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Bakonycsernye Község Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. 
szeptember 20-án, 14.00 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. Szarka István képviselő jelezte, hogy 
később érkezik.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kaviczki Péter 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 

222/2016. (IX.20.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Kaviczki 
Péter képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett javaslatot. 
 
1./ Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal belső felújításának közbeszerzési eljárás 
lezárására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
2./ Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal belső felújítás munkálatainak 
ellenőrzésére műszaki ellenőr kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
3./ Javaslat települési utcanév táblák felújítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  

 
4./ Javaslat a járdaprogram folytatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
5./ Javaslat helyi választási bizottság póttagjainak megválasztására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 

 
6./ Javaslat járási ügysegédi megállapodás megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
7./ Javaslat Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és tisztítás-
SZV 2017-2031. évi GFT elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
8./ Javaslat ASP rendszerhez történő csatlakozást elősegítő pályázat benyújtására 
Előterjesztő. Turi Balázs polgármester 

 
9./ Javaslat Bursa Hungarica Pályázati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásra 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
10./ Javaslat szociális célú tüzelőanyag megvásárlásához történő csatlakozásra 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
11./ Javaslat Fecskeházi bérlőkijelölésre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
12./ Javaslat Dr. Papp Éva háziorvos kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
13./ Javaslat Dr. Sós Katalin háziorvos kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

  
14./ Egyéb ügyek 
 
A tárgyalandó napirendre egyéb módosító javaslat nem érkezett. A polgármester 
szavazásra bocsátotta annak elfogadását az elhangzottak szerint.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

223/2016. (IX.20.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal belső felújításának közbeszerzési 
eljárás lezárására 
2./ Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal belső felújítás munkálatainak 
ellenőrzésére műszaki ellenőr kijelölésére 
3./ Javaslat települési utcanév táblák felújítására 
4./ Javaslat a járdaprogram folytatására 
5./ Javaslat helyi választási bizottság póttagjainak megválasztására 
6./ Javaslat járási ügysegédi megállapodás megtárgyalására 
7./ Javaslat Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és 
tisztítás-SZV 2017-2031. évi GFT elfogadására 
8./ Javaslat ASP rendszerhez történő csatlakozást elősegítő pályázat 
benyújtására 
9./ Javaslat Bursa Hungarica Pályázati Ösztöndíjrendszerhez történő 
csatlakozásra 
10./ Javaslat szociális célú tüzelőanyag megvásárlásához történő 
csatlakozásra 
11./ Javaslat Fecskeházi bérlőkijelölésre 
12./ Javaslat Dr. Papp Éva háziorvos kérelmének elbírálására 
13./ Javaslat Dr. Sós Katalin háziorvos kérelmének elbírálására 
14./ Egyéb ügyek 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
Szarka István képviselő megérkezett az ülésterembe, így a képviselők száma 7 főre 
emelkedett.  
 
1./ Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal belső felújításának közbeszerzési 
eljárás lezárására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: A hivatal belső felújítására vonatkozóan korábbi ülésen 
meghatározta a testület a négy ajánlattevő meghívását. Az ajánlatok beérkeztek, 
felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A bírálóbizottság a tegnapi napon megtartotta ülésén. 
Összegzésként elmondható, hogy a Rollak-Bau Kft. és az E-Kovács-Bau Kft. a 
hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget, így ajánlata nem felel meg, érvénytelen. A 
V+V Kft. és Piri Sándor egyéni vállalkozó ajánlata érvényes. A bizottság döntési 
javaslata a részszempontok alapján, hogy az eljárás nyertesének a V+V Kft. kerüljön 
kihirdetésre.  
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Berze Attila képviselő: Az egyéni vállalkozót egyébként sem jelölte volna ki, mivel 
jóval magasabb ajánlatot nyújtott be.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Közös 
Önkormányzati Hivatal belső felújításának közbeszerzési eljárás lezárását, az 
ajánlattevő kijelölését.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
224/2016. (IX.20.) 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 bírálóbizottság döntési javaslata alapján a 
„Bakonycsernye Község Önkormányzata székhely hivatalának belső 
felújítására” vállalkozói szerződést köt a V+V Kft-vel (8000 Székesfehérvár, 
Privigyei utca 4.). 
A vállalkozói díj összege nettó 17.800.000 Ft. 
Felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel kötendő vállalkozói 
szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
2./ Javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal belső felújítás munkálatainak 
ellenőrzésére műszaki ellenőr kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: A hivatal belső felújítása munkálatainak ellenőrzésére 
műszaki ellenőr kijelölése szükséges. A pályázatban a költség elszámolható. Három 
árajánlat érkezett, melyek az alábbiak: 

