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Bakonycsernye Község Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

  
 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 

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

Turi Balázs   polgármester 
Ackermann Zoltán   alpolgármester 
Berze Attila   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 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 
224/2015. (X.22.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 

megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Ackermann 
Zoltán képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 

 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőek szerint tett javaslatot. 
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1./ Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal belső felújítására vállalkozó 
kijelölése 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
2./ Egyéb ügyek 
 
 
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 
225/2015. (X.22.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 

napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal belső felújítására vállalkozó 
kijelölése 
2./ Egyéb ügyek 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
 
1./ Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal belső felújítására vállalkozó 
kijelölése 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Bakonycsernyei Közös 
Önkormányzati Hivatal belső felújítására kiírt közbeszerzési eljárás lezárult. A 
közbeszerzési eljárást lefolytató B&W Tender Plus Kft. a benyújtott ajánlatok alapján 
elkészítette a az összegzést, melynek alapján a három benyújtott ajánlat közül az E-
Kovács Bau Kft. ajánlata lett a legkedvezőbb.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Ennek a Kft-nek az ajánlata drágábba kerül.  
 
Turi Balázs polgármester: Igen, valóban drágább, de ez az egy érvényes ajánlat volt, 
így őt lehet kijelölni.  
  
Osgyán Gábor képviselő: Mikor kezdődnek a meg a munkálatok? 
 
Turi Balázs polgármester: A kijelölést követően minél előbb. 
  
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal belső felújítására vonatkozó 
közbeszerzési eljárás eredményét.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
226/2015. (X.22.) sz. Határozata Bakonycsernye Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Bakonycsernyei 

Közös Önkormányzati Hivatal belső felújítása tárgyú, a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény 122/A.§-a alapján megindított közbeszerzési 
eljárás nyerteseként az E-Kovács Bau Kft-t (2490. Pusztaszabolcs, 
Gépállomás u. 14.) határozza meg. A nettó vállalkozási díj: 3.698.319 Ft.  
Felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés 
aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő:  

 
 
 
2./ Egyéb ügyek  
 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Hangya Music Pub 
mögötti partfal szakasz miatt kereste meg Nádvári Roland tulajdonos.  
 
 
Turi Balázs polgármester: Elmondta, hogy a Dózsa utcában megkezdték a K-szegély 
építését. A testület által kijelölt vállalkozó a településen megkezdte az úttartozéki 
hibák megjavítását.  
 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket Gyuricsek Jánosné 
Bakonycsernye, Rákóczi utcai lakos kérelméről, mely szerint a lakóháza mögötti 
partfalból 2012-ben végzett partfal rekonstrukciót követően az ingatlanára szivárog a 
víz, így veszélyezteti annak állagát. Kéri az intézkedést.  
 
Berze Attila képviselő: Sajnos a víz más utat talált. 
 
Turi Balázs polgármester: A partfalat készítő vállalkozóval folytatott tárgyalást, aki 
megtekinti a helyszínt és azt követően sor kerül a probléma megoldásának 
megbeszélésére.  
 
Szarka István képviselő: Előre nem szívesen kötelezné el magát, ugyanis nem tudni, 
hogy milyen lesz a jövő évi költségvetés.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Mindenképpen meg kell nézni a helyszínt és árajánlatot 
kérni. Ha nem nagy összegről van szó, akkor meg lehetne csinálni.  
 
Turi Balázs polgármester: Egyertért Szarka István képviselővel, de nem gondolná, 
hogy nagy összegről lenne szó.  
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Ackermann Zoltán alpolgármester: Véleménye szerint el lehetne végezni.  
 
 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester a képviselő-testület 
ülését bezárta.  
 
 

 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester                  jegyző 
     
 
 
     Ackermann Zoltán  
     alpolgármester 
 


