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Bakonycsernye Község Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
 
Készült: Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 
szeptember 6-án, 13.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Turi Balázs   polgármester 
Berze Attila   képviselő 
Kaviczki Péter  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 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 

196/2017. (IX.6.) 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 Fejérvíz Zrt. által javasolt 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Terv 
meghatározására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
2./ Javaslat belterületi ingatlan vásárlásával kapcsolatos döntések meghozatalára 
(Hivatal és Művelődési Ház mögötti terület) 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
3./ Javaslat a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 
tárgyú pályázat (TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00004) ajánlattételi felhívásának 
lezárására, vállalkozó és műszaki ellenőr kijelölése kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
4./ Javaslat a Bakonycsernye belterületi vízrendezés IV. ütem Akác utca térsége 
(TOP.2.1.3-15-FE1-2016-00020) pályázathoz szükséges ÉNGY kódos költségvetés 
elkészítésére megbízás jóváhagyása, valamint a pályázat közbeszerzési eljárásának 
lezárása, vállalkozó kijelölése 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
5./ Javaslat Ifjúság utca helyreállításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás 
lebonyolításához szükséges közbeszerzési cég és műszaki ellenőr kijelölése 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
6./ Javaslat a 2017. évi közbeszerzési terv módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
7./ Javaslat az Ifjúság utca helyreállításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás 
közbeszerzési bizottságának kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
8./ Javaslat a hivatali épület villámvédelmi rendszerének felújítására beérkezett 
árajánlatok elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
9./ Javaslat Fecskeházi bérlőkijelölésre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
10./ Tájékoztatás a Szápári úti (1755 hrsz) támfallal kapcsolatos intézkedés 
lehetőségeiről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
11./Javaslat hótolási és síkosságmentesítési pályázat kiírására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
12./ Javaslat „Mini bölcsőde férőhelyek kialakításának támogatására” című 
pályázaton való részvételre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
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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 
197/2017. (IX.6.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat Fejérvíz Zrt. által javasolt 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Terv 
meghatározására 
2./ Javaslat belterületi ingatlan vásárlásával kapcsolatos döntések 
meghozatalára (Hivatal és Művelődési Ház mögötti terület) 
3./ Javaslat a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, 
fejlesztése tárgyú pályázat (TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00004) ajánlattételi 
felhívásának lezárására, vállalkozó és műszaki ellenőr kijelölése kijelölésére 
4./ Javaslat a Bakonycsernye belterületi vízrendezés IV. ütem Akác utca 
térsége (TOP.2.1.3-15-FE1-2016-00020) pályázathoz szükséges ÉNGY kódos 
költségvetés elkészítésére megbízás jóváhagyása, valamint a pályázat 
közbeszerzési eljárásának lezárása, vállalkozó kijelölése 
5./ Javaslat Ifjúság utca helyreállításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás 
lebonyolításához szükséges közbeszerzési cég és műszaki ellenőr kijelölése 
6./ Javaslat a 2017. évi közbeszerzési terv módosítására 
7./ Javaslat az Ifjúság utca helyreállításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás 
közbeszerzési bizottságának kijelölésére 
8./ Javaslat a hivatali épület villámvédelmi rendszerének felújítására 
beérkezett árajánlatok elbírálására 
9./ Javaslat Fecskeházi bérlőkijelölésre 
10./ Tájékoztatás a Szápári úti (1755 hrsz) támfallal kapcsolatos intézkedés 
lehetőségeiről 
11./Javaslat hótolási és síkosságmentesítési pályázat kiírására 
12./ Javaslat „Mini bölcsőde férőhelyek kialakításának támogatására” című 
pályázaton való részvételre 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
 