- Konzulens 9000 Szolgáltató Kft. 8000 Székesfehérvár, Király sor 1/A fszt.2. 
bruttó 609.600,- Ft 

- Édes Szilárd Mérnöki Irodája 8000 Székesfehérvár, Horvát I. u. 20. 390.000 Ft 
- Futura Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 8142 Úrhida, Újszőlők utca 52. bruttó 

660.400,- Ft 
Javasolta a legkedvezőbb ajánlattevő, Édes Szilárd kijelölését a műszaki ellenőri 
feladatokra.  Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Átolvasta az ajánlatokat, arról nem szerepel benne semmi, 
hogy milyen kockázatért vállal felelősséget.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Támogatja a legkedvezőbb ajánlatot, több 
alkalommal volt már műszaki ellenőr.  
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Szarka István képviselő: Tudomása szerint a műszaki ellenőrnek is kell egy 
biztosításának lenni.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Közös Önkormányzati Hivatal belső felújítás munkálatainak ellenőrzésére műszaki 
ellenőr kijelölését.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 1 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

225/2016. (IX.20.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernyei 
Közös Önkormányzati Hivatal belső felújítás munkálatainak műszaki 
ellenőrzéseként Édes Szilárd egyéni vállalkozót (8000 Székesfehérvár, 
Horváth István utca 20.) bízza meg. 
A megbízási díj összege 390.000 Ft.  
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal   

 
 
3./ Javaslat települési utcanév táblák felújítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: A település területén 2007-ben elkészített utcanév táblák 
feliratai mára olvashatatlanná váltak, így árajánlatot kért be azok felújítására. Abban 
az esetben, ha a táblák felújítása lenne csak, úgy olcsóbb, viszont ha a táblák teljes 
cseréjére szükség van, tehát laminálás, felirat, úgy 207.000 Ft lenne a költsége. 
Több helyen érdeklődött, a cégek maximum 5 évre vállalnak garanciát. Továbbá 
néhány helyen a fa keretet is javításra szorul, melynek elvégzésére javasolta Képesi 
László helyi vállalkozót. A pénzügyi osztállyal egyeztetve a költségvetésben lenne rá 
fedezet. Véleménye szerint a feladatot el kell végezni, javasolta a tábla teljes 
cseréjét. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Berze Attila képviselő: Rá kell bízni a szakemberekre, nem nagy összegről van szó.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Milyenek lennének az új táblák? 
 
Turi Balázs polgármester: Ugyanilyen típusúak, mint most.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Esetleg tartósabb megoldásban nem lehetne gondolkodni? 
 
Turi Balázs polgármester: A fa lenne tartósabb megoldás.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Nyilván van tartósabb megoldás is, melynek árairól lehetne 
érdeklődni. Lehetne olyan, hogy a fakeret megmarad és saválló lemezből a betűket 
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rátenni, az nem rozsdásodik, örökös. Tartós lenne, de drágább. A fa állapota sem 
hosszú életű már, belülről megy tönkre a fa.  
 
Szarka István képviselő: Véleménye szerint most ki kell cserélni a jelenlegi formát 
megtartva, de a későbbieken a tartósabb megoldásban kell gondolkodni.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Legyen most a benyújtott árajánlat elfogadva.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Véleménye szerint is legyen most ez elfogadva, 
később pedig gondolkodhatunk a tartósabb változatban.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Műszakilag nem ért hozzá, de a Bercsényi és Rákóczi 
út kereszteződésénél lévő táblát jelezték a lakosok, hogy nem lehetne-e máshova 
áthelyezni a belátás miatt.  
 
Turi Balázs polgármester: Igen, neki is jelezték. Kérte, hogy a táblák felújításának 
koordinálásával bízza meg a testület, továbbá javasolta, hogy a fa keret felújításával 
Képesi László vállalkozót bízza meg a testület.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
települési utcanév táblák felújítását az elhangzott javaslat alapján. 
  

