
 
1 

 

Bakonycsernye Község Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 
16-án, 14 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  
Turi Balázs   polgármester 
Ackermann Zoltán alpolgármester 
Berze Attila  képviselő 
Kaviczki Péter  képviselő 
Osgyán Gábor  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 Osgyán Gábor 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 

152/2015. (VII.16.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Osgyán 
Gábor képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
 
 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett javaslatot. 
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1. Javaslat Alapító Okirat módosítására 

Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
2. Javaslat Fejérvíz Zrt. által javasolt hosszú távú gördülő fejlesztési terv 

meghatározására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

3. Javaslat az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény és a hozzá 
kapcsolódó jogszabályokban meghatározott önkormányzati rendeletalkotási 
kötelezettségre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

4. Tájékoztató az adóztatási tevékenységről 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 

5. Javaslat gyermekétkeztetés közbeszerzési eljárásának lebonyolítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

6. Javaslat Rózsa utca padkázási munkálatainak forrás biztosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

7. Javaslat járási ügysegéd elhelyezésével kapcsolatos megállapodás 
megkötésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

8. Döntés vagyonkezelésben lévő önkormányzati ingatlanok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatban. 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

9. KEOP energetikai pályázat benyújtásához szükséges döntések meghozatala 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

10. Javaslat 2015. évi felújítási munkák elvégzésére vonatkozó vállalkozói 
szerződés jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

11. Javaslat önkormányzati földterületek haszonbérbe adására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

12. Javaslat Fecskeházi bérlőkijelölésre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

13. Deák utcai szolgálati lakás értékesítésével kapcsolatos tájékoztatás 
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 
153/2015. (VII.16.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1. Javaslat Alapító Okirat módosítására 
2. Javaslat Fejérvíz Zrt. által javasolt hosszú távú gördülő fejlesztési terv 

meghatározására 
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3. Javaslat az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény és a hozzá 
kapcsolódó jogszabályokban meghatározott önkormányzati 
rendeletalkotási kötelezettségre 

4. Tájékoztató az adóztatási tevékenységről 
5. Javaslat gyermekétkeztetés közbeszerzési eljárásának lebonyolítására 
6. Javaslat Rózsa utca padkázási munkálatainak forrás biztosítására 
7. Javaslat járási ügysegéd elhelyezésével kapcsolatos megállapodás 

megkötésére 
8. Döntés vagyonkezelésben lévő önkormányzati ingatlanok ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatban. 
9. KEOP energetikai pályázat benyújtásához szükséges döntések 

meghozatala 
10. Javaslat 2015. évi felújítási munkák elvégzésére vonatkozó vállalkozói 

szerződés jóváhagyására 
11. Javaslat önkormányzati földterületek haszonbérbe adására 
12. Javaslat Fecskeházi bérlőkijelölésre 
13. Deák utcai szolgálati lakás értékesítésével kapcsolatos tájékoztatás 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat Alapító Okirat módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirenddel 
kapcsolatos szóbeli kiegészítésre.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Elmondta, hogy a szakfeladat rendet felváltotta a 
kormányzati funkciók szerinti besorolás, amely nem az alapító okiratban, hanem az 
SZMSZ függelékében található. A függelék határozattal módosítható, így kéri az 
előterjesztés szerinti kormányzati funkciók elfogadását, melyet az SZMSZ 
függelékében helyez majd el.     
 
 
Több kérdés hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
kormányzati funkciók meghatározását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

154/2015. (VII.16.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-
testülete a Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók 
szerinti megjelölését az alábbiak szerint határozza meg: 
Bakonycsernye Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati 
funkciók szerinti megjelölése: 
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011130   Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége 
011220   Adó-, vám- és jövedéki igazgatás  
013320   Köztemető-fenntartás és -működtetés 
013350   Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 
041232   Startmunka program - Téli közfoglalkoztatás 
041233   Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás   
045120   Út, autópálya építése 
045160   Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
047410   Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
064010   Közvilágítás 
066010   Zöldterület-kezelés 
066020   Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
072111   Háziorvosi alapellátás 
072112   Háziorvosi ügyeleti ellátás 
074031   Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
082044   Könyvtári szolgáltatások 
082092   Közművelődés –hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozása 
091140   Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
091220   Köznevelési intézmény 1–4.évfolyamán tanulók nevelésével, 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok  
092120   Köznevelési intézmény 5–8.évfolyamán tanulók nevelésével, 

oktatásával összefüggő működtetési feladatok 
096015   Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
106020   Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

 
A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy ezen határozat tartalmát az 
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. számú függelékén 
vezesse át. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2./ Javaslat Fejérvíz Zrt. által javasolt hosszú távú gördülő fejlesztési terv 
meghatározására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Köszöntötte a Fejérvíz Zrt. képviselőit, kérte a napirendi 
ponttal kapcsolatos szóbeli kiegészítést. 
 
