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Bakonycsernye Község Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 
28-án, 14 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Turi Balázs   polgármester 
Berze Attila   képviselő 
Kaviczki Péter képviselő 
Szarka István  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 6 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.  

 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Szarka István 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 

174/2015. (VII.28.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Szarka 
István képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett javaslatot. 
 

1. Javaslat közútkezelői hozzájárulás megadására. 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

2. 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 

3. Javaslat Általános Iskola működtetéséhez történő hozzájárulás jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

4. Fecskeházi bérlőkijelölés 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

5. Horgász Egyesület támogatási szerződése 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

6. Sport Egyesület kezességvállalási kérelme 
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: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
175/2015. (VII.28.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1. Javaslat közútkezelői hozzájárulás megadására. 

Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
2. 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 

3. Javaslat Általános Iskola működtetéséhez történő hozzájárulás 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

4. Fecskeházi bérlőkijelölés 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

5. Horgász Egyesület támogatási szerződése 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

6. Sport Egyesület kezességvállalási kérelme 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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1./ Javaslat közútkezelői hozzájárulás megadására. 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Telekom Nyrt. 
kérelmet nyújtott be közútkezelői hozzájárulás megadásához, mely szerint a 
településen szeretnék fejleszteni a hálózatot. Véleménye szerint a fejlesztés során a 
kábeleket földbe kellene elvezetni, mivel nagyon sok már a légkábel. Köszöntötte a 
Telekom képviselőjét Bodnár Attila Urat és felkérte a tájékoztatásra a szakmai 
tartalomról, a fejlesztésről valamint, hogy mikorra várható az elkészülés.  
 
Bodnár Attila: A Magyar Telekom megbízásából tervezik a településen a fejlesztést, 
melyhez a meglévő oszlopokat használnák fel. A koncepció, hogy a mostani 
rézkábelek majd leszerelésre kerülnek, ha az optikai kábelek fel lesznek szerelve, 
melyek korszerűbbek. A tervekben úgy szerepel, hogy ahol nem lehet megoldani a 
légkábel alkalmazását, úgy ott földkábel lesz elhelyezve. Ilyen például a Szabadság 
telep. Megvalósulását az idei évre tervezték, de az E-ON-nal való tárgyalások és 
engedélyezések miatt csúszás várható, így a jövő év első félévére várható a kiépítés 
megvalósulása.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Az egész települést érinti a fejlesztés? 
 
Bodnár Attila: Igen, természetesen az egész településen végzik a fejlesztést. 
 
Szarka István képviselő: A technikai átállás jelent-e a szolgáltatásban fennakadást? 
 
Bodnár Attila: Remélhetőleg nem.  
 
Osgyán Gábor képviselő: A jelenlegi előfizetőknek ez minőségi javulást fog jelenteni? 
 
Bodnár Attila: Igen, a fejlesztés minőségi javulást eredményez.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A régi hálózat megmarad és az újat majd igényelni kell? 
 
Bodnár Attila: Igen, valószínű egy új csomag kerül majd kidolgozásra, amit igényelni 
kell.  
 
Szarka István képviselő: A hűségnyilatkozatok lejárata után lehet majd csak újat 
kötni? 
 
Berze Attila képviselő: Az új rendszer kiépítése után is mindhárom szolgáltatást 
igénybe kell venni? Mivel a telefont nem használja, így ezt a szolgáltatást nem kérné.  
 
Bodnár Attila: Amennyiben valaki az új szolgáltatást kívánja igénybe venni, valószínű 
a hűségnyilatkozat lejárta után tudja. Tudomása szerint jelenleg is lehetőség van 
telefon szolgáltatás igénybevétele nélkül csomagot választani. 
 
Turi Balázs polgármester: A Szabadság telepen lesz-e aszfaltfelbontás, illetve a 
település bármely területén, mivel ha egyszer felbontásra kerül az aszfalt az már a 
jelenlegi állapotban nem fog visszakerülni.  
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Bodnár Attila: A tervek szerint a Szabadság telepen nem várható aszfaltfelbontás, 
viszont a Fenyő utca egy részén néhány métert fel kell bontani.    
 