1./ Javaslat Fejérvíz Zrt. által javasolt 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Terv 
meghatározására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A Fejérvíz megküldte a kétféle gördülő fejlesztési tervet, 
melyből az egyik a Bakonycsernye, Balinka szennyvízre, azon belül is a Mecséri 
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település részre vonatkozik, itt Bakonycsernye az ellátásért felelős. A másik az 
ivóvízre vonatkozik, ahol az ellátásért felelős itt Mór Város Önkormányzata. Ebbe 
nem minden kistérségi település tartozik bele, de a nagy része igen. De mivel több 
önkormányzatot érint, így mindig kell, hogy legyen egy felelős, ez Mór. Ez az ötéves 
terv tartalmazza a tervezendő beruházást és a felújítási és pótlási feladatokat. A 
felújítás kötelező, a beruházás viszont az anyagi lehetőségek függvénye. Az idei 
évben már volt befizetés, mivel elromlott egy alkatrész, így a jövő évben majd 
kevesebbet kell fizetni. Mind a két terv esetében látható, hogy az elvégzendő 
feladatokat igyekeztek a bérleti díjból fedezni.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Fejérvíz Zrt. által javasolt 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési Terv meghatározását 
az előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                                198/2017. (IX.6.) sz. Határozata 
I/77. Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV 

(21-08730-1-002-00-13) víziközmű rendszer 2018-2032. évi Gördülő Fejlesztési 
Tervről 

         Bakonycsernye község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az I/77. 
Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV (21-
08730-1-002-00-13) víziközmű rendszer ellátásért felelősök nevében eljáró 
Önkormányzata, a 2018-2032. évi GFT-t megismerte, az általa képviselt 
Önkormányzatok részére a Vhr. 90/B.§ (2) bekezdése szerinti 15 napos 
véleményezési határidőt biztosítva, 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 2018-2032. évi GFT felújítási és pótlási 
tervét megismerte és mint véleményezésre jogosult 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 2018-2032. évi GFT beruházási tervét – 
melyet meghatalmazás útján a víziközmű-szolgáltató készített el – megismerte és 
jóváhagyja. 

3.) Az I/77. Bakonycsernyes, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és tisztítás-
SZV (21-08730-1-002-00-13) víziközmű rendszer 2018-2032. 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 2018-2032. évi GFT-vel kapcsolatban 
nyilatkozik, hogy az alább felsorolt résztulajdonos Önkormányzatok, a 2018. évi 
víziközmű felújítási, pótlási és beruházási munkáira, 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 300.689 Ft 
 
Határidő: 2017. szeptember 6. 
Felelős: polgármester 
 
 
2./Javaslat belterületi ingatlan vásárlásával kapcsolatos döntések 
meghozatalára (Hivatal és Művelődési Ház mögötti terület) 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: A testület már döntött arról, hogy a művelődési ház mögötti 
területeket meg kívánja vásárolni, így arra vonatkozóan a vételi ajánlatok 
megküldésre kerültek a tulajdonosok részére, melyek beérkeztek és az ügyvéd már 
készíti a szerződéseket, melyet majd a testület megtárgyal. Korábbi ülésen az is 
felvetődött, hogy a hivatal mögötti a tulajdonát képező ingatlanok mellett húzódó 
területeket is szeretné megvásárolni a testület. A tervek szerint településközpont 
létrehozása céljára lenne felhasználva a terület. Az ár tekintetében egyeztetést 
folytatott Kaviczki Péter képviselővel, aki a 250,- Ft/m2 vételi árat javasolta. Így 
készült erre vonatkozóan az előterjesztés, kérte a véleményeket, továbbá felkérte 
Berze Attila elnököt a pénzügyi bizottság véleményének ismertetésére.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztésben 
foglalt javaslatot.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
belterületi ingatlan vásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalát.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