Matolcsi Györgyné: A megküldött anyagban 99%-ban a tavalyi év adatai 
szerepelnek, kibővítve a táblázattal, amit egységesként kellett már az idén 
elkészíteni. Az üzemeltetésről minden évben be kell számolni. A beruházási résznél 
az önkormányzatnak nyilatkoznia kell, hogy mennyi az elkülönített pénzösszeg 
valamint arról, hogy ezen összeget külön számlán kezeli. Bakonycsernye esetében 
2016. évre beruházás nem került tervezésre.  
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Turi Balázs polgármester: Az idei évben van-e vagyonértékelési kötelezettsége az 
önkormányzatnak? A képviselő-testület olyan döntést hozott, hogy a 
vagyonértékelést a bérleti díjból kívánja fedezni. A szennyvízből befolyt bérleti díjból 
lehet-e viziközmű vagyonértékelést végezni?   
 
Matolcsi Györgyné: Nem lehet. A tervezetben szerepel, hogy a vagyonértékelést 
2019-ig kell elvégezni.  
 
Turi Balázs polgármester: Balinka miért nem szerepel az érintett résznél? A felelős 
neve Bakonycsernye, 10 %-ban viszont Balinka? Hány százalékos kapacitással 
működik a szennyvíztelep? 
 
Matolcsi Györgyné: Az ellátásért felelős Bakonycsernye és Balinka, de a képviselője 
Bakonycsernye.  
  
Kraft Tibor: Sok helyen nincs túlterhelve hidraulikailag. Ahogy drágult a víz díja, úgy 
takarékoskodtak az emberek.  
 
Matolcsi Györgyné: Egyezik-e az önkormányzat településfejlesztési tervével? 
Összhangban van-e 2016-ra vonatkozóan? 
 
Turi Balázs polgármester: Rövid távon igen. 2016-ra vonatkozóan javasolta a terv 
elfogadását, a vagyonértékelést illetően pedig remélhetőleg 2019-ig el lehet majd 
végezni.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A vagyonértékelés szempontjából fontos lenne tudni, hogy 
az eszközök átértékelésre kerülnek-e.  
 
Matolcsi Györgyné: A gépek, eszközök, épület kerül benyújtásra és a vagyonértékelő 
cég fogja meghatározni az árakat.  
 
Berze Attila képviselő: Ezek több éve üzemelő gépek, az évek során 
leamortizálódtak.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Hallott róla, hogy a későbbiekben rádiófrekvenciás óra 
kerül felszerelésre, van-e tervbe? 
 
Kraft Tibor: Családi házas övezetben nem probléma a leolvasás. Leginkább több 
lakásos épületeknél, lakótelepeken kerül felszerelésre, Bakonycsernyén nem.  
 
Turi Balázs polgármester: Megköszönte a Fejérvíz Zrt. képviselőinek a részletes 
tájékoztatást.  
 
Több kérdés hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Fejérvíz Zrt. által javasolt hosszú távú gördülő fejlesztési terv meghatározását. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
155/2015. (VII.16.) sz. Határozata 

