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Bakonycsernye Község Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 
15-én, 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Turi Balázs   polgármester 
Berze Attila  képviselő 
Kaviczki Péter 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 4 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.  

 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Berze Attila képviselőt javasolta. A képviselő-testület a 
jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslattal egyetértett, és az alábbiak szerint 
határozott.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 

A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
129/2015. (VI.15.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Berze Attila 
képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 

Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőek szerint tett javaslatot. 
 

1. Köznevelési intézmény működtetésének átvállalásáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

2. Javaslat a „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” 
című pályázat benyújtására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
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A tárgyalandó napirendre egyéb módosító javaslat nem érkezett. A polgármester 
szavazásra bocsátotta annak elfogadását az elhangzottak szerint.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 

A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
130/2015. (VI.15.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1. Köznevelési intézmény működtetésének átvállalásáról 
2. Javaslat a „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” 

című pályázat benyújtására  
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 

1. Köznevelési intézmény működtetésének vállalásáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a nemzeti köznevelési 
törvény és annak végrehajtó rendelete értelmében a 3000 fő fölötti településnek 
nyilatkoznia kell, hogy tudja-e a teleülésem lévő oktatási intézményét működtetni. 
Úgy ítéli meg, hogy a kötelező feladatok ellátását veszélyeztetné a működés ellátása, 
hiszen ha csak a járdákat vesszük figyelembe, állapotuk nagyon rossz, néhány 
helyen életveszélyes is. Kérte a képviselők véleményét.  

 
Varsányi Ferencné: Az iskola működtetése nem kötelező feladat? 

 
Turi Balázs polgármester: Amennyiben nem az önkormányzat a fenntartó, úgy 3000 
fő felett anyagi hozzájárulást kell fizetni a működtetéshez.  

 
Berze Attila képviselő: Bakonycsernye lakossága még száz fővel sem haladja meg a 
3000 főt és folyamatosan évről évre csökken.  

 
Kaviczki Péter képviselő: Amennyiben az önkormányzat tartaná fenn az iskolát, 
abból az összegből felújításra lehetne e fordítani. 

 
Fidrich Tamásné jegyző: Az iskolára kapott összeg csak a működtetésre lenne elég.  

 
Varsányi Ferencné képviselő: Jelenleg hogyan áll össze az iskola működtetése? 

 
Turi Balázs polgármester: A KLIK 5 évre átvette a működtetést,, az önkormányzatnak 
pedig minden évben hozzájárulást kell fizetni, ami ezidáig évről évre megközelítette a 
18 millió Ft-ot.  

 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
köznevelési intézmény működtetésének vállalását. 
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

131/2015. (VI.15.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján úgy határozott, hogy az illetékességi területén lévő Bakonycsernyei 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény, közoktatási intézmény 
működtetési feladatait vállalni nem tudja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

2. Javaslat a „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” 
című pályázat benyújtására 
Előterjesztő. Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
Turi Balázs polgármester: A tavalyi évben az önkormányzat pályázatot nyújtott be az 
intézményei energetikai fejlesztésére, mely sajnos elutasításra került. Új pályázat 
került kiírásra, mely egy célzott támogatás, benyújtási határideje július 1. A képviselő-
testületnek szükséges döntenie arról, hogy felhasználva ezen pályázatban szereplő 
támogatási összeget, benyújtja-e ismét a pályázatát a korszerűsítés 
megvalósítására, melyhez önerő nem szükséges. Ha igen, abban az esetben ki kell 
jelölni egy projektmenedzsmentet, egy közbeszerzést lebonyolító céget és a műszaki 
előkészítés és műszaki ellenőrzésért felelős személyt is. Erre célszerű lenne 
ajánlatokat bekérni. Javasolta az alábbi cégektől történő árajánlat bekérést: 
A szakmai előkészítési és műszaki ellenőri feladatok ellátására:  

- Schöko Bau Kft. (1212 Budapest, Vereckei u. 13.) 
- MÓDRET Kft. (8000 Székesfehérvár, Oravicai u. 13. B.ép.) 
- Égszi Komplex Kft. (1013 Budapest, Attila u. 18.) 

A közbeszerzési feladatok ellátására: 
- Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda (1036 Budapest, Kolosy tér 5-6.) 
- BEK-OPHT Szolgáltatási és Tanácsadási Betéti Társaság (1014 Budapest, 

Tárnok u. 5.) 
- B&W Tender Plus Kft. (1061 Budapest, Andrássy út 10.) 

A projektmenedzsmenti és tájékoztatásnyilvánosság biztosításával járó feladatok 
ellátására: 

- Magyar Energia Centrum Kft. (1223 Budapest, Nagytétényi út 190.) 
- Energia Program Kft. (1116 Budapest, Fehérvári út 168-178.) 
- Impulsus Kft. (9400 Sopron, Csengey u. 35.) 