199/2017. (IX.6.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy megvásárolja a tulajdonát képező ingatlanok mellett elterülő 
bakonycsernyei 1238, 1239, 1244, 1246 hrsz-ú ingatlanokat. A vételi ajánlatát 
250,- Ft/m2 áron határozza meg.  
Felhatalmazza a polgármestert a vételi ajánlat tulajdonosok részére történő 
megküldésére és a megvásárláshoz szükséges tárgyalások lefolytatására, 
jognyilatkozatok megtételére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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3./ Javaslat a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, 
fejlesztése tárgyú pályázat (TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00004) ajánlattételi 
felhívásának lezárására, vállalkozó és műszaki ellenőr kijelölése kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: A három ajánlat szabályszerűen beérkezett, melyről 
részletesen tájékoztatást nyújtott, majd elmondta, hogy mennyi a támogatás és 
mennyi a plusz saját erő összege. Az összeget magasnak tartotta, ezért gondolt rá, 
hogy máshonnan is kér még be ajánlatokat, de előtte tárgyalt szakemberekkel, akik 
megerősítették abban, hogy nem lenne olcsóbb, mivel nagyon magasak lettek az 
építkezési árak.  
 
Berze Attila képviselő: Nem tudja elképzelni, mi kerül 15 millió Ft-ba, hiszen abból 
majdnem egy házat fel lehet építeni.  
 
Turi Balázs polgármester: Részletesen ismertette az árajánlat műszaki tartalmát. 
Ebbe az összegbe szerepel járólapozás is nem csak szigetelés és nyílászáró csere. 
Továbbá akadálymentes WC és váróhelyiség is kialakításra fog kerülni, továbbá két 
kazán beépítés és fűtéskorszerűsítés. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Egészen más magánszemélynél az építkezés és más egy 
önkormányzatnál. Villany probléma volt-e ott és fagyás? 
 
Turi Balázs polgármester: A villany problémák megoldódtak. A vizet kell majd külön 
választani a szolgálati lakástól.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Villanykorszerűsítés akkor jelenleg nem lesz? Arra gondolt, 
hogy úgy, mint a hivatalban a felújítás során is a kábelek elvezetésre kerültek a fali 
dobozban.  
 
Turi Balázs polgármester: Nem, mivel ez energetikai pályázat, ezen túl pedig még 
eszközre lett pályázva. A dolgozók nem jelezték, hogy több hosszabbítót 
használnának.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Fűtéskorszerűsítésbe a csövek és radiátorok is 
szerepelnek? 
 
Berze Attila képviselő: Ha nem szerepel benne, akkor nem is tudja támogatni.  
 
Turi Balázs polgármester: A hivatal belső felújítása során sem lettek kicserélve a 
csövek, csak a radiátorok, mely már a saját erő terhére lett megoldva.  
 
Szarka István képviselő: Nagyon meglepő, hogy milyen magasak lettek az árak. 
Véleménye, hogy a 10 millió Ft-ot is meg fogja haladni az összeg.  
 
Berze Attila képviselő: Miért kell a két kazán? 
 
Turi Balázs polgármester: Ez számára is kérdés, de nem kapott rá még választ.  
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Kaviczki Péter képviselő: Mindehhez jön hozzá a felső szint felújítása? 
 
Turi Balázs polgármester: Nem, ebben már szerepel a felső szint költsége is, 
nyílászáró csere és szigetelés. Felhívta a képviselők figyelmét, hogy a felújítás 
befejezési határideje december 31.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A szigetelésnél a födém is szigetelve lesz-e? 
 
Turi Balázs polgármester: Födémszigetelés nem lesz.  
 
Szarka István képviselő: A födém szigeteléssel 30 %-ot lehetne megtakarítani.  
 
