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Bakonycsernye Község Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. 
augusztus 19-én, 15.00 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 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 

203/2016. (VIII.19.) 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 a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének belső 
felújításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
2./ Közbeszerzési bizottság tagjainak megválasztása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
3./ Javaslat Mór Kistérségi Vízmű-V 2017-2031 évi GFT elfogadására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  

 
4./ Németh István Fenyő u.1. szám alatti lakos telekvásárlási szerződéstől történő 
elállása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
5./ Javaslat köztemető térkövezési munkálatainak elvégzésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
6./ Javaslat Fecskeház közös helyiségeinek állagmegóvására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
7./ Tájékoztató a Petőfi út Gaja töltés és áteresz készítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
8./ Tájékoztató óvodavezetői pályázatról  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
9./ Tájékoztató a polgármesteri szabadság igénybevételéről  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
10./ Jelentés a KOMA adatbázisban történő szereplésről 
Előterjesztő: Szarka István elnök  
 
11./ 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 
204/2016. (VIII.19.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének belső 
felújításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatására 
2./ Közbeszerzési bizottság tagjainak megválasztása 
3./ Javaslat Mór Kistérségi Vízmű-V 2017-2031 évi GFT elfogadására  



 
3 
 

4./ Németh István Fenyő u.1. szám alatti lakos telekvásárlási szerződéstől 
történő elállása 
5./ Javaslat köztemető térkövezési munkálatainak elvégzésére 
6./ Javaslat Fecskeház közös helyiségeinek állagmegóvására 
7./ Tájékoztató a Petőfi út Gaja töltés és áteresz készítésére 
8./ Tájékoztató óvodavezetői pályázatról  
9./ Tájékoztató a polgármesteri szabadság igénybevételéről  
10./ Jelentés a KOMA adatbázisban történő szereplésről 
10./ Egyéb ügyek  
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének belső 
felújításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: A közbeszerzési szakember által elkészített ajánlattételi 
felhívás megküldésre került a képviselők részére. Felkérte a jegyzőt a határidők 
tájékoztatására.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az ajánlat tartalma megegyezik a pályázati kiírás 
tartalmával. A közbeszerzés díja és a műszaki ellenőr díja a pályázatban szerepel. 
Az ajánlat négy cégnek kerülne megküldésre, melynek a beérkezési határidő 15 nap. 
A további határidőket kiszámolva a munkálatok október 3-án a népszavazást 
követően kezdődhetnének meg, ugyanis azt szeretné, ha zavartalanul bonyolódna le 
a népszavazás.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Tételes költségvetési kiírás nem szerepel az 
anyagban? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: De igen szerepel, nullásan, az összehasonlíthatóság miatt. 
Mind a négy meghívottnak erre vonatkozóan kell benyújtani az ajánlatot.  
 
Szarka István képviselő: Lesznek-e olyan pótmunkák, ami előreláthatólag az 
önkormányzatot terheli? 
 
Turi Balázs polgármester: Azt gondolja, hogy a pályázatban szinte minden szerepel, 
a jelenlegi pénzügyi iroda kiszélesítése, bővítése is szükséges. 
Viszont soha nem lehet azt mondani, hogy nem lesz menet közben felmerült plusz 
munka. Javasolta az előterjesztés szerinti ajánlattételi felhívás elfogadását, továbbá 
az alábbi négy ajánlattevő meghívását.  

- V+V Kft. 8000 Székesfehérvár, Privigyei utca 4.  
- E-Kovács Bau Kft. 2490 Pusztaszabolcs, Gépállomás u. 14.   
- Piri Sándor E.V. 8000 Székesfehérvár, Zámoly utca 6. 
- Rollak Bau Kft. 1081 Budapest, II. János Pál Pápa Tér 3/31.  
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal épületének belső felújításával 
kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatását az előterjesztés szerint, továbbá az 
elhangzott négy ajánlattévő részére történő megküldésről.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
205/2016. (VIII.19.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű 
EBR 317 673 számú pályázati konstrukcióhoz kapcsolódó közbeszerzési 
eljárás ajánlatkérője a nyertes pályázati eredményt követően megvalósuló 
„Bakonycsernye Község Önkormányzata székhely hivatalának belső 
felújítása” közbeszerzési ajánlattételi felhívását a határozat melléklete szerinti 
tartalommal fogadja el.  
Felhívja a polgármestert, hogy gondoskodjék a felhívás, az alábbi négy 
ajánlattevő részére történő megküldéséről.  
- V+V Kft. 8000 Székesfehérvár, Privigyei utca 4.  
- E-Kovács Bau Kft. 2490 Pusztaszabolcs, Gépállomás u. 14.   
- Piri Sándor E.V. 8000 Székesfehérvár, Zámoly utca 6. 
- Rollak Bau Kft. 1081 Budapest, II. János Pál Pápa Tér 3/31.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: haladéktalanul 
 