Javasolta továbbá, hogy az árajánlatok beérkezési határideje 2015. június 22. 8.00 
óra időpontban legyen meghatározva. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Berze Attila képviselő: Véleménye szerint a pályázatot be kell nyújtani, hogy a 
felújítás megkezdődhessen. 128 millió Ft-ot önerő nélkül kapna meg az 
önkormányzat, ezért meg kell próbálni.  
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Kaviczki Péter képviselő: Az iskola régi épületén valószínű, hogy a tetőn mindent ki 
kellene cserélni, mivel olyan régi. 

  
Turi Balázs polgármester: A tetőszerkezet pályázatban való szerepeltetésével az a 
gond, hogy csak szigetelést fogad el a pályázat, a tető azon részét vehetik csak bele, 
amely oldalfalként is funkcionál, mint pl. a hivatalnál a tetőtéri irodák és a nagyterem. 
Mind a hivatal, mind az iskola épületénél olyan rossz állapotban vannak a palák, 
hogy azok javítása során még több sérülne. Ha leszedésre kerül, visszarakni már 
nem lehet.  

 
  

Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
„Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című pályázaton való 
részvételt, annak szakmai előkészítésére és műszaki ellenőri feladatainak ellátására, 
a közbeszerzési eljárás lebonyolítására valamint a projektmenedzsmenti feladatok 
elvégzésre az ajánlatkérő lapok megküldését: 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

132/2015. (VI.15.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
tulajdonát képező Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal (8056 
Bakonycsernye, Rákóczi u. 83.) valamint a Bakonycsernyei Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Intézmény és Tornaterem (8056 Bakonycsernye, 
Rákóczi u. 37.) intézményeinek épületenergetikai fejlesztésére pályázatot 
nyújt be a kiírásra kerülő KEOP 5.7.0 „Középületek kiemelt jelentőségű 
energetikai fejlesztése” című pályázatra.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2015. július 1.   
 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

133/2015. (VI.15.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
„Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című 
pályázaton való részvétel elősegítése céljából a szakmai előkészítési és 
műszaki ellenőri feladatok ellátására az alábbi cégektől kér be árajánlatot:  
- Schöko Bau Kft. (1212 Budapest, Vereckei u. 13.) 
- MÓDRET Kft. (8000 Székesfehérvár, Oravicai u. 13. B.ép.) 
- Égszi Komplex Kft. (1013 Budapest, Attila u. 18.) 
Az árajánlat beérkezési határideje: 2015. június 22. 8.00 óra 
 
Felelős: ajánlatok megküldéséért a polgármester 
Határidő: 2015. június 16. 
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

134/2015. (VI.15.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
„Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című 
pályázaton való részvétel elősegítése céljából a pályázat közbeszerzési 
feladatainak ellátására az alábbi cégektől kér be árajánlatot: 
- Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda (1036 Budapest, Kolosy tér 5-6.) 
- BEK-OPHT Szolgáltatási és Tanácsadási Betéti Társaság (1014 Budapest, 

Tárnok u. 5.) 
- B&W Tender Plus Kft. (1061 Budapest, Andrássy út 10.) 
Az árajánlat beérkezési határideje: 2015. június 22. 8.00 óra 
 
Felelős: ajánlatok megküldéséért a polgármester 
Határidő: 2015. június 16. 
 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

135/2015. (VI.15.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
„Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című 
pályázaton való részvétel elősegítése céljából a pályázat 
projektmenedzsmenti és tájékoztatásnyilvánosság biztosításával járó 
feladatok ellátására az alábbi cégektől kér be árajánlatot: 
- Magyar Energia Centrum Kft. (1223 Budapest, Nagytétényi út 190.) 
- Energia Program Kft. (1116 Budapest, Fehérvári út 168-178.) 
- Impulsus Kft. (9400 Sopron, Csengey u. 35.) 
Az árajánlat beérkezési határideje: 2015. június 22. 8.00 óra 
 
Felelős: ajánlatok megküldéséért a polgármester 
Határidő: 2015. június 16. 

 
 
Egyéb bejelentés 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 2015. június 24-
30-ig szabadságát tölti. Kérte annak elfogadását.  
 
Hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a szabadság 
idejének elfogadását.  
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
136/2015. (VI.15.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs polgármester 
részére 2015. június 24-30. közötti időszakban szabadság kivételét 
engedélyezi. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2015. június 30.  

 
 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester a képviselő-testület 
ülését bezárta.  

 
 
 
 Turi Balázs      Fidrich Tamásné 
 polgármester              jegyző 
 
 
 
     Berze Attila  
     jkv. hitelesítő 