Berze Attila képviselő: Azt a költséget nem az önkormányzat, hanem a szolgálati 
lakásban lakó fizeti.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Soknak tartja a 20 millió Ft-ot, viszont az önkormányzatnak 
7,7 millióba kerül, így nem kellene ezt a beruházást elszalasztani.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó kijelölését.  
Továbbá tájékoztatta a képviselőket, hogy a műszaki ellenőri feladatokra is 
beérkezett a három árajánlat, melyekről részletes tájékoztatást nyújtott. Itt is 
javasolta a legkedvezőbb ajánlat elfogadását.   
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú pályázat 
(TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00004) ajánlattételi felhívásának lezárását, vállalkozó és 
műszaki ellenőr kijelölését.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

200/2017. (IX.6.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális 
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú pályázat 
(TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00004) megvalósításának ajánlattételi eljárásának 
eredményeként a legkedvezőbb ajánlattevőt a DNA DEVELOPMENT Kft. 
8000 Székesfehérvár, Poprádi u. 44/a. szám alatti vállalkozást jelöli ki. 
A vállalkozói díjat nettó 16.266.258 Ft-ban határozza meg.  
Teljesítési határidő: 2017. december 31.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy vállalkozói szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
201/2017. (IX.6.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális 
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú  (TOP-
4.2.1-15-FE1-2016-00004) projekt megvalósításának műszaki ellenőrének 
Édes Szilárd Székesfehérvár, Horváth I. u. 20. szám alatti egyéni vállalkozót 
bízza meg 140.000 Ft vállalkozói díjként, mivel vállalkozó alanyi adómentes. 
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
4./ Javaslat a Bakonycsernye belterületi vízrendezés IV. ütem Akác utca 
térsége (TOP.2.1.3-15-FE1-2016-00020) pályázathoz szükséges ÉNGY kódos 
költségvetés elkészítésére megbízás jóváhagyása, valamint a pályázat 
közbeszerzési eljárásának lezárása, vállalkozó kijelölése 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Az Akác utca vízrendezésére vonatkozóan a korábbi 
ülésen meghatározta a testület az öt ajánlattevő meghívását. Az ajánlatok 
beérkeztek, felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A korábbi testületi döntésnek megfelelően kiírásra került a 
közbeszerzési pályázat, s mind az öt cég benyújtotta ajánlatát. A testület által 
megválasztott bíráló bizottság a közbeszerzésekről szóló törvény valamint az 
önkormányzat közbeszerzési szabályzatában foglaltak alapján a bírálati eljárást több 
ülés alatt lefolytatta. Először az ajánlatok felbontása történt, mely során kiderült, hogy 
mind az 5 hiánypótlásra szorul, de minden eset olyan hiányosság volt, melyet a 
közbeszerzési törvény hiánypótolni enged. A hiánypótlás határideje augusztus 15. 15 
óra volt. A Duviép 2000 Kft., az Albaút Kft. és a Barnes-Bau Kft. a hiánypótlást teljes 
körűen pótolta, a Vértesaljai Vizi Társulat részben, míg a Konstruktor Kft. szintén 
részben teljesítette a hiánypótlást. A bizottság a második ülésén vizsgálta, hogy a 
benyújtott dokumentumok összhangban vannak-e az ajánlatokkal. Megállapította, 
hogy a Vértesaljai VT, a Duviép és az Albaút esetében tisztázó kérdést kellett 
felvetni, mely során az ellentmondások feloldódtak. Ezt követően történhetett az 
értékelés, melynek eredménye az alábbiak szerint alakult: 
Mivel a Vértesaljai VT és a Konstruktor Kft. a hiánypótlási felhívásnak nem tett teljes 
körűen eleget, úgy az ő ajánlataik érvénytelenek.  
Az Albaút Kft., a Duviép Kft. és a Barnes Bau Kft. ajánlatai legjobb ár-érték arány 
szerint a következőek: 

- Albaút Kft.   nettó 118.879.201,- Ft       
- Duviép 2000 Kft.  nettó 119.817.890,- Ft 
- Barnes-Bau Kft.  nettó 113.995.039,- Ft 

A bíráló bizottság megállapította, hogy az értékelési szempontokat figyelembe véve a 
Barnes-Bau Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot.  
 
Berze Attila képviselő: Mi a határideje a beruházásnak? 
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Turi Balázs polgármester: Végső határidő 2018. május 31. Felkérte Fülöp Éva 
ügyintézőt a bekerülési költségek tájékoztatására.  
 