 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a költségvetésben 
eredetileg tervezésre került a Hivatal felújítása, de mivel a benyújtott pályázat nyert, 
így a 15 millió Ft tervezett összeg felszabadul, de nem teljesen, hiszen a pályázatot 
1.200 eFt önrész terheli. Ezt természetesen a 15 millió Ft-ból kell finanszírozni. A 
megmaradt összegnek egy részéből kerül térkövezésre a temető és oda padok 
kihelyezése. Kérte a képviselőket, hogy ebből az összegből a hivatal alsó szintjének 
irodáiba új bútorzat kerülhessen megvásárlásra, hiszen a tavalyi évben az emeleti 
irodákban is lecserélésre kerültek a régi bútorok, illetve a házasságkötő terem 
székeinek kicserélését javasolja, így szeretné, ha egységes lenne a hivatal. Ennek 
költségére javasolt 1.500 eFt engedélyezését, továbbá 500 eFt-ot a különféle előre 
nem tervezhető díjak megfizetésére.   
  
A képviselő-testület egyetértett a polgármester javaslatával, melyet a polgármester 
szavazásra bocsátott.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

206/2016. (VIII.19.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a 2016. évi költségvetésében betervezésre kerülő hivatali épület 
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felújításának összegéből 11.800 eFt-ot átcsoportosít a köztemető és egyéb 
önkormányzati feladatok ellátására. A fennmaradó 3.200 eFt-ból biztosítja az 
hivatal felújítására elnyert pályázat önrészét, a pályázat által nem tartalmazott 
eszközbeszerzéseket és az esetlegesen felmerülő előre nem tervezhető 
felújítással kapcsolatos kiadásokat.     

  
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. december 31.  

 
 
2./ Közbeszerzési bizottság tagjainak megválasztása  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirendi pont szóbeli 
tájékoztatására.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a hivatal belső 
felújítására beérkező ajánlattételi felhívások bírálati előkészítő munkájára 
közbeszerzési bizottság létrehozása szükséges. A bizottság tagjainak javasolta 
Fidrich Tamásné jegyzőt, Csik Ildikó gazdasági vezetőt és Varga Jenő műszaki 
végzettséggel rendelkező szakembert.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
közbeszerzési bizottság tagjainak megválasztását az elhangzott javaslat alapján.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

207/2016. (VIII.19.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Bakonycsernye 
Község Önkormányzata székhely hivatalának belső felújítása” elnevezésű 
ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok bírálati előkészítő munkája 
érdekében közbeszerzési bizottságot hoz létre, melynek tagjai az alábbi 
személyek: 
Fidrich Tamásné jegyző 
Csik Ildikó gazdasági vezető 
Varga Jenő műszaki szakember 
  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal   

 
 
3./ Javaslat Mór Kistérségi Vízmű-V 2017-2031 évi GFT elfogadására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A Fejérvíz által megküldött anyag kiküldésre került. A 
beruházásra és felújításra az összeg külön számlán van kezelve.  
 



 
6 
 

Berze  
Attila képviselő: Akkor lenne az igazi, hogy ha az önkormányzat működtetné.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Véleménye szerint az önkormányzat nem tudná ezt 
kigazdálkodni.  
 
