlesztések támogatására 
kiírt pályázatra. 
A pályázat célja: óvodai, iskolai gyermekétkeztetést, valamint szociális étkeztetést 
biztosító konyha létesítése a tulajdonát képező Napköziotthonos Óvoda (8056 
Bakonycsernye, Rózsa utca 67/A. szám alatti) épületében. 
Az önkormányzat kijelenti, hogy a költségvetési törvény 2. melléklet III. pont, 5. 
gyermekétkeztetés támogatása alpontja szerinti támogatásban részesül, azaz 
gyermekétkeztetési feladatok ellátására kötelezett. 
Mivel a település egy lakosra jutó adóerő képessége a 5.865 Ft/fő, így nyertes 
pályázat esetén a 95%-os intenzitású támogatáson felüli 5%-os önrészt a 2016. évi 
költségvetésében biztosítja. 
A tervezett beruházás összköltsége: 51.843.842,-Ft. 
A vállalt önrész:       2.592.192,-Ft. 
Igényelt támogatás:    49.251.650,-Ft. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2015. május 29. 
 
 
2. Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Írásos előterjesztés minden képviselő megkapta, felkérte a 
jegyzőt a napirend szóbeli kiegészítésére. Továbbá a napirendi pontot a Pénzügyi és 
Településüzemeltetési Bizottság is tárgyalta, majd felkérte Berze Attila elnököt a 
tájékoztatásra. 
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Fidrich Tamásné jegyző: A 2014. évi beszámoló elfogadása előtt módosítani 
szükséges a költségvetést.  
 
Berze Attila elnök: A bizottság megtárgyalta a módosítást, melyet javasol elfogadásra 
a képviselő-testületnek.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Az Áfa egy összegben év végén kerül 
visszaigénylésre?   
 
Csik Ildikó: Tavalyi évben éves visszaigénylés volt, most már havonta történik.  
  
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra 
bocsátotta az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítását.  
 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló  
1/2014. (II.13.) rendelet módosításáról 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
3.Javaslat az önkormányzat 2014. évi beszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt a szóbeli kiegészítésre, továbbá felkérte 
Berze Attila bizottsági elnököt a bizottság álláspontjának tájékoztatásáról. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A beszámolóban a bevételek 98 %-os a kiadások pedig 87 
%-on teljesülnek. Kérdésként merült fel a bizottsági ülésen a pénzmaradvány, mely a 
2014. decemberében megkapta az önkormányzat a 2015. január havi támogatást.  
 
Turi Balázs polgármester: Az önkormányzat kintlévősége 6 millió Ft, melynek 
behajtására intézkedési tervet elkészítését kéri.  
 
Berze Attila elnök: A bizottság megtárgyalta a beszámolót, javasolja a képviselő-
testületnek elfogadásra.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátott az 
önkormányzat 2014. évi beszámolójának elfogadását az előterjesztés szerint.  
   
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2015. (V.29.) zárszámadási rendelete az önkormányzat 

2014. évi költségvetésének végrehajtásáról  
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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4.Javaslat az önkormányzat 2014. évi vagyonkimutatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta, hogy az önkormányzat vagyonkimutatását 
kötelezően jóvá kell hagyni a képviselő-testületnek.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat vagyonkimutatását. 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

112/2015. (V.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 110.§-ában 
meghatározott kötelezettségének teljesítése érdekében az önkormányzat 
vagyonkimutatását az alábbi tartalommal hagyja jóvá: 

 
Bakonycsernye község Önkormányzatának 2014. évi vagyonkimutatása 

 
ESZKÖZÖK                                                                                                                                                                                                 
eFt-ban 

Megnevezés Előző év Tárgyév 
I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 
II.TÁRGYI ESZKÖZÖK 1 836 551 1 809 376 
- Ingatlanok 1 719 235 1 801 101 
- Gépek, berendezések, járművek 8 584 7 245 
- Tenyészállatok 0 0 
- Beruházások, felújítások 108 732 1 030 
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 3 879 3 879 
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT 
ESZKÖZÖK 