Fülöp Éva ügyintéző: Felhívta a képviselő-testület figyelmét, hogy a beadott 
legalacsonyabb mértékű ajánlat is magasabb összegű, mint a becsült érték, így 
annak különbözetét az önkormányzatnak saját forrásból illetve a pályázati tartalék 
keretből kell fedeznie.  
 
Berze Attila képviselő: A mellékutcát a testület pluszba vállalta, hogy a kettő 
egyszerre legyen felújítva.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta a legkedvezőbb ajánlattevő kijelölését.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernye belterületi vízrendezés IV. ütem Akác utca térsége (TOP.2.1.3-15-
FE1-2016-00020) pályázat ajánlattevő kijelölését.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

202/2017. (IX.6.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Ajánlatkérő a 
Kbt. 115. §-a szerinti közbeszerzési eljárást indított „Bakonycsernye 
belterületi vízrendezése IV. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes 
ajánlattevőjének az eljárás értékelési szempontjaira figyelemmel a legjobb ár-
érték arányt megjelenítő   Barnes-Bau Kft-t (Székesfehérvár, Móri utca 90.) 
jelöli ki.   
A vállalkozói díjat nettó 113.995.039 Ft-ban határozza meg.  
A vállalkozó díj fedezetét az önkormányzat a TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00020 
azonosító számú pályázati támogatásból és önkormányzati saját erőből 
biztosítja.   
Felhívja a polgármestert, hogy a szerződéskötési moratórium lejártát követően 
az ajánlatkérő dokumentációban szereplő jelen határozat mellékletét képező 
vállalkozói szerződést írja alá.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Turi Balázs polgármester: Az Akác utcai vízrendezésre és járdaépítésre vonatkozó 
ENGY kódos, árazott költségvetés elkészíttetését javasolta a VIZITERV ALBA Kft-vel 
elvégeztetni. Az ajánlati ár bruttó 228.600,- Ft. A képviselők megkapták az 
egyszerűsített tervezési szerződést, melynek elfogadását kérte.    
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
VIZITERV ALBA Kft. megbízását. 
  

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
203/2017. (IX.6.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a "Bakonycsernye 
község Vízrendezése IV. ütem" című projektjének Egységes 
Normagyűjtemény (ENGY) kódos árazott költségvetésének elkészítésével a 
VIZITERV ALBA Kft-t  (8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 1.) bízza  meg.  
A tervezési díjat nettó 180.000 Ft + 48.600 Ft áfa, összesen bruttó 228.600 Ft-
ban, a teljesítés idejét 2017.09.10.-ben határozza meg. 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező tervezési 
szerződést írja alá. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5./ Javaslat Ifjúság utca helyreállításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás 
lebonyolításához szükséges közbeszerzési cég és műszaki ellenőr kijelölése 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Ifjúság utca 
helyreállítására vonatkozó vis-maior pályázaton 27.000.000 Ft összegű támogatást 
ítéltek meg az önkormányzat részére. A pályázat 42 millió Ft-ra lett benyújtva, 10 % 
önrésszel, így mivel a támogatás kevesebb, az önrészt nagyobb összeggel kell 
vállalni. Közbeszerzési eljárás lebonyolítása szükséges, melyre javasolta kijelölni az 
ALBENSIS Kft-t. Mivel az elfogadott műszaki tartalom még nem ismert, így a 
legrosszabb variációból kiindulva az önrész 15.567.763 Ft, plusz 355.600,- Ft 
közbeszerzési díj, plusz 100.000 Ft kifüggesztési díj, azaz összesen 16.023.363 Ft 
lenne.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: A hiányzó 16 millió Ft önrésznek miből lesz fedezve? 
 
