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Bakonycsernye Község Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 
3-án, 9 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Turi Balázs   polgármester 
Ackermann Zoltán alpolgármester 
Berze Attila   képviselő 
Kaviczki Péter képviselő 
Szarka István  képviselő 
Varsányi Ferencné képviselő  
 

Tanácskozási joggal:  
Fidrich Tamásné  jegyző  
 

Meghívottak:  
 Zsadon Eszter 
 Hajdú György 
 
Turi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselő-testületi 
tagból 6 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.  

 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Ackermann Zoltán 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 község Önkormányzat Képviselő-testületének 
147/2015. (VII.3.) 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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Osgyán Gábor képviselő megérkezett az ülésterembe, így a képviselők száma 7 főre 
emelkedett.  
 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőek szerint tett javaslatot. 

 
1. Javaslat a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal, Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Intézmény és tornaterem vonatkozásában benyújtandó 
energetikai pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

2. Javaslat önkormányzati tulajdonú úttartozékok felújítási munkálataira 
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 
148/2015. (VII.3.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1. Javaslat a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal, Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Intézmény és tornaterem vonatkozásában 
benyújtandó energetikai pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

2. Javaslat önkormányzati tulajdonú úttartozékok felújítási munkálataira 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 

1./ Javaslat a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal, Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Intézmény és tornaterem vonatkozásában benyújtandó 
energetikai pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára  
Előterjesztő. Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
Turi Balázs polgármester: Az energetikai felújítással kapcsolatos munkálatokra 
vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás dokumentációja elkészült, mely 
minden képviselőnek kiküldésre került. Felkérte Hajdú Györgyöt a részletes szóbeli 
kiegészítésre.  
 
Hajdú György: Köszöntötte a képviselő-testületet. Részletesen ismertette a 
dokumentáció műszaki tartalmát. Kiemelte, hogy legegyszerűbb a tornaterem, mivel 
teljes szigetelés és nyílászáró csere valósul meg, a régi nyílászárók tekintetében, 
valamint a beépített tetőtérnél a hőszigetelés szerepel. A hivatal épületénél 
homlokzatszigetelés, teljes nyílászáró csere, valamint magastető hőszigetelése 
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speciális formában. A jelenlegi tető nem kerül lebontásra, új hőszigetelés kerül rá. 
Kérte a képviselők kérdéseit.  
 
Turi Balázs polgármester: Tetőablakok cseréje lesz-e? Hivatalnál van, ami 
elszámolható költség, van, ami nem.  
 
Hajdú György: Igen, a tetőablakok ki lesznek cserélve. Új tetőnek az minősül, ami 
nem közvetlenül szigetelés.  
 
Turi Balázs polgármester: Hogyan lesz a hőszigetelés? Pala nem kerül leszedésre? 
 
Hajdú György: Fólia felülre kerülne a cserepes lemez alá. A meglévő szalufákhoz 
csatlakoznának a lécek, ezek közé pedig 15 cm hőszigetelő.  
 
Szarka István képviselő: A hivatal épületében található bányász múzeumban nincs 
fűtőtest, ott is lesz-e szigetelés. 
 
Hajdú György: A teljes tetőtér szigetelésre kerül.  
 
Berze Attila képviselő: Hogyan lesz kivitelezhető? 
 
Kaviczki Péter képviselő: Ahol nincs szigetelés ott is meglesz ez a tartószerkezet, 
közte légrés keletkezik. Tornateremnél a tető csatlakozása a külső falhoz hogyan 
lesz megoldva? 
 
Hajdú György: Az volt a kérés, hogy mivel mostanában lett felújítva a tornaterem 
tetőzete, ezért ne legyen hozzányúlva.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: A cserepes lemeznek mennyi a szavatossági ideje, 
mert tud olyat, aminek csak 10 év.  
 
Hajdú György: Utána kell néznie és a jelezni fog a szavatossági idővel kapcsolatban.  
 
Turi Balázs polgármester: Mind az iskola, mind a hivatal vonatkozásában hogy lett 
beköltségelve a pucolás? Fontos, hogy hogyan fog kinézni az épület, nem mindegy a 
szín, natúr vagy színes. Véleménye szerint fontos, hogy milyen lesz az egész épület, 
legyen variációs lehetőség. Kérte, hogy ez szerepeljen az anyagban ugyanúgy a 
hivatal tetejére kerülő cserepes lemezszínénél is lehessen választék.   
 