41 332 38 965 

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 881 762 1 852 220 
I. KÉSZLETEK 0 0 
II. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 
B.FORGÓESZKÖZÖK 0 0 
I. Pénztárak, betétkönyvek 324 197 
II.Forintszámlák, devizaszámlák 49 055 33 640 
C. PÉNZESZKÖZÖK 49 379 33 37 
I.Költségvetési évben esedékes követelések 6 413 7 049 
II.Költségvetési évet követően esedékes követelések 0 0 
III.Követelés jellegű sajátos elszámolások 0 0 
D. KÖVETELÉSEK 6 413 7 049 
E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI 
ELSZÁMOLÁSOK 

61 1 371 

F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 0 
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 937 615 1 894 477 
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FORRÁSOK 
Megnevezés Előző év Tárgyév 

1. Induló tőke (tartós tőke) 1 679 962 1 679 962 
2. Felhalmozott eredmény 249 878 249 878 
G. SAJÁT TŐKE 1 929 840 1 881 471 
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 4 045 1 200 
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 1 200 5 746 
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 2 530 2 692 
H. KÖTELEZETTSÉGEK 7 775 9 638 
I.EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 0 0 
J. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS 
ELSZÁMOLÁSOK 

0 0 

K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 3 368 
FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 937 615 1 894 477 

 
Forgalomképesség szerinti megoszlás 
        Ft-ban 

Megnevezés Bruttó érték Nettó érték 
Forgalomképes vagyon 232 835 229 206 
Korlátozottan forgalomképes vagyon 937 073 083 670 639 953 
Forgalomképtelen vagyon 1 308 084 248 984 246 488 
Törzsvagyon körébe nem tartozó 150 865 530 145 985 275 
ÖSSZESEN 2 396 255 696 1 801 100 922 
0-ig leírt eszközök 539.420 0 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 

5.Javaslat az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési jelentésének 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A belső ellenőrzésről szóló jelentés a képviselők részére 
megküldésre került, melyet javasol elfogadásra.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzésének elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

113/2015. (V.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vincent Auditor 
Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. által elvégzett, a 2014. évre 
vonatozó belsőellenőrzési jelentésben foglaltakat megismerte, annak tartalmát 
elfogadja. 

 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 
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A polgármester szavazásra bocsátotta a belső ellenőrzési kézikönyv elfogadását.   
 

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

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

114/2015. (V.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőrzési 
kézikönyvet a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.   
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
6. Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testület tagjait, hogy Magyaralmás óvodai 
feladatainak ellátásának MTKT-val történő ellátása, illetve Balinka és Bakonycsernye 
óvodai feladatellátásának MTKT-ból történő kihozatala céljából szükséges a 
megállapodást módosítani. Továbbá meg kell szüntetni a feladat ellátási szerződést 
Mórral. Ezek jóváhagyását kérte az előterjesztés szerint. 
 
Szarka István képviselő elhagyta az üléstermet, így a képviselők száma 6 főre 
csökkent.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Móri 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadását.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
115/2015. (V.27.) sz. Határozata 

 
I. Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete Móri Többcélú 
Kistérségi Társulás 2005. április 20-án megkötött Társulási Megállapodását 2015. 
augusztus 31. napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja, mely a XI. számú 
módosítás: 
 

1. A Társulási Megállapodás X./2.2. és 2.3. pontja hatályát veszti. 
 

2. A Társulási Megállapodás X./2. pontja kiegészül a következő 12. ponttal: 
„2.12. Magyaralmás Község Önkormányzata” 

 
3. A Társulási Megállapodás X./3.2.3. pontja hatályát veszti. 
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4. A Társulási Megállapodás X./2. pontja kiegészül a következő 3.2.7. és 3.2.8. 
ponttal: 
„3.2.7. Bakonycsernye Község Önkormányzata, 
3.2.8. Balinka Község Önkormányzata.” 

 
5. A Társulási Megállapodás X./10.7. pontja hatályát veszti. 

 
6. A Társulási Megállapodás X./10. pontja kiegészül a következő 10.9. ponttal: 

„10.9. Magyaralmás Község Önkormányzatával az óvodai-nevelési 
feladat ellátásának átadására vonatkozó Megállapodás alapján a 
székhelyintézmény Magyaralmási Aranyalma Tagóvodája látja el.” 
 

