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Bakonycsernye Község Önkormányzata 

8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. 
december 7-én, 8 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Turi Balázs   polgármester 
Ackermann Zoltán  alpolgármester 
Berze Attila   képviselő 

 Kaviczki Péter képviselő 
Osgyán Gábor  képviselő 
Szarka István  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 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 

277/2016. (XII.7.) 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 szereplőek szerint tett javaslatot. 
 
1./ Javaslat az ASP rendszer működéséhez szükséges eszközök beszerzésére 
benyújtott árajánlatok elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
2./ Tájékoztató a külterületi utak felújítására benyújtandó pályázatról 
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 
278/2016. (XII.7.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat az ASP rendszer működéséhez szükséges eszközök 
beszerzésére benyújtott árajánlatok elbírálására 
2./ Tájékoztató a külterületi utak felújítására benyújtandó pályázatról 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat az ASP rendszer működéséhez szükséges eszközök beszerzésére 
benyújtott árajánlatok elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt, hogy nyújtson tájékoztatást a napirendi 
ponttal kapcsolatban. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy korábban döntött a 
testület arról, hogy az ASP rendszer működéséhez szükséges eszközök 
beszerzésére árajánlatokat kér be. A meghatározott három cég részére megküldésre 
kerültek az ajánlatkérők, melyre az ajánlatok határidőre be is érkeztek. A 
legkedvezőbb ajánlatot a Prionitall Kft. tette.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az ASP 
rendszer működéséhez szükséges eszközök beszerzésére benyújtott árajánlat 
elfogadását. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
278/2016. (XII.7.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalkozói 
szerződést köt az ASP rendszer működéséhez szükséges eszközök 
beszerzésére tárgyában benyújtott ajánlatok közül a Prionitall 
Számítástechnikai Kft-vel (8000 Székesfehérvár, Had utca 1-3.). 
Felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel kötendő vállalkozói 
szerződés megkötésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
2./ Tájékoztató a külterületi utak felújítására benyújtandó pályázatról  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Korábbi ülésen a testület kinyilvánította szándékát arról, 
hogy a külterületi utak felújítására pályázat benyújtásához felméri a meghatározott 
területeket. Kaviczki Péter képviselővel és szakemberekkel végigjárták az érintett 
külterületeket. Felkérte a képviselőt a szóbeli tájékoztatására.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A testület előzőleg két célirányt fogadott el, mely területeket 
a tervezőkkel végigjártak. A horgásztó és a szőlőhegyi pincéket összekötő útra, nem 
javasolják benyújtani a pályázatot, mivel kevés ingatlantulajdonost érint. Ugyanis 
minél több ingatlantulajdonost érint a felújítás, annál nagyobb az esély a pályázat 
elnyerésére. Elsődlegesen 30 millió Ft összeg lett tervezve plusz 7 millió Ft önrész a 
pályázat benyújtására, de kiderült, hogy 9 millió önrész szükséges. Így 39 millió Ft-ra 
kellene benyújtani a pályázatot. Ebből az összegből 1120m utat lehetne 
helyreállítani, ugyanis 25 eFt-ba kerülne méterenként az út helyreállítása. A másik 
célirány az iznai szőlőhegy pincéi előtt húzódó út javítása, mely önerőből kb. 10 millió 
Ft-ba kerülne.  
Amikor meghallotta, hogy lehetőség lesz külterületi utak felújítására pályázatot 
benyújtani, nagyon megörült, viszont ami igazán fontos lenne a településnek, azt 
nem lehet a pályázatban szerepeltetni, mivel engedélyköteles.  
 
Turi Balázs polgármester: Összefoglalva, valóban sajnos a legkritikusabb területekre 
nem lehet benyújtani a pályázatot. Abban az esetben is, ha az önkormányzat 10 
millió Ft önrészt hozzátesz, nem érinti a területeket. Véleménye, hogy nem kellene 
így bevállalni a pályázat benyújtását.  
 
Berze Attila képviselő: Egyetért azzal, hogy ne legyen benyújtva, mindenféle 
szempontból.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A másik lehetőség, hogy erőgép beszerzésére is lehet 
pályázni abban az esetben, ha az önkormányzatnak van a tulajdonában olyan gép, 
traktor, ami az erőgépet tudja vontatni. Kitétel, hogy 5 évig fenn kell tartani, valamint 
kell egy olyan szakemberrel az önkormányzatnak szerződést kötni, aki használhat 
ilyen gépet. Véleménye, hogy az önkormányzat önerőből vásároljon egy grédert, így 
tudna erőgépre pályázni.  
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Turi Balázs polgármester: Véleménye, hogy külterületi utakra 10 millió Ft-ot nem 
kellene fordítani, hiszen ebből az összegből járdát is lehet készíteni. A költségvetés 
tervezése során majd el kell dönteni, hogy lesz e lehetőség megy gréder vásárlására. 
A cél az, hogy a külterületi utak járhatóak legyenek. A földterületek gazdáival is 
egyezséget kell kötni, mivel nekik van traktoruk, javítsanak az utak minőségén az 
önkormányzat által biztosított gréderrel. Megegyezés esetén a költségvetés 
tárgyalása során a testület ennek fedezetére is tervezhet összeget.   
 
Berze Attila képviselő: Fontos új gépet vásárolni a pályázathoz? 
 
Kaviczki Péter képviselő: A pályázat benyújtásához igen új gép kell. Régen a gazdák 
javították az utat. Ez a fajta gép más minőségben tudná helyreállítani. Ha a korábbi 
vállalkozóval végeztetik az többe fog kerülni.  
 
Turi Balázs polgármester: Valóban a feladat az önkormányzaté, de közösen a 
gazdákkal tudja elképzelni. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Valóban mindenkinek meg kell tudni közelíteni a területét. 
 
Turi Balázs polgármester: Javasolja, hogy a költségvetés tervezése során a gép 
beszerzés költségére tervezni abban az esetben, ha a gazdákkal sikerül 
megegyezni. Így ne kerüljön benyújtásra a pályázat. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Így elfogadható számára, hogy nem nyújt be pályázatot a 
testület.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
külterületi utak állapotjavítására valamint erőgép beszerzésére benyújtandó pályázat 
elbírálását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

280/2016. (XII.7.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a VP6-7.2.1-
7.4.1.2-16 külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése elnevezésű felhívásra nem kíván pályázatot 
benyújtani, mivel az elvégzett előkészítő munka eredményeként megállapítás 
nyert, hogy a felújítás és előkészítés ár érték aránya nem megfelelő. 
Egyben kijelenti, hogy a költségvetés előkészítése során erőforrást biztosít 
esetleges eszközbeszerzésre, útjavításra. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal        

 
 
 



 
5 
 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester                  jegyző 
   
 
    Kaviczki Péter      
             jkv. hitelesítő 