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

226/2016. (IX.20.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a település területén lévő utcanév táblák felújításának elvégzésével 
megbízza a TQE Mérnöki Szolgáltató Kft-t (8000 Székesfehérvár, Irányi D. u. 
6.) a benyújtott árajánlat alapján.  
A megbízási díj összege bruttó 207.137,- Ft.  
Megbízza továbbá az utcanév táblák fa keretének felújításával Képesi László 
helyi vállalkozót.  
Felhatalmazza a polgármestert  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal   

 
 
4./ Javaslat a járdaprogram folytatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: A képviselő-testület által elfogadott járdaprogram 
keretében az idei évben el lehet végezni az I. sz. orvosi rendelőtől az általános 
iskoláig lévő szakaszt. Az iskola előtti szakasz maradna ki, mivel az nincs annyira 
rossz állapotban, valamint annak költségével már nem biztos, hogy elbírná a 
költségvetés. A gazdasági vezetővel egyeztetve lehetőség lenne a felújítás 
elvégzésére. Három árajánlatot kért be, melyek az alábbiak: 
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- Vértesaljai VT Mór, bruttó 4.609.846 Ft 
- Barnes Bau Kft. 8000 Székesfehérvár, Móri u. 80. bruttó 4.431.475 Ft 
- Platz Bau Mélyépítő Kft. 8000 Székesfehérvár, Móri u. 88. bruttó 4.703.427 Ft 

Kérte a véleményeket, hogy elvégzésre kerüljön-e a járdafelújítás.  Amennyiben igen, 
úgy javasolta a legolcsóbb árajánlat elfogadását.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Egyértelműen el kell végezni.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Igen, szerinte is.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Igen, az iskola előtti terület elkészítésével, jóval 
magasabb lenne a költség, mivel a jelenlegi aszfaltot fel kell szedni.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Ezen a járdaszakaszon is volt a bejáratoknál probléma, egy 
szintbe kellene hozni.  
 
Berze Attila képviselő: Egyetért a felújítással, el kell végezni. Volt olyan, amikor 
alvállalkozó végezte és nem volt olyan megfelelő a munka. Nyilván a legolcsóbb 
vállalkozó fogja végezni, a lényeg, hogy megfelelő legyen.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: A lényeg, hogy megfelelően legyen elvégezve a 
munka.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
járdaprogram folytatását az elhangzott javaslat alapján.   
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

227/2016. (IX.20.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a járdaprogram 
folytatásaként, a Rákóczi út 38. és Rákóczi út 49. számú ingatlanok közötti 
járdaszakasz felújításának elvégzésére vállalkozói szerződést köt a Barnes-
Bau Kft-vel (8000 Székesfehérvár, Móri u. 90.) a benyújtott árajánlat alapján.  
A vállalkozói díj összege bruttó 4.431.475 Ft 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
Kaviczki Péter elhagyta az üléstermet, így a képviselők száma 6 főre csökkent.  
  
 
5./ Javaslat helyi választási bizottság póttagjainak megválasztására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyző a napirendi ponttal 
kapcsolatos tájékoztatásra.  
 



 
8 
 

Fidrich Tamásné jegyző: 2016. október 2-án lesz az országos népszavazás, melynek 
lebonyolításában a Helyi Választási Bizottság Szavazatszámláló Bizottságként 
funkcionál. Tagjainak száma minimum 5 fő. Mivel a pártok közül csak egy delegált 
egy-egy tagot, így a póttag bevonásával sem éri el a bizottságok száma az 5 főt. 
Javaslata, hogy Forstnerné Trikli Melinda Ifjúság u. 44., Kovács Katalin Ifjúság u. 33. 
és Fojtyikné Gyuris Andrea Kossuth u. 4.  szám alatti lakosokat válassza meg a 
képviselő-testület. 

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Helyi 
Választási Bizottság póttagjainak megválasztását.   

  
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
228/2016. (IX.20.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási 
Bizottság 3 tagjának lemondása miatt Forstnerné Tirkli Melinda 
Bakonycsernye, Ifjúság u. 44., Kovács Katalin Bakonycsernye, Ifjúság u. 33. 
és Fojtyikné Gyuris Andrea Bakonycsernye, Kossuth u. 4. szám alatti 
lakosokat válassza meg további póttagoknak. 