Hajdú György: A cserepes lemez nem elszámolható költség. De az ajánlatban 
szerepeltetni lehet a festett lemezt.   
 
Szarka István képviselő: tudomása szerint a cserepes lemez tartós, 40 év 
szavatossági idővel. Tornaterem homlokzati szigetelés, két tűzfalnál pillérek 
találhatók, ezek szigetelése hogyan fog történni.  
 
Hajdú György: A tartópilléreket követni fogja a szigetelés.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A külső szigetelés miatt belülről nem keletkezhet penész? 
Ezzel lett-e kalkulálva? 
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Hajdú György: A szellőztetésre mindenképpen oda kell figyelni a penészesedés 
megakadályozása érdekében, megtakarítás viszont nagymértékben jelentkezni fog. 
Megfelelő szellőztetés mellett nem lehet penész.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Létezik lélegzős szigetelés is.  
 
Hajdú György: Számít valamit, de a problémát nem oldja meg.  
 
Szarka István képviselő: Beépített nyílászárókra szellőző részek kerülnek-e?  
 
Hajdú György: Ez akkor valósul meg, ha központi elszívó rész épül be. Ebben a 
pályázatban ez nem szerepel.  
   
Fidrich Tamásné jegyző: A penészesedés megjelenésétől ő is tart.  
 
Hajdú György: A hivatalnál egyáltalán nem lehet ilyen probléma, az iskolánál pedig 
oda kell figyelni a szellőztetésre.  
 
Berze Attila: Keretösszeg miért nem szerepel az anyagban? 
 
Turi Balázs polgármester: Ilyenkor mindig árazatlan anyag készül, így lesz 
megküldve a vállalkozóknak. A számolás ebben nem szerepelhet.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Kiviteli költségvetés nem is készül? 
 
Kaviczki Péter képviselő: A hivatalnál a tetőablakok kicserélésre kerülnek és mivel 
körülötte vastagabb a fal, hogyan lesz megoldva.  
 
Hajdú György. Tetőablaknál ki lesz tolva, belülről deszkázva lesz.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
„Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című pályázathoz 
kapcsolódó közbeszerzési dokumentációját, valamint az ajánlattételi felhívást 
megküldő cégek nevét. 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

149/2015. (VII.3.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a KEOP-215-5.7.0 
számú pályázati konstrukcióhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás 
ajánlatkérője a nyertes pályázati eredményt követően megvalósuló energetikai 
korszerűsítés feltételes közbeszerzési ajánlattételi felhívását a határozat 
melléklete szerinti tartalommal fogadja el.  
Felhívja a polgármestert, hogy gondoskodjék a felhívás az alábbi három 
ajánlattevő részére történő megküldéséről.  
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1. I.M. és Társai Zrt. 2000 Szentendre, Kakukk u. 23. 
2. DNA Development Kft. 8000 Székesfehérvár, Poprádi u. 44/A. 
3. RENALPIN Kft. 1051 Budapest, Vigadó tér 3. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: haladéktalanul 

 
 

2./ Javaslat önkormányzati tulajdonú úttartozékok felújítási munkálataira 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy árajánlatot kért be a 
Barnes-Bau Kft-től az önkormányzat tulajdonában lévő úttartozékok felújítási 
munkálataira. Az árajánlat megérkezett és a képviselők részére is megküldésre 
került, melyben nagyobb karbantartási munkák szerepelnek. Az eddigi költségekről 
kimutatás készült, véleménye szerint ezek a munkálatok pénzügyileg megoldhatóak 
az alábbiak szerint. A járda felújításra elkülönített 20 millió Ft-os keretből 2 millió Ft 
kerülne átcsoportosításra, mivel ezen maradvány egyetlen járdaszakaszra sem 
elegendő. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Berze Attila képviselő: Az ajánlatban szereplőeket támogatja, amennyiben a 
pénzügyi fedezet hiánya miatt valamelyik felújítást el kellene hagyni, akkor a Dózsa 
utcában tervezett szegély készítését hagyná el.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: A Rózsa utcában tervezett átereszek felújítása 
fontos lenne, amennyiben nem készül el, úgy be fog borulni a híd. 
 