1./ Bakonycsernye Község Önkormányzat, mint a közműves ivóvízellátásért 
felelős képviselő-testülete megbízza a FEJÉRVÍZ ZRt-t a melléklet szerinti 
Mór Kistérségi Vízmű-V víziközmű rendszer 2016-2030. évi GFT Magyar 
Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz történő benyújtásával, valamint, 
hogy a jóváhagyásra irányuló eljárásban való részvétellel képviselje az 
Önkormányzatot.  
2./ Bakonycsernye Község Önkormányzat, mint a közműves ivóvízellátásért 
felelős képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a melléklet szerinti Vízmű-V 
víziközmű rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Terve a 
területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő 
részével összhangban van.  
3./ Bakonycsernye község Önkormányzat, mint a közműves ivóvízellátásért 
felelős képviselő-testülete a melléklet szerinti Mór Kistérségi Vízmű-V 
víziközmű rendszer 2016-2020. évi GFT-vel kapcsolatban nyilatkozom, hogy 
az Önkormányzat 3.508.000,- Ft összegű, a korábbi évek során felhalmozott 
víziközmű fejlesztésekre fordítandó anyagi forrással rendelkezik, melyet a 
2011. évi CCIX. törvény 18.§-a alapján elkülönített számlán kezel.  
4./ Bakonycsernye község Önkormányzat, mint a közműves ivóvízellátásért 
felelős képviselő-testülete egyetért a FEJÉRVÍZ ZRt. által elkészített Mór 
Kistérségi Vízmű-V víziközmű rendszer 2016-2030. évi GFT felújítási és 
pótlási tervével.  
5./ Bakonycsernye község Önkormányzat, mint a közműves ivóvízellátásért 
felelős képviselő-testülete a melléklet szerinti Mór Kistérségi Vízmű-V 
víziközmű rendszer 2016-2030. évi GFT beruházási tervét elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2015. július 30.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

156/2015. (VII.16.) sz. Határozata 
1./ Bakonycsernye Község Önkormányzat, mint a közműves 
szennyvízelvezetés és tisztításért felelős képviselő-testülete megbízza a 
FEJÉRVÍZ ZRt-t a melléklet szerinti Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep 
Szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV víziközmű rendszer 2016-2030. évi GFT 
Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz történő benyújtásával, 
valamint, hogy a jóváhagyásra irányuló eljárásban való részvétellel képviselje 
az Önkormányzatot.  
2./ Bakonycsernye Község Önkormányzat, mint a közműves 
szennyvízelvezetés és tisztításért felelős képviselő-testülete nyilatkozik, hogy 
a melléklet szerinti Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep Szennyvízelvezetés 
és tisztítás-SZV víziközmű rendszer 2016-2030. évi Gördülő Fejlesztési Terve 
a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket 
érintő részével összhangban van.  
3./ Bakonycsernye község Önkormányzat, mint a szennyvízelvezetés és 
tisztításért felelős képviselő-testülete a melléklet szerinti Bakonycsernye, 



 
7 

 

Balinka-Mecsértelep Szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV víziközmű rendszer 
2016-2020. évi GFT-vel kapcsolatban nyilatkozom, hogy az Önkormányzat 
3.508.000,- Ft összegű, a korábbi évek során felhalmozott víziközmű 
fejlesztésekre fordítandó anyagi forrással rendelkezik, melyet a 2011. évi 
CCIX. törvény 18.§-a alapján elkülönített számlán kezel.  
4./ Bakonycsernye község Önkormányzat, mint a szennyvízelvezetés és 
tisztításért felelős képviselő-testülete egyetért a FEJÉRVÍZ ZRt. által 
elkészített Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep Szennyvízelvezetés és 
tisztítás-SZV víziközmű rendszer 2016-2030. évi GFT felújítási és pótlási 
tervével.  
5./ Bakonycsernye község Önkormányzat, mint a szennyvízelvezetés és 
tisztításért felelős képviselő-testülete a melléklet szerinti Bakonycsernye, 
Balinka-Mecsértelep Szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV víziközmű rendszer 
2016-2030. évi GFT beruházási tervét elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2015. július 30.  

 
 