7. A Társulási Megállapodás X./12.9. pontjában a „Bakonycsernyei Tagóvoda 
Bóbita Tagóvoda- Bölcsőde 8056 Bakonycsernye, Rákóczi utca 141. sz.” 
szövegrész hatályát veszti. 
 

8. A Társulási Megállapodás X./12. pontja kiegészül a tízedik bekezdéssel: 
„ Aranyalma Tagóvoda 
8071 Magyaralmás, Iskola utca 5.” 

 
9. A Társulási Megállapodás X./14.12. pontja hatályát veszti. 

 
10. A Társulási Megállapodás X./14. pontja kiegészül a következő 14.12/A. 

ponttal: 
„ A Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde Magyaralmási Aranyalma 
Tagóvodája elhelyezését biztosító magyaralmási 266 hrsz.-ú, 8071 
Magyaralmás, Iskola utca 5. sz. alatti ingatlan, a benne lévő berendezési, 
felszerelési tárgyakkal, valamennyi ingósággal együtt Magyaralmás 
Község Önkormányzata tulajdonában áll.” 

 
11. A Társulási Megállapodás X./14.13.-14.15. illetve 14.17. pontjaiban a „14.12.” 

szövegrész kiegészül a „/A.” szövegrésszel. 
 

12. A Társulási Megállapodás X./15.3.1. pontjában a „Balinka Község 
Önkormányzatát” szövegrész, a „gyermeklétszám arányosan” szövegrész és a 
X.15.3.9. pontja hatályát veszti. 
 

13. A Társulási Megállapodás X./15.3. pontja kiegészül a következő 15.3.10/A. 
ponttal: 
„15.3.10/A. Magyaralmás Község Önkormányzatát terhelik a 
Magyaralmási Tagóvoda többletköltségei” 

 
14. A Társulási Megállapodás 15.5.2. pontjában a „301/A. § szerinti” szövegrész 

törlésre kerül. 
 

15. A Társulási Megállapodás XV. fejezete kiegészül az alábbi 17. ponttal: 
„17. A Társulási Megállapodás XI. módosítása 2015. augusztus 31. 
napján lép hatályba.” 
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16. A Társulási Megállapodás 1. sz. melléklet 2. pontjában a működési területre 
vonatkozó felsorolás 2. és 11. ponttal jelölt bekezdése (Balinka Község 
Önkormányzata, Bakonycsernye Község Önkormányzata felsorolás) hatályát 
veszti. 

17. A Társulási Megállapodás 1. sz. melléklet 2. pontjában a működési területre 
vonatkozó felsorolás kiegészül az alábbi szövegrésszel: 
„Magyaralmás Község Önkormányzata”. 

 
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  
 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

116/2015. (V.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a 
Bakonycsernye Község Önkormányzata és a Móri Többcélú Kistérségi Társulás 
közötti közoktatási feladat ellátásának és közoktatási intézmény fenntartói jogának 
átadására vonatkozó Megállapodás megszüntetésére vonatkozó előterjesztést, 
melynek alapján az alábbi döntést hozza: 

 
Bakonycsernye Község Önkormányzata Képviselőtestülete megállapodik a Móri 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsával a Bakonycsernye Község 
Önkormányzata és a Móri Többcélú Kistérségi Társulás az óvodai – nevelési feladat 
s a Napköziotthonos Óvoda fenntartói jogának átadás átvételére Móron 2007. július 
19-napján az Önkormányzat Képviselőtestülete 105/2007 (IV.19.) számú s a 
Társulási Tanács 54/2007. (VI.19.) szám jóváhagyó határozata alapján megkötött 
Megállapodás 2015. augusztus 31-napjával közös megegyezéssel történő 
megszüntetésében. 
 
A Képviselőtestület a határozat 1. számú mellékletét képező Megállapodás 
megszüntetésére vonatkozó Megállapodást jóváhagyja, felhatalmazva a 
Polgármestert annak aláírására.  
 