 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
Kaviczki Péter képviselő visszatért az ülésterembe, így a képviselők száma 7 főre 
emelkedett.  
 
 
6./ Javaslat járási ügysegédi megállapodás megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: A tavalyi évben a járási ideiglenes ügysegédek 
feladatainak ellátásához megállapodás születetett, ennek módosítása szükséges, 
mely kiegészülne a vagyontárgyak védelmével és a használatba adott ingatlanrész 
vagyonvédelmével. Kérte a megállapodás módosítás elfogadását.  

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a járási 
ügysegédi megállapodás módosításának elfogadását az előterjesztés szerint.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
229/2016. (IX.20.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei 
Kormányhivatallal megkötött „Megállapodás a járási ideiglenes ügysegédek 
elhelyezésének feltételeiről” szóló megállapodást az előterjesztés szerinti 
módosítással elfogadja.  
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Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7./ Javaslat Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és 
tisztítás-SZV 2017-2031. évi GFT elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Korábbi ülésen elfogadta a testület a Fejérvíz által 
benyújtott ivóvízre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet, most pedig a 
szennyvízcsatorna hálózatra kell elfogadni. Javasolta annak elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és tisztásra vonatkozó 
gördülő fejlesztési terv elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

230/2016. (IX.20.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a I/77. 
Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és- tisztítás-
SZV (21-08730-1-002-00-13) víziközmű rendszer ellátásért felelősök nevében 
eljáró Önkormányzata, a 2017-2031. évi GFT-vel kapcsolatban 30 napos 
véleményezési határidőt betartva és megismerve az ellátásért felelősök 
véleményét az alábbi határozatot hozta: 
1.) Bakonycsernye Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a melléklet 

szerinti I/77. Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés 
és– tisztítás-SZV (21-08730-1-002-00-13) víziközmű rendszer 2017-2031. 
évi GFT felújítási és pótlási tervét elfogadja.  

2.) Bakonycsernye Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a melléklet 
szerinti I/77. Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés 
és– tisztítás-SZV (21-08730-1-002-00-13) víziközmű rendszer 2017-2031. 
évi GFT beruházási tervét elfogadja.  

3.) Az I/77. Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és– 
tisztítás-SZV (21-08730-1-002-00-13) víziközmű rendszer 2017-2031. évi 
Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-
gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.  

4.) Bakonycsernye Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a melléklet 
szerinti I/77. Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés 
és– tisztítás-SZV (21-08730-1-002-00-13) víziközmű rendszer 2017-2031. 
évi GFT-vel kapcsolatban nyilatkozik, hogy az alább felsorolt 
résztulajdonos Önkormányzatok, a 2017. évi víziközmű felújítási, pótlási és 
beruházási munkáira, a 2016-os vállalásokon felül, a korábbi évek során 
felhalmozott víziközmű fejlesztésre fordítandó anyagi forrással 
rendelkeznek, melyet a 2011. évi CCIX. törvény 18. §-a alapján elkülönített 
számlán kezelnek.  
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Bakonycsernye Önkormányzat 0 Ft 
Balinka Önkormányzat 0 Ft 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal    

 
Kaviczki Péter képviselő elhagyta az üléstermet, így a képviselők száma 6 főre 
csökkent.  
 
8./ Javaslat ASP rendszerhez történő csatlakozást elősegítő pályázat 
benyújtására 
Előterjesztő. Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt az előterjesztés szóbeli 
kiegészítésére.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az előterjesztésben szerepel, mi is az ASP rendszer. Az 
önkormányzatnak 2017. január 1-vel csatlakozni kell a rendszerhez, de mivel a 
jelenleg használt szoftverek elavultak, nem lehet használni e feladatra, így 
véleménye szerint a rendszer országos kiépítésére irányuló pályázatot be kellene 
nyújtani. Amennyiben nem nyújt be pályázatot az önkormányzat, úgy saját magának 
kell kiépíteni az informatikai rendszert.  
Több pályázatíró cég is küldött már ajánlatot, de mivel korábban több esetben az 
ALBENSIS írta az önkormányzat pályázatait, így most is velük kellene dolgozni. 
Továbbá itt az ALBACOMP ajánlata gépek és szoftverek beszerzésére, szabályzatok 
elkészítésére.  
 