Turi Balázs polgármester: A költségvetésbe 42 millió Ft került betervezésre pályázati 
önrész megvalósításához, ennek terhére.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester bejelentette érintettségét 
a közbeszerzési cég kijelölésével kapcsolatban, mivel felesége az ALBENSIS Kft. 
alkalmazásában áll.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta Turi Balázs polgármester kizárását a 
döntéshozatalból.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
204/2017. (IX.6.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 
polgármestert kizárja a döntéshozatalból, mivel a napirendi pont a házastársát 
alkalmazó Kft-t érinti.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal   

 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az önkormányzat SZMSZ-e értelmében a polgármester 
akadályoztatása esetén az alpolgármester helyettesíti. Mind két személy 
akadályoztatása esetén a Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság elnöke. Mivel 
Ackermann Zoltán alpolgármester nincs jelen az ülésen, így Berze Attila bizottsági 
elnök veszi át az ülés vezetését. 
 
Berze Attila képviselő szavazásra bocsátotta az ALBENSIS Kft. megbízását a 
mellékelt vállalkozási szerződésben foglalt tartalommal. 
  

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

205/2017. (IX.6.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
EBR 352 747 azonosító számú, "2017. 04. 19.-2017.04. 20. közötti 
időszakban jelentkező hirtelen lehűléssel járó havazás, havas eső 
következtében  a közlekedési infrastruktúrájában, valamint a vízelvezető 
rendszerben okozott károk Ifjúság utcában” tárgyú vis maior pályázat 
helyreállítási munkálatainak közbeszerzési szakértői tevékenység 
elvégzéséhez szükséges közbeszerzés lebonyolítására az ALBENSIS 
Nonprofit Kft-t (Székesfehérvár, Deák F. u. 7-9.) bízza meg. 
A megbízási díjat nettó 280.000 Ft + 75.600 Ft áfa, összesen: 355.600 Ft 
összegben határozza meg. 
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
A szavazást követően Turi Balázs polgármester visszavette az ülés vezetését.  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a közbeszerzési cég 
kijelölését követően, műszaki ellenőrt is ki kell jelölni, melyre kért be árajánlatot a 
Szabolcs Mérnöki Iroda Kft-től, aki bruttó 520.700 Ft összegben vállalja a feladatot.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
műszaki ellenőr kijelölését. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

206/2017. (IX.6.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
EBR 352 747 azonosító számú, "2017.04.19.-2017.04.20. közötti időszakban 
jelentkező hirtelen lehűléssel járó havazás, havas eső következtében  a 
közlekedési infrastruktúrájában, valamint a vízelvezető rendszerben okozott 
károk Ifjúság utcában” tárgyú vis maior pályázat helyreállítási munkálatainak 
közbeszerzési szakértői tevékenység elvégzéséhez szükséges műszaki 
ellenőrének a Szabolcs Mérnökiroda Kft.-t (2421 Nagyvenyim, Deák Ferenc 
u.67.) bízza meg. A vállalkozói díjat 410.000 Ft+ 27% áfába, azaz összesen 
bruttó 520.700 Ft-ban határozza meg. 
A teljesítés határideje: 2018. május 31. 
Felhívja a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta az előterjesztésben szereplő ajánlattételi 
felhívás elfogadását, valamint az alábbi öt ajánlattevő meghívását: 

- ALBA ÚT Kft.   8000 Székesfehérvár, Kisfaludi utca 8. 
- DUVIÉP 2000 Kft.    8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6.  
- KONSTRUKTOR Kft. 8000 Székesfehérvár, Repkény u. 7.  
- SÁRÉPSZER Kft.   8051 Sárkeresztes, Móra Ferenc u. 11. 
- PLATZ-BAU Kft.  8000 Székesfehérvár, Móri u. 88. 