Felelős: Turi Balázs 
  polgármester 
Határidő: azonnal  
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7.Javaslat a települési könyvtár szakmai programjának jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Megköszönte a szakmai program elkészítését, javasolta 
annak elfogadását. Tájékoztatásul elmondta, hogy benyújtásra került egy pályázat 
májusban, de sajnos elutasításra került forráshiány miatt.  
 
Berze Attila képviselő: Szép részletes anyag, javasolta elfogadásra.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátott a települési 
könyvtár szakmai programját az előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

117/2015. (V.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernye 
könyvtári információs és közösségi hely 2015. évi szakmai programját 
elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

Szarka István képviselő visszatért az ülésterembe, így a képviselők száma 7 főre 
emelkedett.  
 
 
8. Javaslat a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos írásos előterjesztés a 
képviselők részére megküldésre került. Felkérte a jegyzőt a szóbeli kiegészítésre.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A képviselő-testületek részére a választást követően 60 nap 
áll rendelkezésre felülvizsgálni a megállapodásaikat. Mivel változás nem történt csak 
az aktuális adatokat kell átvezetni.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának előterjesztés 
szerinti elfogadását.   

 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
118/2015. (V.27.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernyei 
Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 
felülvizsgálta, annak tartalmát elfogadja. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő. azonnal 

 
 
9.Javaslat a gyermekvédelmi és gyermekjóléti beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Köszöntötte Greznerics Melinda családgondozót. 
Megköszönte a beszámoló anyagát, mely minden képviselő részére megküldésre 
került. Kérte a képviselők kérdéseit. 
 
Kaviczki Péter képviselő: A környékben található e anyaotthon? Továbbá megoldott-
e az elhelyezés, ha erre sor kerül? 
 
Greznerics Melinda: A megyében két helyen, Székesfehérváron és Dunaújvárosban 
van anyaotthon. A családon belüli erőszak egyre gyakoribb, amely abban az esetben 
megoldott leginkább, ha távolabbi helyre kerülnek el.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Felvetődött benne az, hogy amennyiben nem tudná az 
önkormányzat értékesíteni a Deák utcai ingatlanát, akkor megfontolandó lenne ott 
olyan szobát kialakítani, ahol ezek a családok, személyek lennének elhelyezve.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Egy anyaotthon működésének külön feltételei vannak, 
melyet törvény szabályoz. 
 
Greznerics Melinda: Az anyaotthonokban térítési díj van megállapítva, mindenhol 
más összegű. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Megköszönte az átfogó és részletes beszámolókat.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta a beszámolók elfogadását.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernye-Balinka-Nagyveleg Szociális Mikrotársulás által ellátott feladatokról 
szóló beszámoló elfogadását az előterjesztés szerint.  

 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

119/2015.(V.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonycsernye-Balinka-Nagyveleg Mikrokörzeti Szociális Társulás 
keretében ellátott 

- szociális alapszolgáltatásról, valamint 
- gyermekjóléti szolgálatról szóló 2014. évi szakmai 

beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.  
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Gyvt szerinti gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi beszámoló elfogadását az előterjesztés szerint. 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

120/2015.(V.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló, 2014. 
évre vonatkozó beszámolót elfogadja, a határozat mellékletét képező 
tartalommal.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
10.Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A képviselők részére megküldött írásos előterjesztés 
alapján tájékoztatta a képviselő-testületet, mint a polgármester munkáltatóját, hogy 
Turi Balázs az év első 5 hónapjába mely napokon töltötte az éves rendes 
szabadságát. Kérte annak jóváhagyását.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
szabadságának jóváhagyását.  
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

121/2015. (V.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
2015. 1-5. havi szabadság igénybevételének jóváhagyását az alábbiak szerint 
fogadja el: 

 2015. január 10. 1nap 
 2015. február 06. 1nap 
 2015. április 03. 1nap 
 2015. április 07. 1nap 
 2015. április 23-24. 2nap 

 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal  

 
 
