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Bakonycsernye Község Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 
1-jén, 13.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Turi Balázs   polgármester 
Ackermann Zoltán  alpolgármester 
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 4 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.  
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Osgyán Gábor képviselőt javasolta. A képviselő-testület a 
jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslattal egyetértett, és az alábbiak szerint 
határozott.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

152/2017. (VI.1.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Osgyán 
Gábor képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 

 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett javaslatot. 
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1./ Javaslat bejelentett fásításban tervezett fakitermelés megbízására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
2./ Javaslat kitermelt fa hasznosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
3./ 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: 4 fő 

A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
153/2017. (VI.1.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat bejelentett fásításban tervezett fakitermelés megbízására 
2./ Javaslat kitermelt fa hasznosítására 
3./ Egyéb ügyek 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat bejelentett fásításban tervezett fakitermelés megbízására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Korábbi ülésen meghatározta a testület, hogy a tulajdonát 
képező 0122/3 hrsz-ú 2.79 ha nagyságú területén a fakitermelést szeretné elvégezni. 
A fakitermelést be kellett jelenteni a Pest Megyei Kormányhivatal fele, aki a 
bejelentést tudomásul vette. A területen többféle fa található. Berze Attila képviselőt 
megkérte, hogy a fakitermelésre keressen vállalkozót, így a nagyvelegi HUFI-FA Kft. 
3.400 Ft+Áfa/m3 áron vállalná a fa kitermelését. A képviselő javasolta, hogy az 
értékesítésnél átlagár kerüljön meghatározásra és a fakivágás szempontjából 
tárgyalni kellett leendő vevővel is, hogy rönkként vagy tűzifaként kerüljön kivágásra. 
Javasolta, hogy a kitermelés után rögtön kerüljön értékesítésre, esetleg 2-3 m3 
lehetne megtartani a téli időszakra. Javasolta továbbá, hogy Nagy Ferenc erdészeti 
szakirányító legyen megbízva a m3-ek felmérésével. Továbbá a terület takarításáról 
is gondoskodni kell, melyet véleménye szerint ki kell adni.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Helyileg hol található ez a terület? 
 
Turi Balázs polgármester: A horgásztó fölötti részen. 
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Ackermann Zoltán alpolgármester: Véleménye szerint is ki kell adni a terület 
tisztítását egy jelképes összegért, de azzal a feltétellel, hogy ne maradjon a területen 
semmi.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Aki kitermeli a fát, nem teszi rendbe a területet? 
 
Turi Balázs polgármester: Nem, a takarítás nem tartozik bele, ki lehet adni 
személyeknek.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
bejelentett fásításban tervezett fakitermelés megbízását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

154/2017. (VI.1.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos 
tulajdonát képező 0122/3 hrsz-ú, 2,79 ha nagyságú területben lévő 
105 m3 akác, 
15 m3 mezei juhar, 
70 m3 mezei nyár, 
28 m3 fehér fűz 
Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási 
Főosztálya által tudomásul vett "fásításban tervezett fakitermelésről" szóló 
bejelentésben foglaltak szerinti letermeléssel megbízza a  
HUFI-FA Kft-t (Nagyveleg, Füzes u. 58. cégjegyzékszáma: 07-09-022968) 
bruttó 3400 Ft+Áfa/m3 áron. 
Egyben megbízza Nagy Ferenc (Bodajk, Dózsa Gy. u. 85.) erdészeti 
szakirányítót, hogy a kitermelést követő köbméter felmérést végezze el, s az 
által készített felmérés nyújtson alapon a vállalkozóval történő elszámolásra. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
2./ Javaslat kitermelt fa hasznosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Az előző napirendi pontban döntött a testület a fa 
kitermeléséről, most pedig annak értékesítéséről kell dönteni és az árakat is meg kell 
határozni. Szakemberek véleménye alapján az alábbi árakat javasolta: 
Akác   rönk: 25.000 Ft+áfa  tűzifa: 17.900,- Ft+áfa 
Juhar  rönk: -    tűzifa: 17.000,- Ft+áfa 
Nyár, fűz:  rönk: 12.000 Ft+áfa  tűzifa: 10.000,- Ft +áfa 
Dönteni kellene továbbá arról is, hogy a rönkfa kinek a részére kerül értékesítésre.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Megfelelőnek tartja ezeket az árakat az 
értékesítésre.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