Turi Balázs polgármester: Véleménye szerint is be kell nyújtani a pályázatot, előbb 
utóbb úgy is kötelező lesz kiépíteni.  
 
Berze Attila képviselő: Az előterjesztés elolvasása során kiderült, hogy kötelező, de 
úgy érzi fél információk vannak.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A pályázatíró a pályázatról mindent tud, de maga a 
rendszer működésével ő nem foglalkozik.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: A vége valószínű az lesz, hogy a kistelepülések 
önkormányzatai meg fognak szűnni.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Országos szinten jobban át lehet majd látni mindent.  
 
Kaviczki Péter képviselő megérkezett az ülésterembe, így a képviselők száma 7 főre 
emelkedett.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta a pályázat benyújtását.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az ASP rendszerhez történő csatlakozást elősegítő pályázat benyújtását.  



 
11 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

231/2016. (IX.20.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114.§-ban, továbbá 
az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Korm. rendelet 4. 
mellékletében meghatározott kötelező csatlakozási időpont végrehajtásának 
biztosítása céljából 

pályázatot nyújt be a 
Magyarország Kormánya KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú, „Csatlakozási 
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című 
felhívására. 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére és a szükséges 
szerződések megkötésére, nyilatkozatok megtételére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
9./ Javaslat Bursa Hungarica Pályázati Ösztöndíjrendszerhez történő 
csatlakozásra 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Az idei évben is lehetőség van a felsőoktatásban tanuló 
diákok támogatására, a csatlakozással kapcsolatos előterjesztést megkapták a 
képviselők. Tavalyi évben csatlakozott az önkormányzat és 5000 Ft/hó támogatást 
nyújtott, de a feltételekről később is lehet dönteni, most a csatlakozási szándékról 
kell. Javasolta, hogy csatlakozzon az önkormányzat, hiszen a szociális keret terhére 
a költségvetésből lehet fedezni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bursa Hungarica Pályázati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozást az 
előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

232/2016. (IX.20.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezett és 
visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók illetőleg a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához.  
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi 
fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja és kötelezettséget 
vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során 
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maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak 
megfelelően jár el.  
 
Határidő: 2016. október 3.  
Felelős: polgármester  
 

 
10./ Javaslat szociális célú tüzelőanyag megvásárlásához történő 
csatlakozásra 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Az idei évben is lehetőség van szociális célú tüzelőanyag 
támogatás pályázat benyújtására. Az előterjesztésben szereplőek alapján nem 
javasolja a pályázat benyújtását. Az önkormányzati dolgozók által kitermelt fát a 
fagyhalál ellen lehet biztosítani. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Egyetért, volt néhány eset, amikor eladták a 
kapott fát.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Az előterjesztés szerint az önkormányzatnak 358 e Ft-ot 
kell biztosítani önerőként, és a 282 m2 fa szállítása is lenne plusz 564 eFt.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
szociális célú tüzelőanyag megvásárlásához történő csatlakozást az előterjesztés 
szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

233/2016. (IX.20.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendelet alapján 
támogatási igényt forráshiány miatt nem kíván benyújtani.  

 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal  

 
 
11./ Javaslat Fecskeházi bérlőkijelölésre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Szvitek Ákos és Nagy 
Orsolya bakonycsernyei lakosok kérelmet nyújtottak be az önkormányzati bérlakásba 
fecskeházi bérlőként kijelölésre. Elmondta továbbá, hogy Sulyok Balázs jelenlegi 
albérlőnek szeptember 30-án lejár a szerződése, de szeretnék egy évre még 
meghosszabbítani. Kérte a véleményeket.  
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Osgyán Gábor képviselő: Fecskéknek vagy bérlőként kívánnak a továbbiakban benn 
maradni? 
 
Turi Balázs polgármester: Bérlőként szeretnének egy évet maradni.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Nagy Orsolya és Szvitek Ákos bakonycsernyei lakosok kérelmét.   
  