3./ Javaslat az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény és a hozzá 
kapcsolódó jogszabályokban meghatározott önkormányzati rendeletalkotási 
kötelezettségre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirendi pont szóbeli 
kiegészítésére.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az önkormányzatoknak a korábbiakban megalkotott 
állattartási rendeletét hatályon kívül kellett helyezni, mivel a törvény leszabályozta az 
állattartást lehetőségeit. Bakonycsernye ennek eleget is tett 2012-ben. Az állatok 
védelméről szóló törvény lehetőséget biztosít az önkormányzatok számára a 
kedvtelésből tartott állatok tartási szabályainak meghatározására. Ehhez 
kapcsolódóan tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzatnak kötelező 
gyepmesteri tevékenységről gondoskodni, mely a településen ezidáig is volt. A 
szerződés módosítására azért volt szükség, mert nem csak a kóbor kutyák, hanem a 
kóbor állatokra vonatkozna, valamint 24 órás ügyeletet kell biztosítaniuk. A 
kiegészített szerződés kiküldésre került. Továbbá szerződést kell kötni az ATEV Zrt-
vel az elhullott állatok elszállítására vonatkozóan. Az ATEV Zrt-vel történt egyeztetés 
alapján a szerződés tervezet a következő soros képviselő-testületi ülésre bekerül. A 
pénzügyi bizottság ülésén felmerült, hogy a veszélyes ebeket szájkosár nélkül ne 
lehessen kivinni a közterületre. Elmondta továbbá, hogy a képviselő-testület 
rendeletet alkothat az ebrendészeti hozzájárulásról, melyből a befolyt összeget 
kizárólag az ebekkel kapcsolatos feladatokra lehet fordítani. 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Az ebadó bevezetését nem tartja jónak.  
 
Kaviczki Péter megérkezett az ülésterembe, így a képviselők száma 6 főre 
emelkedett.  
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Turi Balázs polgármester: Javasolta az előterjesztés elfogadását és kérte a bizottság 
elnökét a tájékoztatásra. 
 
Berze Attila elnök: A bizottság az előterjesztés megtárgyalta és javasolja 
elfogadásra.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
ALPHA-VET Kft-vel kötött szerződés módosítását valamint az ATEV Zrt-vel kötendő 
szerződés előkészítésére.    
 

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

157/2015.(VII.16.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyepmesteri, 
állatmentési tevékenység ellátására vonatkozóan az ALPHA-VET Kft-t (1194 
Budapest, Hoffher utca 38-40.) bízza meg a határozat melléklétét képező 
szerződés szerint.  
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

158/2015.(VII.16.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az állati 
melléktermékek elszállítására és kezelésére vonatkozóan az ATEV 
Fehérjefeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (1097 Budapest, 
Illatos út 23.) kíván szerződést kötni. 
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy az egyeztetett szerződés tervezetet a 
következő testületi ülésre terjessze be.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
A polgármester szavazásra bocsátotta az állatok védelméről és kíméletéről szóló 
törvény és a hozzá kapcsolódó jogszabályokban meghatározott önkormányzati 
rendelet megalkotását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2015. (VII.20.) önkormányzati rendelete 
az ebrendészeti hozzájárulásról 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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4./ Tájékoztató az adóztatási tevékenységről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirendi ponttal 
kapcsolatos szóbeli kiegészítésre.  
 
A jogszabályi előírásnak eleget téve elkészült az adóztatási tevékenységről szóló 
beszámoló mindhárom településre vonatkozóan, melyet a képviselők is megkaptak. 
A beszámolóból látható, hogy a településen jó az adózási morál.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Az iparűzési adónál az előirányzat 23 millió Ft, a bevétel 
pedig 26 millió Ft, tehát több volt a befizetés? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Igen, a korábbi évek elmaradásaiból is fizettek be.  
 
Turi Balázs polgármester: Viszont azt tudni kell, hogy kintlévőség még mindig van.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Egy nagyobb vállalkozás, vagy több kicsi, aki tartozik? 
 
Turi Balázs polgármester: Bakonycsernyén nincsenek nagy vállalkozások, tehát több 
kicsi adózó. Kérte a beszámoló elfogadását.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az adóztatási tevékenységről szóló beszámoló elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

159/2015. (VII.16.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1991. évi XX. 
törvény 138.§ (3) bekezdés g) pontja szerinti – adóztatási tevékenységről 
szóló – beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
5./ Javaslat gyermekétkeztetés közbeszerzési eljárásának lebonyolítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a tavalyi évben a 
gyermekétkeztetésre szóló szerződés egy évre lett megkötve, mely augusztus 31-én 
lejár. Mivel önkormányzati konyha kialakítására pályázat került benyújtásra, melynek 
eredménye még nem született, ezért javasolta, hogy a gyermekétkeztetésre a 
közbeszerzési eljárás során szintén egy év kerüljön meghatározásra. Mivel az idő 
szorít, így a közbeszerzési anyag tervezete elkészült, melyet az Anitom Bt. készített 
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el.  Természetesen a testületi döntés hiányában kifizetés részükre nem történt. Kérte 
a testületet, hagyja jóvá a megbízásokat. Mivel aljegyző asszony személye 
megváltozott, illetve a közbeszerzési bizottság egyik tagja képviselő-testületitaggá 
vált, így szükséges új bizottságot választani, melynek tagjaira Csik Ildikó gazdasági 
vezetőt, Hacz Erszébet aljagyzőt és Fidrich Tamásné jegyzőt javasolt megválasztani. 
Javasolta továbbá az alábbi három étterem részére megküldeni az elkészült 
ajánlattételi felhívást. Tudomása szerint mindhárom étterem közétkeztetést is 
bonyolít.  