Turi Balázs polgármester: 90 % a bakonycsernyei önkormányzat, 10 %-ban pedig a 
balinkai önkormányzat a tulajdonos, üzemeltetésre van átadva a Fejérvíznek.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Mór Kistérségi Vízmű-V 2017-2031 évi GFT elfogadását az előterjesztés szerint.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
208/2016. (VIII.19.) sz. Határozata 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti 
I/32. Mór kistérségi vízmű-V (11-18485-1-009-00-10) víziközmű rendszer 
2017-2031. évi GFT felújítási és pótlási tervét, valamint beruházási tervét 
elfogadja.  
Az I/32. Mór kistérségi vízmű-V (11-18485-1-009-00-10) víziközmű rendszer 
2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a 
vízgyűjtő-gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.  
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti 
I/32. Mór kistérségi vízmű-V (11-18485-1-009-00-10) víziközmű rendszer 
2017-2031. évi GFT-vel kapcsolatban nyilatkozik, hogy a 2017. évi víziközmű 
felújítási, pótlási és beruházási munkáira, a 2016-os vállalásokon felül, a 
korábbi évek során felhalmozott víziközmű fejlesztésre fordítandó 139.800 Ft 
anyagi forrással rendelkezik, melyet a 2011. évi CCIX. törvény 18. §-a alapján 
elkülönített számlán kezel.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
4./ Németh István Fenyő u.1. szám alatti lakos telekvásárlási szerződéstől 
történő elállása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Korábbi ülésen döntött a testület, hogy a Fenyő utcai 
1765/13 hrsz-ú építési telket Németh István Fecskeházi lakos részére értékesíti. A 
vevő írásban bejelentette, hogy lemond vásárlási szándékáról a megváltozott CSOK 
építési szabályok és ezek pénzügyi vonzatai miatt. Kérte a képviselők jóváhagyását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Németh István Fenyő u.1. szám alatti lakos telekvásárlási szerződéstől történő 
elállásának elfogadását.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
209/2016. (VIII.19.) sz. Határozata 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Németh 
István Bakonycsernye, Fenyő u. 1. szám alatti lakos építési telek 
megvásárlásától történő elállását.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
5./ Javaslat köztemető térkövezési munkálatainak elvégzésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Elmúlt ülésen döntött a testület a temető ravatalozó előtti 
terület térkövezéséről. A munkák elvégzésére három árajánlat került bekérésre, 
melyek az alábbiak:  

- Barnes-Bau Kft.   bruttó 3.997.046,- Ft  
- Platzbau Kft.   bruttó 4.493.451,- Ft 
- Vértesaljai Kft.   bruttó 4.276.922,- Ft 

Javasolta, a legkedvezőbb ajánlattevő elfogadását és megbízását a munkálatokra. 
Felkérte Berze Attila bizottsági elnököt a bizottság állásfoglalásának tájékoztatására.  
 
Berze Attila képviselő: Bizottsági ülésen is elmondta, hogy a betonlapok a felszedést 
követően megfelelő alap készítésével visszakerülhetnének, nem kellene térkövezni, 
így olcsóbb lenne.  
 
Turi Balázs polgármester: Igen, egyetért azzal, hogy olcsóbb lenne, de térkövezéssel 
a kornak megfelelő, szép környezetet lehetne kialakítani. A még felhasználható 
betonlapokat máshova is fel lehet majd használni, például önkormányzati árkokba 
való lerakására.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Milyen térkő van betervezve az árajánlatban? 
 
Turi Balázs polgármester: A legegyszerűbb, hosszúkás, szürke. A térkövezésen kívül 
még több tétel is szerepel az ajánlatban, például a vízelvezetés, amit szintén nagyon 
fontos elvégezni.  
 
Berze Attila képviselő: Soknak tartja az összeget.  
 
Szarka István képviselő: Méltatlan volt már így ez a hely, nagyon örül és köszöni, 
hogy a képviselő-testület foglalkozik a felújítással, így nem sajnálja rá ezt az 
összeget. A vízelvezetést szintén nagyon fontosnak tartja.  
 
Turi Balázs polgármester: Azt is el kell dönteni, hogy legyen-e műszaki ellenőr a 
munkához. Véleménye szerint mivel nem nagy területről van szó, így nem kellene.  
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Ackermann Zoltán alpolgármester: Ha nem kötelező műszaki ellenőr, akkor ne 
legyen.  
 