11.Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása” című pályázatok benyújtására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet a megjelent pályázati 
lehetőségekről, mely a képviselők számára is megküldésre került. Mivel az 
önkormányzat célkitűzése, hogy minden évben fejlessze a településen az utakat, 
járdákat, így célszerű lenne e pályázat keretén belül járdafelújítást tervezni. Sikeres 
pályázat esetén az önerő 15 % lenne, mely úgy gondolja vállalható. A benyújtási 
határidő június 9. Javasolta, hogy a már korábban megkezdett Bercsényi utcai járda 
folytatását kellene felújítani a sportpálya bejáratáig. A pályázati lehetőségeket a 
Pénzügy Bizottság is megtárgyalta, felkérte Berze Attila bizottsági elnököt a 
tájékoztatásra.  
 
Berze Attila bizottság elnöke: A bizottság az elhangzott javaslattal egyetértett, 
javasolta annak elfogadását a képviselő-testületnek.  
  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat 
benyújtását a Bercsényi utca járda vonatkozásában.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
122/2015. (V.27.) sz. Határozata 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért  
felelős miniszterrel közösen meghirdetett  

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására  
vonatkozó pályázaton való részvételről 

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat benyújtási 
szándékát megerősítve, 260294 ebr igényazonosító számon, pályázatot nyújt be a 
helyi önkormányzatért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel 
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közösen, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 
törvény 3. mellélet II. 4. pont aa), ac), ad) pontja szerinti, önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatra. 
A pályázat célja: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (8056 Bakonycsernye, 
Bercsényi utca vonatkozásában) 
  
Mivel az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő képessége 5.865 Ft, így nyertes 
pályázat esetén a 85%-os intenzitású támogatáson felüli 15%-os önrészt a 2015. évi 
költségvetésében biztosítja. 
Elsődleges célra igényelt támogatás összesen:  9.938.406 Ft 
Egyéb kapcsolódó célra igényelt támogatás összesen:  1.467.009 Ft 
Igényelt támogatás összesen:              11.405.415 Ft 
Minimálisan vállalandó önerő összege:       2.012.720 Ft 
Vállalt önerő összege:         2.012.720 Ft 
Beruházás költsége:                          13.418.135 Ft  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: pályázat elektronikus benyújtására: 2015. június 9. 
                pályázat papír alapú benyújtására : 2015. június 10. 
 
 
Turi Balázs polgármester: Ugyanezen pályázaton belül lehetőség lenne a hivatal  
épületének belső felújítására. Korábban már benyújtásra került egy KEOP-os 
pályázat a hivatal épületére, energiahatékonyság növelésére vonatkozóan, de 
döntés még nem született. E pályázat pedig a belső felújításra szólna, mint például a 
villanyvezetékek cserjéje falban elrejtve, padlóburkolatok cseréje, belső ajtók cseréje, 
fűtéskorszerűsítés, informatikai központ kialakítása, továbbá egy iroda kialakítása a 
kazánház helyén, kémény lebontása. A munkafolyamatot már megkezdte, mivel a 
tervezővel egyeztetett az épület belső felújításával kapcsolatosan. Ehhez 
kapcsolódóan javasolta, hogy a műszaki tervező részére egyösszegű 40.000 Ft + 
Áfa kerüljön kifizetésre munkadíjként. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A kémény lebontásával kapcsolatban aggálya van, mi lesz 
abban az esetben, ha olyan időjárás alakul ki, hogy pár napra elmegy az áram? Hol 
lesz a hivatalnak olyan helyisége, ahol a gázon kívül más fűtési mód is van 
kialakítva. Biztonsági jelleggel kellene meghagyni a hagyományos fűtési módot, 
amennyiben lehetséges a kazánházat is.  
Berze Attila képviselő: Nem jellemző több napos áramszünet.  
 
Szarka István képviselő: Egyetértett képviselőtársával, a kémény lebontását meg kell 
fontolni. Nem került szóba esetleg a padlófűtés lehetősége, tudomása szerint 
olcsóbbak a költségei.    
 