- Ezerjó Étterem Mór, Vasút u.1. 
- Bak Kft. Bodajk, Bányász ltp. 16. 
- F3 BB Good Invest Kft. 2724 Újlengyel, Kossuth u. 102.  

 
Kérdés hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
gyermekétkeztetéssel kapcsolatos ajánlattételi felhívás elkészítésére és 
közbeszerzési eljárásának lebonyolítására az Anitom Bt. megbízását 300.000 Ft+Áfa 
összegben.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

160/2015. (VII.16.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 
gyermekétkeztetés biztosítására vonatkozó ajánlatkérő a nemzeti eljárásrend 
szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatására, annak dokumentációjának 
elkészítésére az Anitom Bt. (1106 Budapest, Gyakorló u. 7.) a megbízási díjat 
300.000 Ft összegben határozza meg.  
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
A polgármester szavazásra bocsátotta a közbeszerzési bizottság tagjainak Csik 
Ildikó, Harcz Erzsébet és Fidrich Tamásné megválasztását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

161/2015. (VII.16.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete közbeszerzési 
bizottság tagjainak Csik Ildikó gazdasági vezetőt, Harcz Erzsébet aljegyzőt és 
Fidrich Tamásné jegyzőt bízza meg. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 

A polgármester szavazásra bocsátotta a gyermekétkeztetésre vonatkozó 
közbeszerzési eljárás dokumentációjának és ajánlatot tevők körének 
meghatározását.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

162/2015. (VII.16.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő 
nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárást folytat le a Kbt. 121. § (1) 
bekezdésének b) pontja alkalmazásával, azaz a Kbt. Második Részében 
meghatározott szabályok szerint jár el a 122. §-ban foglalt eltérésekkel. Az 
ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást folytat le a Kbt. 
122. § (7) bekezdésének a) pontja szerint a Közétkeztetési szolgáltatás 
beszerzése a bakonycsernyei Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény 
(8056 Bakonycsernye Rákóczi u. 37.) és a Bóbita Tagóvoda, Bölcsöde (8056 
Bakonycsernye Rákóczi u. 141.) számára a határozat mellékletét képező 
dokumentációban foglaltak szerint.  
Az ajánlattételi felhívást az alábbi ajánlattevők részére határozza meg 
megküldeni: 

- Ezerjó Étterem Mór, Vasút u. 1.  
-  Bak Kft. Bodajk, Bányász ltp. 16.  
- F3 BB Good Invest Kft. 2724 Újlengyel, Kossuth u. 102.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
6./ Javaslat Rózsa utca padkázási munkálatainak forrás biztosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a Rózsa utcában 
megkezdődtek a padkázási munkálatok, melyet mindenképpen el kell végezni, bár 
ideiglenes megoldás. Kérte a képviselő-testületet, hogy a költségvetés módosítása 
során kerüljön átcsoportosításra a temető szakfeladatról a padkázási munkálatokra 
fordított összeg.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Rózsa utca padkázási munkálatainak forrás biztosítását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

163/2015. (VII.16.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernye, 
Rózsa utca padkázási munkálatainak elvégzésére 1.000.000 Ft+ Áfa összeget 
a temető szakfeladatról történő átcsoportosítással biztosítja Szvitek Ákos és 
Kovács Attila egyéni vállalkozók bevonásával és az önkormányzat közcélú 
munkásaival. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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7./ Javaslat járási ügysegéd elhelyezésével kapcsolatos megállapodás 
megkötésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli kiegészítésre.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a járási hivataltól a 
településekre kijáró ügysegédek elhelyezését az önkormányzatoknak biztosítani 
szükséges. Bakonycsernye településen heti két órát tartózkodik az ügysegéd, ezért 
ehhez nem javasolja hozzájárulás kérését.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a járási 
ügysegéd elhelyezésével kapcsolatos megállapodás tervezetet.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