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
Önkormányzat EBR 352 747 azonosító számú, "2017.04.19.-2017.04.20. közötti 
időszakban jelentkező hirtelen lehűléssel járó havazás, havas eső következtében  a 
közlekedési infrastruktúrájában, valamint a vízelvezető rendszerben okozott károk 
Ifjúság utcában” tárgyú vis maior pályázat helyreállítási munkálataira közbeszerzési 
eljárás lefolytatása során az ajánlattételi felhívás megküldését az elhangzott öt 
ajánlattévő részére. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 1 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

207/2017. (IX.6.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete az EBR 352 747 
azonosító számú, "2017. 04. 19. -2017.04. 20. közötti időszakban jelentkező 
hirtelen lehűléssel járó havazás, havas eső következtében  a közlekedési 
infrastruktúrájában, valamint a vízelvezető rendszerben okozott károk Ifjúság 
utcában tárgyú vis maior pályázat helyreállítási munkálatainak elvégzésére 
közbeszerzési eljárást ír ki a Kbt. 115.§ szerinti, nemzeti eljárási rendben. 
Az beruházásra vonatkozó ajánlattételi felhívást az alábbi ajánlattevők 
részére javasolja megküldeni: 

- ALBA ÚT Kft.   8000 Székesfehérvár, Kisfaludi utca 8. 
- DUVIÉP 2000 Kft.    8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6.  
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- KONSTRUKTOR Kft. 8000 Székesfehérvár, Repkény u. 7.  
- SÁRÉPSZER Kft.   8051 Sárkeresztes, Móra Ferenc u. 11. 
- PLATZ-BAU Kft.  8000 Székesfehérvár, Móri u. 88. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
6./ Javaslat a 2017. évi közbeszerzési terv módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Az év elején elfogadott közbeszerzési terv módosítása 
szükséges, mivel a vis-maior pályázaton az önkormányzat támogatást nyert. 
Javasolta az előterjesztés szerint a terv módosítását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 2017. 
évi közbeszerzési terv módosítását az előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

208/2017. (IX.6.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete Bakonycsernye 
község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének módosítását 
megtárgyalta és jelen határozat melléklete szerint elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7./ Javaslat az Ifjúság utca helyreállításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás 
közbeszerzési bizottságának kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a megvalósuló beruházásra 
beérkező ajánlattételi felhívások bírálati előkészítő munkájára közbeszerzési 
bizottság létrehozása szükséges. A bizottság tagjainak javasolta Fidrich Tamásné 
jegyzőt, Fülöp Éva ügyintézőt és Szabolcs László műszaki ellenőrt és Czink 
Henrietta közbeszerzési szakértőt 
 
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 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
209/2017. (IX.6.) sz. Határozata 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernye 
község Önkormányzatának EBR 352 747 azonosító számú, "2017. 04. 19. -
2017.04. 20. közötti időszakban jelentkező hirtelen lehűléssel járó havazás, 
havas eső következtében  a közlekedési infrastruktúrájában, valamint a 
vízelvezető rendszerben okozott károk Ifjúság utcában” tárgyú ajánlattételi 
felhívásra beérkezett ajánlatok bírálati előkészítő munkája érdekében 
közbeszerzési bizottságot hoz létre, melynek tagjai az alábbi személyek: 
Fidrich Tamásné jegyző 
Fülöp Éva pénzügyi ügyintéző 
Szabolcs László műszaki ellenőr 
Czink Henrietta közbeszerzési szakértő 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
8./ Javaslat a hivatali épület villámvédelmi rendszerének felújítására beérkezett 
árajánlatok elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Korábbi ülésen már döntött a testület a hivatal épület 
villámvédelmi rendszerének felújításáról. Elkészültek a kiviteli tervek, melyek 
megküldésével három ajánlat kerül bekérésre, melyből az alábbi két vállalkozótól 
érkezett ajánlat: 

- ALBASINUS Bt. Székesfehérvár  bruttó 1.858.010,- Ft 
- V+V Kft. Székesfehérvár  bruttó 1.783.080,- Ft 