Szarka István képviselő: Abban az esetben, ha ezen egy kicsit tudunk spórolni, akkor 
ne legyen, viszont a vállalkozónak úgy kell elvégezni a munkát, hogy 
referenciamunka legyen, mivel ez egy kegyeleti hely, ide minden ember jár. 
 
Turi Balázs polgármester: Amikor a vállalkozó megkapja a munkaterületet, 
hamarosan el is kell végeznie a munkát.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Egyetértett Szarka István képviselő társával.  
 
Szarka István képviselő: Kérése, hogy a technológiai feladatok legyenek betartva, 
addig pedig a ravatalozó helyett meg lehet oldani a ravatalozást másféleképpen.  
 
Berze Attila képviselő: Alvállalkozó legyen-e a szerződésbe kikötve? Az a baj, hogy a 
járdák térkövezése során is néhány helyen trágár munkát végeztek. Úgy gondolja, 
hogy a vállalkozó ezt a munkát nem tudja megfelelően elvégezni.  
 
Turi Balázs polgármester: A felelősséget vállalni kell a vállalkozónak. Vissza lehet 
vonni ezeket az ajánlatokat és újabb vállalkozókat megkeresni a munkára. El kell 
dönteni, de nem javasolja az alvállalkozó korlátozását. Bérelni is lehet embereket.   
 
Osgyán Gábor képviselő: Mindenkinek van egy véleménye. Járt a helyszínen, 
vannak olyan munkák, melyeket el kell végezni. Megbízik a vállalkozóban. A lényeg, 
hogy megfelelően legyen elvégezve a munka.  
 
Berze Attila képviselő: Nem akar senkit meghívni.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Véleménye, hogy szavazzunk a legolcsóbb 
árajánlattevőről.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta a Barnes-Bau Kft. megbízását a térkövezési 
feladatok elvégzésére, a határidőt pedig október 14. napjában javasolta 
meghatározni.   
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az elhangzott javaslatot.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
210/2016. (VIII.19.) sz. Határozata 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalkozói 
szerződést köt a tulajdonát képező köztemető ravatalozó előtti terület 
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térkövezési munkálataira a Barnes-Bau Kft-vel (8000 Székesfehérvár, Móri u. 
90.). A vállalkozói díjat bruttó 3.997.046 Ft-ban határozza meg.  
A műszaki tartalmat pedig Schmidt Norbert tervező által készített terveknek 
megfelelően fogadja el.  
A munka elvégzésének határideje 2016. október 14. 
Felhatalmazza a polgármestert vállalkozói szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
Turi Balázs polgármester: A felújítással kapcsolatban felmerült, hogy a ravatalozónál 
található padokat is ki kellene cserélni. Kovácsoltvas szerkezetű padokra gondolt, 
melyek ülőrésze és háttámla része fa lécekből áll. Egy pad ára bruttó 90 eFt. A 
jelenlegi 9 pad helyett 10 pad elhelyezésére gondolt. 
 
Berze Attila képviselő: Ez nem pihenőpark, nem kellenének ilyen drága padok, 
egyszerűbb is lehetne.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Ha a padokba gondolkodunk, akkor a beton tartókat 
viszont bele kellene helyezni a térkőbe.  
 
Turi Balázs polgármester: A felújítást végző vállalkozóval megbeszéli ennek 
lehetőségét. Javasolta a 10 db pad bruttó 900 eFt-ért történő megrendelését.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az elhangzott javaslatot.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

211/2016. (VIII.19.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a temető területére 10 db pad vásárlását engedélyezi, melyre 
vonatkozóan árajánlatot kér be.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal   

 
 
6./ Javaslat Fecskeház közös helyiségeinek állagmegóvására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A Fecskeház közös helyiségeinek állagmegóvására, 
festésre és a lépcső újralapozására árajánlatot kért be Hatvani Attila vállalkozótól, 
mely alapján a vállalkozói díj bruttó 584.149 Ft lenne. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Berze Attila képviselő: Javasolta Csik Sándor helyi lakost a festés elvégzésére.  
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Turi Balázs polgármester: Nehéz számlaképes vállalkozót találni, javasolja a Víz-
Gáz-Fűtés Szerelő Bt-t megbízását, mivel ők minden munkanemet el tudnak végezni.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Fecskeház közös helyiségeinek állagmegóvására benyújtott árajánlat elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