Turi Balázs polgármester: Valóban a Rózsa utcai átereszek felújítását el kellene 
végezni. Javasolta, hogy a feladatok elvégzésére szeptember 30-i határidőt 
határozzon meg a testület.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az önkormányzati tulajdonú úttartozékok felújítási munkálataira benyújtott árajánlatot.   
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

150/2015. (VII.3.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a 
Barnes-Bau Kft-t (8000 Székesfehérvár, Móri u. 90.) a benyújtott árajánlatban 
szereplő felújítási munkák elvégzésével, melynek határidejét 2015. 
szeptember 30. napjában határozza meg.  
Felhívja a polgármestert, hogy az árajánlatban valamint jelen határozatban 
szereplő rendelkezések szerinti szerződés tervezetet terjessze be a következő 
képviselő-testületi ülésre.   
 
Felelős: polgármester 
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Határidő: 2015. július 16. 
 
Egyéb bejelentések: 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy pályázat keretén 
belül a Polgárőrség személygépkocsi, a Sportegyesület pedig kisbusz beszerzését 
nyerte el. A sportegyesület részéről felmerült a kérdés a busz tárolását illetően és az 
egyesület elnöke kérelemmel fordult a képviselő-testülethez. A pályázat előírta egy 
garázs önerőből történő megvalósítását, de mivel ezt az egyesület saját forrásból 
finanszírozni nem tudja, ezért kérte a képviselő-testület anyagi segítségét. Jelenleg 
úgy gondolja, hogy nem kellene teljes összegben támogatni, az egyesületnek kellene 
megoldani. Valószínű az önkormányzatnak is szükséges lesz majd a buszra, így 
részt kell majd vállalni az üzemeltetésben is éves szinten.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Felhívta a figyelmet, hogy a gépkocsi használatára 
szabályzatot kell készíteni. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Megköszönte a jegyzőnő segítségét, valamint az egyház is 
jelezte már, hogy tud ebben segíteni.  
 
Berze Attila képviselő: A kért támogatási összeg nem kicsi, a költségvetésben 
kellene megkeresni a fedezetet rá. Az egyesület részére nyújtott II. félévi támogatást 
lehetne esetleg megemelni, amennyiben a költségvetés lehetőséget ad rá.  
 
Szarka István képviselő: A faértékesítésből befolyt összeg mind fel lett használva? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, a buszmegállókban ingyen wifi kiépítésére lett 
fordítva.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Mivel az önkormányzat is használni fogja a buszt, 
így jogosnak tartja az egyesület kérelmét.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: A polgárőrség is a településen működő egyesület, mi 
lesz, ha ők is kérelmet adnak be? 
 
Turi Balázs polgármester: Mindegyik egyesület vállalta a pályázatban, hogy 
garázsban tartja a gépjárművet. Javasolta, hogy a költségvetés átvizsgálása után, a 
következő testületi ülésen tárgyalja napirendi pontként.  
 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a 2015. évi 
költségvetés összeállítása során a testület úgy döntött, hogy a balatonszepezdi tábor 
bérleti díjából 150.000 Ft-ot a Bakonycsernyei gyerekek táboroztatására fordít. ezen 
összeg így is szerepel a költségvetésben, de külön határozat még nem született róla. 
A gyermekek a jövő héten utaznának, így kéri a kifizetés jóváhagyását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Turi Balázs szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernyei Általános Iskolások nyári táborozási programjainak 
megvalósulásához történő hozzájárulást 150.000 Ft értékben.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
151/2015. (VII.3.) sz. Határozata 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi 
költségvetésében elfogadott, a balatonszepezdi tábor bérbeadásából 
származó bevétel terhére 150.000 Ft támogatást nyújt a Bakonycsernyei 
általános iskoláskorú gyerekek balatonszepezdi táborozása során 
megvalósuló szabadidős programok megvalósításához.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Gajamenti 
Önkormányzati Társulás Tanácsa a tegnapi napon ülésezett, ahol meghallgatásra 
került az új pályázó. A tanács döntése, hogy július 15-től alkalmazza az új 
családgondozót.  
 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatást nyújtott a folyamatban lévő járdafelújításról, 
melynek kivitelezése során felmerült Bajza Ferencék előtti buszöböl, Kusicza Gábor 
előtti bejárat, valamint Hanzli József előtti híd kérdése, amelyek előre nem látható és 
tervezhető pótmunka kategóriát valósítanak meg. Természetesen ez kizárólag 
műszaki ellenőri igazolás alapján kerülne befogadásra a vállalkozóval kötött 
szerződésben foglaltak szerint.  
 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester a képviselő-testület 
ülését bezárta.  
 

 
 
 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester                  jegyző 
 
 
 
    Ackermann Zoltán  
    jkv. hitelesítő 