155/2017. (VI.1.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a tulajdonát képező 0122/3 hrsz-ú területen kitermelt fákat az alábbi áron 
értékesíti:  
Akác  rönk (gyengébb minőségű): 25.000 Ft+áfa tűzifa: 17.900,- Ft+áfa 
 rönk (jobb minőségű): 30.000 Ft+Áfa 
Juhar  rönk: -    tűzifa: 17.000,- Ft+áfa 
Nyár, fűz:  rönk: 12.000 Ft+áfa  tűzifa: 10.000,- Ft +áfa 
Felhatalmazza a polgármestert az adás-vétel lebonyolítására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3./ Egyéb ügyek 
 
3/1. Tájékoztatás pedagógusnap megrendezéséről  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy az önkormányzat minden 
évben felköszönti a település pedagógusait, melybe beletartoznak az iskola, az 
önkormányzati óvoda és az evangélikus óvoda pedagógusai, melynek költségei a 
költségvetésben tervezésre került, mely a virágok árát tartalmazza. Az idei évben az 
iskola igazgatója megkereste, hogy éttermi vendéglátással egybekötött 
pedagógusnapot szeretne tartani, melyhez kérte az önkormányzat anyagi 
támogatását. Javasolta, hogy az iskola részesüljön 40 e Ft összegű támogatásban, 
az önkormányzati óvoda pedig arányosítva 20 eFt összegű támogatást kapjon. Kérte 
a képviselők véleményét.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Támogatni tudja a javaslatot, ugyanis az 
önkormányzati rendezvényeken mindig színvonalas műsorral készülnek mind az 
óvodások és az iskolások is.  
 
Turi Balázs polgármester: Az iskolaigazgató kérése volt, hogy az önkormányzat 
készíttessen egy zászlót a település címerével és az iskola nevének feliratával, 
melyre minden évben a ballagó diákok szalagot kötnek. A zászló készítésének 
költsége 27.940 eFt lenne. Jó ötletnek tartotta, így javasolta a zászló elkészíttetését.  
 
A képviselők jónak tartották az ötletet. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
általános iskola címerével ellátott zászló elkészítését.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
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156/2017. (VI.1.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy az Általános Iskola részére a település címerével és az iskola feliratával 
ellátott zászlót készíttet 27.940,- Ft öszegben, továbbá az iskola részére 
40.000,- Ft-ot, az óvoda részére 20.000 Ft-ot biztosít a pedagógusnap 
megrendezésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
3/2.  Akác utca 48-54. szakasz felújítására vonatkozó tervek elkészítésére megbízás 
 
Turi Balázs polgármester: Az elmúlt ülésen döntött a testület arról, hogy az Akác utca 
vízelvezetése során a pályázattal nem érintett Akác u. 48-54. számig lévő szakaszt is 
felújítja. Felkérte a tervezőt, hogy az érintett szakaszra vonatkozóan nyújtson be 
árajánlatot a tervezői munkálatokra vonatkozóan, mely megtörtént. Az árajánlatot 
megkapták a képviselők. Javasolta annak elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
Akác u. 48-54. szakasz felújítására vonatkozó tervek elkészítésére vonatkozó 
megbízást.  
 

 A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

157/2017. (VI.1.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Schmidt 
Norbert tervezőt (8060 Mór, Bartók Béla utca 32.) a Bakonycsernye, Akác u. 
48-54. szakasz felújítási terveinek elkészítésére.  
A tervezési és dokumentálási díj összege 130.000,- Ft +27% Áfa 
Az érintett területek geodéziai felmérésére és a szükséges alaptérképek 
megváltására Kiss Iván (8041 Csór, Dózsa Gy. u. 42.) egyéni vállalkozót bízza 
meg. A geodéziai felmérés összköltsége 50.000,- Ft.  
Felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződés megkötésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
Turi Balázs polgármester: A képviselő-testület az Akác utca felújítására vonatkozó 
közbeszerzési eljárás lefolytatására megbízta az ALBENSIS Kft-t. A határozat 
módosítására van szükség, mivel az önkormányzat és a Kft. között megkötött 
konzorciumi szerződésben nem szerepel a közbeszerzés lebonyolítása. Kérte a 
határozat módosítását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
136/2017.(V.25.) sz. határozat módosítását.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