Fidrich Tamásné jegyző: Elgondolkodtató Kaviczki Péter képviselő felvetése. 
Véleménye szerint a Művelődési Házban lehetne ilyen célra helyiséget kialakítani. 
Mivel a hivatalban iratok, adatok találhatók, nem célszerű azt átmeneti szállásra, 
tartózkodásra hasznosítani.  
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Turi Balázs polgármester: A kémény lebontását meg kell fontolni, a plusz irodára, ami 
a tervek szerint a kazánház helyén lenne, szüksége van. A fűtési rendszer 
kialakításáról pedig már a korábban benyújtott pályázat során döntött a testület.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Amennyiben lebontásra kerül a kémény, úgy 
saválló kéményt is lehet helyette építtetni.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta, hogy a kémény lebontásával kapcsolatban 
szakember véleményét kell kikérni, továbbá el kell gondolkodni, hogy a településen 
hol lehet fatüzelésű fűtési rendszert kialakítani. A pályázat benyújtásával még 
elmondta, hogy az önerő itt 5 %.  
 
Berze Attila bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta és javasolja a pályázat 
benyújtását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat 
benyújtását a Közös Önkormányzati Hivatal székhely hivatalának felújítása 
vonatkozásában.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

123/2015. (V.27.) sz. Határozata 
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért  

felelős miniszterrel közösen meghirdetett  
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására  

vonatkozó pályázaton való részvételről 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat benyújtási 
szándékát megerősítve, 260294 ebr igényazonosító számon, pályázatot nyújt be a 
helyi önkormányzatért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel 
közösen, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 
törvény 3. mellélet II. 4. pont aa), ac), ad) pontja szerinti, önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatra. 
A pályázat célja: Közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása 
(8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83.) 
  
Mivel az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő képessége 5.865 Ft, így nyertes 
pályázat esetén a 95%-os intenzitású támogatáson felüli 5%-os önrészt a 2015. évi 
költségvetésében biztosítja. 
Építési célra igényelt támogatás összesen:   28.145.407 Ft 
Eszközbeszerzési célra igényelt támogatás összesen:                  0 Ft 
Igényelt támogatás összesen:                28.145.407 Ft 
Minimálisan vállalandó önerő összege:         1.481.337 Ft 
Vállalt önerő összege:           1.481.337 Ft 
Beruházás költsége:                            29.626.744 Ft  
Felelős: polgármester 
Határidő: pályázat elektronikus benyújtására: 2015. június 9. 
                pályázat papír alapú benyújtására : 2015. június 10. 
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12.Javaslat az önkormányzat 2015-2019. évi stratégiai ellenőrzési tervére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A stratégiai terv elkészítése kötelező az önkormányzat 
számára. Kérte a képviselőket a terv elfogadására.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat 2015-2019. évi stratégiai ellenőrzési tervét az előterjesztés szerint.  
 

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

 
Balinka község Önkormányzat Képviselő-testületének 

124/2015. (V.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat  
2015-2019. évi stratégiai ellenőrzési tervét elfogadja a határozat mellékletét 
képező tartalommal.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
13.Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A napirenddel kapcsolatos írásos előterjesztést a 
képviselők megkapták. Felkérte a jegyzőt a szóbeli kiegészítésre. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A helyi esélyegyenlőségi programot kétévente felül kell 
vizsgálni, melyet a képviselő-testület hagy jóvá. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a helyi 
esélyegyenlőségi program elfogadását az előterjesztés szerint.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
125/2015. (V.27.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
137/2013.(VI.27.) számú határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot (HEP) az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31.§ (49 bekezdésében 
előírtaknak megfelelően áttekintette és megállapította, hogy az abban kitűzött 
feladatok időarányos része megvalósult, ezért a HEP változatlan formában 
történő hatályban tartása mellett döntött.  
 
Felelős: polgármester, aljegyző 
Határidő: 2015. június 27.  
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14.Javaslat járda felújítási munkára vállalkozó és műszaki ellenőr kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az 
árajánlatok beérkeztek, melyeket meg is kaptak. célszerű lenne tartalék keretet 
meghatározni pótmunkára vonatkozóan, előre nem tervezhető dolgok miatt ne kelljen 
a szerződést módosítani. Természetesen ezt az összeget kizárólag a megrendelő, 
azaz az önkormányzattal történt egyeztetés és műszaki ellenőr leigazolásával 
lehetne csak érvényesíteni. A bekért ajánlatok a tartalékkeret tartalmazzák. Örülne, 
ha falunapra a felújítás elkészülne, ne az ünnepre készülve legyen feltúrva a 
település.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Nehogy el legyen kapkodva, inkább később 
végezzen.   
 