164/2015. (VII.16.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei 
Kormányhivatal által előkészített „Megállapodás a járási ideiglenes 
ügysegédek elhelyezésének feltételeiről” szóló megállapodást ingyenes 
használatba adással elfogadja.  
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
8./ Döntés vagyonkezelésben lévő önkormányzati ingatlanok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatban. 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli kiegészítésre.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a jogszabály értelmében 
lehetőség van hitelt nem fizető személyek ingatlanának önkormányzati tulajdonba 
kerülésére. Ismertette a jogszabály ide vonatkozó részét.  
 
 
A képviselő-testület e tárgykörben döntést nem hozott, azt elnapolta az 
ingatlanműszaki állapotának felmérését követő testületi ülésre.  
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9./ KEOP energetikai pályázat benyújtásához szükséges döntések meghozatala 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az energetikai pályázat 
közbeszerzési anyaga megküldésre került a cégeknek. A benyújtási határidő július 
23. 9 óra. Amennyiben nem kerül sor hiánypótlásra, abban az esetben el lehet 
kezdeni bírálni a benyújtott anyagokat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 

 
10./ Javaslat 2015. évi felújítási munkák elvégzésére vonatkozó vállalkozói 
szerződés jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az előző ülésen 
elfogadásra került a járda felújítási munkákra benyújtott árajánlat. Elkészült a 
szerződés tervezet, melyet elfogadásra javasol. 
 
 
Kérdés hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 2015. 
évi felújítási munkák elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

165/2015. (VII.16.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló közterületek, úttartozékok és átereszek biztonságos, 
rendeltetésszerű használatuk biztosítása céljából, azok felújítására és 
helyreállítására vállalkozói szerződés köt a BARNES-BAU Építőipari Korlátolt 
Felelősségű Társasággal (8000 Székesfehérvár, Móri u. 90.) az 
előterjesztésben foglalt szerződés tervezet szerint.  
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

11./ Javaslat önkormányzati földterületek haszonbérbe adására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket Valásek Soma 
földhaszonbérbe vételi kérelméről. Kaviczki Péter képviselővel megtekintették a 
földterületeket. Felkérte a képviselőt a tájékoztatásra.  
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Kaviczki Péter képviselő: Az érintett területek kicsi parcellák. Korábban a testület már 
meghatározott egy bérbe adási árat. Javasolja 5 éves időtartamra a föld bérbe 
adását.  
 
Berze Attila képviselő: A földalapú támogatások érintik ezeket a területeket? 
 
Kaviczki Péter képviselő: Igen, amennyiben a terület nagysága eléri a 0,3 Ha-t. 
Javasolta, hogy a későbbiekben kerüljön kidolgozásra egy stratégia a haszonbérbe 
adással kapcsolatban.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Meg kell-e hirdetni? Ha a kifüggesztés ideje alatt 
jelentkezik a jelenlegi használó, akkor ő is beadhatja a kérelmét? 
 
Kaviczki Péter képviselő: Igen, ha be van jelentve, mint földhasználó.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta mindkét földterületre kijelölni a kérelmezőt a 
korábban meghatározott összegben, 5 Ft/m2 áron.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az önkormányzati földterületek haszonbérbe adását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

166/2015. (VII.16.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát 
képező Bakonycsernye 2012 hrsz-ú 1367 m2 nagyságú, kert művelési ágú, a 
2011 hrsz-ú 2021 m2 nagyságú szántó művelési ágú, a 2010 hrsz-ú 1647 m2 
nagyságú szántó művelési ágú valamint 086/33 hrsz-ú 1694 m2 nagyságú 
szántó művelési ágú ingatlant bérbe adja Valásek Soma (8056 
Bakonycsernye, Táncsics u. 29.) részére 5 év időtartamra.   
A haszonbérleti díj mértékét évi 5,-Ft/m2 összegben állapítja meg.  
A haszonbérleti díj egy összegben történő megfizetésének időpontja: minden 
év december 31. napja. 
A képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy készítse elő a haszonbérleti 
szerződés kifüggesztési eljárását és annak lefolytatását követően más ajánlat 
hiányában felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  
 