Kaviczki Péter képviselő: A falu elején néhány helyen nagyon alacsonyan vannak a 
légkábelek, néhányszor el is lett szakítva. Van-e szabványmagasság? 
 
Bodnár Attila: Igen, az előírás 5 m. Elmondta továbbá, hogy a Dózsa György utcában 
3 db oszlop állítása szerepel a tervben.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Valakinek háza előtt kerül elhelyezésre az oszlop? 
 
Bodnár Attila: Igyekezett úgy tervezni, hogy a lakosság részére ne legyen zavaró. De 
ezt a helyszínen lehetne egyeztetni.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
közútkezelői hozzájárulás megadását.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
176/2015. (VII.28.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Önkormányzat Képviselő-testülete az 1390/2015. számú 
Bodnár Attila tervező által készített Bakonycsernye FTTH lefedő hálózat 
építés, földhálózat fejlesztés megvalósításához szükséges közútkezelői 
hozzájárulást a Dózsa György utcában 2 db oszlop áthelyezésének 
módosításával adja ki az új módosított tervek benyújtását követően.  
Felhatalmazza a polgármestert a módosított tervek benyújtását követően a 
közútkezelői hozzájárulás kiadására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: tervek benyújtását követően azonnal 
 
 

2./ 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: Felkérte Fidrich Tamásné jegyző a napirendi ponttal 
kapcsolatos szóbeli kiegészítésre.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A közbeszerzési eljárásra megérkeztek az árajánlatok. A 
bírálóbizottság megküldte az összegzést az ajánlatok elbírálásáról, mely a képviselők 
részére is megküldésre került. A testületnek dönteni kell a pályázat benyújtásáról 
valamint a nyertes ajánlattevő meghatározására.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
„Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című pályázathoz 
kapcsolódó döntések meghozatalát. 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

177/2015. (VII.28.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Önkormányzat Képviselő-testülete Bakonycsernye Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete a „Bakonycsernye Község 
Önkormányzata KEOP-2015-5.7.0 „Középületek kiemelt jelentőségű 
épületenergetikai fejlesztése” című pályázati konstrukcióra vonatkozóan 
146.059.281 Ft támogatási igénnyel nyújtja be pályázatát a tulajdonát 
képező Bakonycsernye, Rákóczi u. 37. (Általános Iskola) és a Rákóczi u. 
83. szám (Közös Önkormányzati Hivatal) alatti ingatlanai tekintetében. 
A projekt elszámolható költsége összesen 148.033.242 Ft 
A saját forrás 1.973.969 Ft (1,33 %), mely a hivatal épületén nem 
elszámolható költségként, a magas tető új cseréplemezes fedéséből adódik.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

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

Kaviczki Péter képviselő nem vett részt a szavazásban. 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
178/2015. (VII.28.) sz. Határozata 

KEOP-2015-5.7.0 „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai 
fejlesztése” című pályázati konstrukcióra vonatkozóan benyújtott 

pályázata keretében építés-kivitelezési munkák elvégzése 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Bakonycsernye Község Önkormányzata KEOP-2015-5.7.0 „Középületek 
kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című pályázati 
konstrukcióra vonatkozóan benyújtott pályázata keretében építés-
kivitelezési munkák elvégzése.” megnevezésű közbeszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja és nyertesének a DNA Development Kft. 
ajánlattevőt hirdeti ki, tekintettel arra, hogy az ajánlattételi felhívás szerint az 
ajánlatok bírálati szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
kiválasztása, és a DNA Development Kft. ajánlata tartalmazza a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást az alábbiak szerint: 

Ajánlattevő neve: DNA Development Kft. 
Székhelye:  8000 Székesfehérvár, Poprádi u. 44/a. 
Nettó ajánlati ár (HUF)  100 752 351-, HUF 