Berze Attila képviselő. Mindegy, hogy mikor végez, de szerinte se falunapra legyen 
járda felbontva.  
 
Varsány Ferencné képviselő: Vannak tervek is?  
 
Turi Balázs polgármester: Természetesen az alapján lettek bekérve az árajánlatok. A 
vállalkozó kijelölése mellett szükséges műszaki ellenőr kijelölése is, melyre Édes 
Szilárdot javasolta. 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
legalacsonyabb ajánlattevő Barnes-Bau Kft. ajánlatát.  
 
 

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

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
126/2015. (V.27.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernye 
Rákóczi u. 12. és 37. szám közötti valamint a Rákóczi u. 473/1 hrsz-ú 
Fogorvosi rendelő és a Rákóczi u. 112. között húzódó járdaszakaszok 
felújítási munkálatainak elvégzésével a Barnes Bau Kft-t (8000 
Székesfehérvár, Móri u. 90.) bízza meg.  
A vállalkozói díjat nettó 12.372.450 Ft-ban határozza meg. A teljesítés 
határidejét 2015. augusztus 24-ben határozza meg.  
Fizetési feltételek: a vállalkozó részszámla benyújtásra jogosult a 
szerződéstervezetben foglaltak szerint.  Továbbá a kivitelezés során esetleg 
felmerülő pótmunkák elvégzésére 5 %-os tartalékkeretet határoz meg a 
képviselő-testület, mely a megrendelő jóváhagyásával,a műszaki ellenőr 
építési naplóban történő bejegyzése alapján szerződésmódosítás nélkül 
érvényesíthető. 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés 
aláírására.     
 
Felelős: polgármester 
Határidő: ülést követő 15 nap  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
127/2015. (V.27.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 126/2015.(V.27.) 
sz. határozatával elfogadott felújítási munkálatok műszaki ellenőri 
tevékenységével Édes Szilárd (8000 Székesfehérvár, Horvát I. u. 20.) egyéni 
vállalkozót bízza meg.  
Megbízási díját 40.000 Ft-ban határozza meg.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2015. június 5.  

 
 
15.LAROCO MSC által szervezendő Székesfehérvár Rally megrendezéséhez 
úthasználat kérése 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A kiadott előterjesztésnek megfelelően tájékoztatta a 
képviselőket a Rally megrendezéséről, melynek igénybevételi díját a korábbi 
években meghatározott, 30.000 Ft összegben javasolja megállapítani.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Rally 
megrendezéséhez szükséges úthasználat engedélyezését.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
128/2015. (V.27.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete, minta a 
Bakonycsernye-Nagyveleg összekötő, kiszolgáló út tulajdonosa és kezelője 
hozzájárulását adja, hogy 2015. június 14-én, 08.00-18.00 óra közötti 
időszakban a LAROCO Motorsport Club által „Székesfehérvár Rally” néven 
megrendezendő rally bajnokság idejére igénybe vegye. 
Felhívja a szervező figyelmét, hogy az útszakasz igénybevétele során teljes 
felelősséggel rendelkezik az esetlegesen felmerülő élet és 
vagyonbiztonságért. 
Az út más célú igénybevétele esetén meg kell szervezni és biztosítani kell a 
lakosság számára a településre történő be és kihajtást, továbbá nem 
akadályozhatják a mentő, tűzoltóság, rendőrség, tömegközlekedési eszközök 
zavartalan közlekedését. 
Ezen rendezvény idejére az igénybevétel díját 30.000 Ft-ban határozza meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2015. június 14. 
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester a képviselő-testület 
ülését bezárta.  
 
 
 
 Turi Balázs      Fidrich Tamásné 
 polgármester              jegyző 
 
 
     Ackermann Zoltán  
       alpolgármester 