158/2017. (VI.1.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-15 
FE1-2016-00020 azonosítószámú pályázatához szükséges közbeszerzési 
eljárás lefolytatására, annak dokumentációjának elkészítésére az ALBENSIS 
Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-t (8000 Székesfehérvár, Szent 
Deák Ferenc u. 7-9. sz. II. em.) bízza meg, továbbá megbízza a pályázattal 
nem érintett Akác utca 48-54. szám előtti útszakasz aszfaltozási munkáinak 
közbeszerzési eljárásával.  
A megbízási díjat bruttó 1.397.000,- Ft összegben határozza meg. 
Egyben az önkormányzat és az ALBENSIS Kft. között létrejött konzorciumi 
szerződést a közbeszerzés lebonyolítása és a projektmenedzsment ellátása 
tárgyában módosítja.  
Felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi szerződés módosításra. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
3/3. A 132/2017.(V.25.) számú határozat módosítása 
  
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az elmúlt ülésen a vis 
maior pályázat benyújtásához meghozott döntésben módosítás szükséges, két szám 
elírása miatt. Kérte a határozat módosítását. 
 
Kérdés hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
132/2017.(V.25.) számú határozat módosítását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

159/2017. (VI.1.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 
A káresemény megnevezése: kötelező feladatot ellátó közút megrongálódása,  
Helye: Bakonycsernye Ifjúság utca (1325/33 hrsz., 1186/15 hrsz., 1186/1 hrsz., 
1206/5 hrsz., 1219/2 hrsz.)  

A káresemény forrásösszetétele: 
Megnevezés 2017. év % 

             Saját forrás (biztosítási 
összeg nélkül) 

      4 256 778 Ft 10 % 

Biztosító kártérítése 0 Ft  
Egyéb forrás  0 Ft  

Vis maior támogatási igény     38 310 985 Ft 90 % 
Források összesen     42 567 763 Ft          100 % 
 



 
7 
 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 42 567 762 
Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja biztosítani.  
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát 
képezi.  

 A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását 
szolgálja(ák). 

Ifjúság utca 1325/33 hrsz. építmény (név, hrsz) Közutak fenntartása kötelező feladat 
Ifjúság utca 1186/15 hrsz. építmény (név, hrsz) Közutak fenntartása kötelező feladat 
Ifjúság utca 1186/1 hrsz. építmény (név, hrsz)   Közutak fenntartása kötelező feladat 
Ifjúság utca 1206/5 hrsz. építmény (név, hrsz)   Közutak fenntartása kötelező feladat 
Ifjúság utca 1219/2 hrsz. építmény (név, hrsz)   Közutak fenntartása kötelező feladat 

 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással 
rendelkezik / nem rendelkezik 

Biztosító Társaság megnevezése - 
Biztosítási szerződés száma - 

 Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt . 
*A képviselő testület tanács határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető 

határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, 
valamint a támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés 
megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.  
 Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 

szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 
 Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja látni 

/ nem tudja ellátni  
 A testület a saját forrás összegét a 2017.évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.24.) 

számú Költségvetési Rendeletében biztosítja. 
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
  
3/4. Tájékoztató a polgármester szabadságának igénybevételéről 

 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy 2017. június 16-23-ig, 6 
nap szabadságot szeretne tölteni, mely az elfogadott tervezetben nem szerepel. 
Kérte a 6 nap szabadság jóváhagyását.   

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

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 

A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
160/2017. (VI.1.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
2017. június 16-23. napjáig (6 nap) terjedő szabadság igénybevételét 
jóváhagyja. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal  
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Több hozzászólás nem hangzott el. Turi Balázs polgármester a rendkívüli testületi 
ülést bezárta. 
 
 

 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester         jegyző 
 
 
    Osgyán Gábor   
    jkv. hitelesítő 