Felhatalmazza a polgármestert az ajánlati dokumentációban szereplő 
szerződéstervezet aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: szerződéskötési moratórium lejártát követően azonnal 
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3./ Javaslat Általános Iskola működtetéséhez történő hozzájárulás 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirendi ponttal 
kapcsolatos szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A jogszabály értelmében a 3.000 fő feletti településnek 
nyilatkoznia szükséges, hogy a közigazgatási területén lévő általános iskola 
működtetését tudja-e vállalni. A korábbi döntés értelmében a testület kérte a 
működtetés átvállalását, melynek eredményeként nem törölhető el. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Van olyan önkormányzat, akinek nem kell 
hozzájárulást fizetni? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, a 3000 fő alatti településeknek nem kell.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az általános iskola működtetéséhez történő hozzájárulás jóváhagyását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

179/2015. (VII.28.) sz. Határozata 
a 3000 fő lakosságszámot meghaladó települési önkormányzatok számára a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (6) bekezdése 
alapján történő nyilatkozatáról 

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Nkt. 74.(6) 
bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat rendelkezésre álló saját és 
átengedett bevételek terhére a saját tulajdonában álló – az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény 
feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon állami 
intézményfenntartó központ általi működtetéshez megállapított hozzájárulás 
megfizetése vállalja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
4./ Fecskeházi bérlőkijelölés 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Varga Valéria ügyintézőt a szóbeli kiegészítésre.  
 
Varga Valéria: Mogyorósi Róbert Bakonycsernyei és élettársa Kövér Henrietta Igari 
lakosok kérelmet nyújtottak be bérlakás igénybevételére. Kövér Henrietta a 
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közelmúltban diplomázott, munkaviszonyt augusztus 17-től létesít, így 
jövedelemigazolást csak az ösztöndíjról tudott benyújtani.  
 
Berze Attila képviselő: Amennyiben van üres lakás, úgy támogatja a kérelmet. 
 
Varga Valéria: Július 31-vel üresedik meg egy lakás.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Mogyorósi Róbert és Kövér Henrietta 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 
180/2015. (VII.28.) sz. Határozata 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló 
Fiatalok Garzonházába (Fecskeház) Mogyorósi Róbert 8056 Bakonycsernye, 
Rákóczi u. 153. és Kövér Henrietta 7015 Igar, Szabadság u. 33. szám alatti 
lakosokat 5 éves időtartamra bérlőnek kijelöli. 

 
Felelős: Turi Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
5./ Horgász Egyesület támogatási szerződése 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A Horgász Egyesület megkereste az önkormányzatot, 
hogy a testvér települési delegáció részére horgász egyesület felirattal és az 
önkormányzat címerével ellátott hímzett pólót ajándékoznának az önkormányzattal 
közösen, melyhez kérte az önkormányzat beleegyezését és támogatását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Horgász Egyesület támogatási szerződését az előterjesztés szerint. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
181/2015. (VII.28.) sz. Határozata 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete 16.000 Ft 
támogatást nyújt a Bakonycsernyei Horgász Egyesület (Bakonycsernye, 
Rákóczi u. 83.) szám alatti helyi szervezet részére, testvér települési 
kapcsolatok ápolása céljából. 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási 
szerződés aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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6./ Sport Egyesület kezességvállalási kérelme 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A Sport Egyesület megkereste az önkormányzatot, hogy 
az FVM által kiírt pályázaton  elnyert gépkocsi beszerzésének előfinanszírozására 
vállaljon kezességet. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerint 
Kormányzati hozzájárulás szükséges ezen aktushoz, mivel meghaladja a 10 millió Ft-
ot. A Kormányzati engedély megszerzésének lefolytatása olyan hosszú időt venne 
igénybe, amely nem elegendő a gépkocsi beszerzéshez. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Sport 
Egyesület kezességvállalási kérelmének elutasítását. 
 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
182/2015. (VII.28.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernyei 
Bányász Sport Egyesülete (Bakonycsernye, Bercsényi u.) helyi szervezet 
részéről érkezett, az FVM által kiírt pályázaton elnyert gépjármű 
előfinanszírozására fordítandó hitelfelvétellel kapcsolatos önkormányzati 
„kezességvállalási” szerződés aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

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

 
 
 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester                  jegyző 
 
 
 
    Szarka István  
    jkv. hitelesítő 