Felelős: jegyző  
Határidő: azonnal 

 
 
 
 
 
 
 
12./ Javaslat Fecskeházi bérlőkijelölésre 
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Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Gajamenti 
Önkormányzati Társulásnál betöltésre került a családgondozói állás. A dolgozó 
jelenleg Móron lakik, de benyújtotta igényét az fecskeházi lakásra. Mivel augusztus 
1-től lesz megüresedő lakás, ezért javasolta a kijelölését.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Horváth Tünde bérlőként történő kijelölését a Fecskeházba. 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

167/2015. (VII.16.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló 
Fiatalok Garzonházába (Fecskeház) Horváth Tünde 9400 Sopron, Kórház u. 
2. szám alatti lakost 5 éves időtartamra bérlőnek kijelöli. 
 
Felelős: Turi Balázs polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
13./ Deák utcai szolgálati lakás értékesítésével kapcsolatos tájékoztatás 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy …. Bakonycsernye, .. 
szám alatti lakos kérelmet nyújtott be a Deák utcai szolgálati lakás megvásárlására. 
Javasolta, hogy az ügyvéddel fel kell venni a kapcsolatot, mivel a vevő hitelből 
kívánja megvásárolni az ingatlant, s a banknak aláírt adásvételi szerződésre van 
szüksége.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Deák 
utcai szolgálati lakás értékesítésével kapcsolatos tájékoztató.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

168/2015. (VII.16.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete, hogy értékesíti a 
tulajdonát képező Deák Ferenc utcai önkormányzati lakást ……… részére 
3.400.000 Ft eladási áron.  
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés előkészíttettetésére 
és annak képviselő-testület elé történő beterjesztésére.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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Egyéb bejelentések:  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a járdafelújítási 
munkálatok során a szerződésben foglaltak szerint a vállalkozó az alábbi 
pótmunkákat terjesztette elő, melyeket a műszaki ellenőr leellenőrzött, jogosságát 
igazolta: 

- Rákóczi u.12. szám előtti 2 m2 járdaszakasz felújítása 
- Rákóczi u.15. szám előtti buszöböl „K” szegély építése valamint a buszöböl 

peronszegélyének betonozása 
- Rákóczi u. 17/a. szám előtti híd 6 m2 térkövezése bontási munkák miatt 

bekövetkezett sérülés miatt 
- II. szakasz, Rákóczi u. 112. szám előtti partoldal kilapozása 
- Rákóczi u. 113. szám előtti járdaszegély betonozás 
- Rákóczi u. 118. szám előtti buszöböl szegélyének elkészítése. 

Elmondta, hogy a szerződés szerint a pótmunkák terhére a leigazolt munkák 
kifizethetők. Amennyiben0 ezen tételek összege túlhaladná a testület által 
megállapított pótkeretet, úgy annak módosítása a kifizetés előtt a képviselő-testület 
elé kerül.  
 
Turi Balázs polgármester: Kérte, hogy a Balatonszepezdi tábor felújítási 
munkálatairól az elszámolás a következő testületi ülésen kerüljön megtárgyalásra.  
Tájékoztatta a testületet, hogy a K&H bank megküldte a szerződést a bankautomata 
kihelyezésével kapcsolatban, mely augusztus 1-től felszerelésre kerül.  
Tájékoztatta testületet, hogy az Általános Iskola hozzájárulás megfizetéséről döntés 
még nem született.  
Kérte a véleményeket az iskola és a hivatal épületének a külső vakolat falszínével 
kapcsolatban. 
Elmondta, hogy korábbi döntés alapján a Gajamenti Önkormányzati Társulás 
szeptember 1-től átveszi az óvoda működtetését. A jelenlegi vezető kevesebb órát 
tölthet a csoportban, így szükséges egy 8 órás óvónői állás meghirdetése.  
A hétvégére mindkét testvértelepülésről delegáció érkezik, melyre elkészült a 
program összeállítása.   
 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester a képviselő-testület 
ülését bezárta.  
 
 
 
 Turi Balázs      Fidrich Tamásné 
 polgármester              jegyző 
 
 
     Osgyán Gábor  
       képviselő 