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

234/2016. (IX.20.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló 
Fiatalok Garzonházába (Fecskeház) Nagy Orsolya 8056 Bakonycsernye, 
Rózsa u. 17. és Szvitek Ákos 8056 Bakonycsernye, Petőfi u. 27/d. szám alatti 
lakosokat 5 éves időtartamra bérlőnek kijelöli. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A polgármester szavazásra bocsátotta Sulyok Géza Balázs és Sulyokné Téren 
Boglárka fecskeházi lakosok kérelmét.   
  

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

235/2016. (IX.20.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fiatalok 
Garzonházában bérlőként lakó Sulyok Géza Balázs és Sulyokné Téren 
Boglárka bérleti szerződését 2017. szeptember 30. napjáig meghosszabbítja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. október 1.  

 
 
12./ Javaslat Dr. Papp Éva háziorvos kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Dr. Papp Éva háziorvos kérelmet nyújtott be a képviselő-
testülethez, hogy a II. háziorvosi rendelő és szolgálati lakás, valamint a hátsó garázs 
lábazatát az utóbbi hetek esőzései megrongálták és a falakon repedések 
keletkeztek, melyek az épületek megsüllyedésére utalnak. A doktornő kérte az épület 
megvizsgáltatását és a probléma megoldását. Felkérte Varga Balázs szerkezetépítő 
mérnököt a helyszín megtekintése után szakvélemény kiadására. A szakvélemény 
megérkezett, melyet a képviselők is megkaptak, miszerint sürgős beavatkozást nem 
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igényel a probléma. Néhány hónappal ezelőtt volt pályázati lehetőség az épület 
felújítására vonatkozóan, de a doktornő elzárkózott ettől.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Dr. 
Papp Éva háziorvos kérelmének elbírálását.   
     

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

236/2016. (IX.20.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a szakvélemény 
tartalmát elfogadja, intézkedést nem tart szükségesnek.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
13./ Javaslat Dr. Sós Katalin háziorvos kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Dr. Sós Katalin háziorvos kérelemmel fordult a testülethez, 
hogy a szolgálati lakás terasza nagyon rossz állapotban van, omlik, betondarabok 
esnek le, ezáltal balesetveszélyessé vált. Felkérte a műszaki ellenőr a helyszín 
megtekintésére, aki benyújtotta a szakvéleményt, mely alapján a terasz újjáépítése 
szükséges. A jelenlegi állapot nem engedi meg a felújítást. Kérte a képviselők 
javaslatát.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Lehetne fából esetleg fedett teraszt építeni.  
 
Szarka István képviselő: Arra gondolni kellene, hogy nem néhány évre előre kellene 
gondolni, jó ötlet a fa, esztétikusabb, tájba illőbb. Nem biztos, hogy kicsi terasz elég 
lenne, mivel esetleg, ha háziorvos váltás lesz és családdal jön valaki, akkor az már 
nem lesz elég.    
 
Turi Balázs polgármester: Milyen típusúra kérjen árajánlatot?  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Oldalról vagy szemből a főútról nem lehetne bejáratot 
nyitni? 
 
Turi Balázs polgármester: Gondolkodott ebben a megoldásban, de nem lehetséges.  
 
Berze Attila képviselő: Véleménye szerint sem kivitelezhető.  
 
Turi Balázs polgármester: Mindhárom lehetőségre kér be árajánlatot, azok közül ár 
függvényében is könnyebben tud a testület választani. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Dr. Sós 
Katalin háziorvos kérelmének elbírálását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

237/2016. (IX.20.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármester, hogy a Bakonycsernye, Rákóczi utca 49. szám alatti szolgálati 
lakás teraszának újjáépítésére árajánlatokat kérjen be, majd terjessze a 
képviselő-testület elé.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
14./ Egyéb ügyek 
 
Osgyán Gábor képviselő: A két Petőfi utcai hídnál a közúti baleset során a híd szélét 
leszakították. Kérte a helyreállítását.  
 
Szarka István képviselő: Jelezte, hogy a volt könyvtár ereszcsatornájában kinőtt a 
zöldnövényzet. A vízelfolyás érdekében tisztításra lenne szükség.  
 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester a képviselő-testület 
ülését bezárta.  

 
 
 
 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester                  jegyző 
 
 
 
    Kaviczki Péter      
              jkv. hitelesítő 