212/2016. (VIII.19.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 
24 lakásos Fecskeház közös helyiségeinek állagmegóvó és karbantartási 
munkálatainak elvégzésével megbízza a Víz-Gáz-Fűtés-Szerelő Bt-t (8056 
Bakonycsernye, Rózsa u. 148. képviseli: Hatvani Attila ügyvezető). 
A vállalkozói díjat bruttó 584.149 Ft összegben határozza meg.  
Az elvégzett munka fedezetét a Fecskeház szakfeladaton szereplő közös 
költségből biztosítja. A munka elvégzésének határideje 2016. október 15.   
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. október 15.  

 
 
7./ Tájékoztató a Petőfi út Gaja töltés és áteresz készítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Osgyán Gábor és Kaviczki Péter képviselők felvetése 
kapcsán árajánlatot kért be a Petőfi u. Gaja töltés és áteresz készítésére. A munka 
elvégzése a Vízügyi Igazgatóság feladata, akivel viszont sikerült megegyezni a 
munka elvégzésére, hiszen ez a bevezető szakasz a Gaja szerves részét képezi. A 
következő testületi ülésre elkészített megállapodást tervezetét a képviselő-testület 
elé fogja terjeszteni.    
 
A képviselő-testület a polgármester tájékoztatását tudomásul vette.  
 
 
8./ Tájékoztató óvodavezetői pályázatról  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatást nyújtott a képviselő-testület részére az 
óvodavezetői állás pályázatáról. Egy pályázat érkezett, melyet a nevelőtestület 
egyhangúlag elfogadott. Kérte a tájékoztatás tudomásul vételét.  
 
A képviselő-testület a polgármester tájékoztatását tudomásul vette.  
 
 
9./ Tájékoztató a polgármesteri szabadság igénybevételéről  
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Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselő-testületet, mint a polgármester 
munkáltatóját, hogy Turi Balázs az év első 8 hónapjában, mely napokon töltötte az 
éves rendes szabadságát. Kérte annak jóváhagyását.  

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
szabadságának jóváhagyását.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
213/2016. (VIII.19.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
2016. 1-8. havi szabadság igénybevételének jóváhagyását az alábbiak szerint 
fogadja el: 
 2016. január 20-21-22. 3 nap 
 2016. március 2-5. 4 nap 
 2016. április 1. 1 nap 
 2016. április 13. 1 nap 
 2016. május 26-27. 2 nap 
 2016. június 9-10. 2 nap 
 2016. június 21-24. 4 nap 
 2016. augusztus 8-12. 5 nap 

 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal  

 
 
10./ Jelentés a KOMA adatbázisban történő szereplésről 
Előterjesztő: Szarka István elnök  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Szarka István bizottsági elnököt tegye meg 
szóbeli tájékoztatását.  
 
Szarka István elnök: A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét minden képviselő 
határidőre megtette, továbbá mindenki szerepel a KOMA adatbázisban. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A képviselő-testület a bizottsági elnök 
tájékoztatását tudomásul vette.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

214/2016. (VIII.19.) sz. Határozata 
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Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrzős és Összeférhetetlenséget Vizsgáló 
Bizottság beszámolóját a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük 
teljesítéséről, valamint a KOMA adatbázisban történő szereplésükről szóló 
tájékoztató elfogadja.  
Megállapította, hogy egyetlen képviselővel szemben sem kell eljárását 
indítani. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal   

 
 
11./ Egyéb ügyek  
 
Osgyán Gábor képviselő: Jelezte a képviselő-testület fele, hogy a hivatali autó 
műszaki vizsgája két hét múlva lejár, így el kell gondolkodni az autó további 
használatával kapcsolatban.  
 
 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester a képviselő-testület 
ülését bezárta.  

 
 
 
 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester                  jegyző 
 
 
 
 
        Szarka István      
        jkv. hitelesítő 