A 2017. évi költségvetésben tervezésre került a rendszer felújítására bruttó 
1.650.000 Ft összeg. Javasolta a legkedvezőbb árajánlat elfogadását.    
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  A polgármester szavazásra bocsátotta a 
hivatali épület villámvédelmi rendszerének felújítására beérkezett árajánlatok 
elbírálását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

210/2017. (IX.6.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a tulajdonát képező Polgármesteri Hivatal épületre vonatkozó 
villámvédelmi rendszer felújításával megbízza a V+V Kft-t (8000 
Székesfehérvár, Privigyei u. 4., képviseli: Varga Balázs) a határozat 
mellékletét képező árajánlat szerint.  
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
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9./ Javaslat Fecskeházi bérlőkijelölésre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Két kérelem érkezett, az egyik Nagyné Molnár Bernadett 
és Nagy József Fehérvárcsurgói lakosok, akik Fecskeházi lakóként szeretnének 
beköltözni. Mivel kettő üres lakás van, így javasolta a szerződés megkötését.  
A másik kérelem Szabó Tünde és Szakos József jelenlegi lakóktól érkezett, akik 
hozzájárulást kértek ahhoz, hogy a Fenyő utca 1. állandó lakcímüket, tartózkodási 
helyre változtathassák, mivel lakóingatlant vásároltak és a CSOK igénylésének 
viszont az egyik feltétele, hogy a megvásárolt ingatlanba állandó lakcímmel kell 
rendelkezni. Javasolta, hogy engedélyezze a testület a tartózkodási hely létesítését 
az állandó lakcím helyett.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  A polgármester szavazásra bocsátotta 
Nagyné Molnár Bernadett és Nagy József Fehérvárcsurgói lakosok kérelmét.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

211/2017. (IX.6.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló 
Fiatalok Garzonházába (Fecskeház) Nagyné Molnár Bernadett és Nagy 
József 8052 Fehérvárcsurgó, Igari u. 10. szám alatti lakosokat 5 éves 
időtartamra lakáshasználónak kijelöli.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  A polgármester szavazásra bocsátotta Szabó 
Tünde és Szakos József Fenyő u. 1. szám alatti lakosok kérelmét.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

212/2017. (IX.6.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hozzájárul, hogy 
a tulajdonában álló fiatalok Garzonházába (Fecskeház) 8056 Bakonycsernye, 
Fenyő u. 1. fsz. 9. számú lakásban állandó lakcímen lakó Szabó Tünde és 
Szakos József Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) igénylése 
céljából, azt tartózkodási helyre változtathassa.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
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10./ Tájékoztatás a Szápári úti (1755 hrsz) támfallal kapcsolatos intézkedés 
lehetőségeiről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: A Közútkezelővel már folytatott tárgyalást a támfal 
helyreállításával kapcsolatban, mely nem az önkormányzat tulajdona, így nem az 
önkormányzat feladata, bár véleménye, hogy tenni kell azért, hogy felújításra 
kerüljön. Megkérte az árajánlatot a szakvélemény elkészítésére, mely nettó 120.000 
Ft összeg lenne. Ezt az összeget magasnak tartja, hisz mint fent említette, nem az 
önkormányzat tulajdona a támfal, melyre a szakvélemény készülne.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Varga Jenő vállalkozót kellene megkérni a szakvélemény 
elkészítését vállalná-e.  
 
Turi Balázs polgármester: Jó ötletnek tartja, így javasolta elfogadásra Varga Jenő 
vállalkozó felkérését a Szápári úti támfal felújításával kapcsolatos szakvélemény 
elkészítésére.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
elhangzott javaslatot.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 1 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

213/2017. (IX.6.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a település belterületén húzódó Rákóczi utca- Szabadás telep és Arany 
J. utca csatlakozásánál húzódó (1755 hrsz-ú) közutat alátámasztó támfal 
felújítását alátámasztó szakvélemény elkészítésére felkéri Varga Jenő magas 
építészt. 
Felhívja a polgármestert, hogy a szakvélemény elkészítése után annak 
tartalmát jelezze az út kezelője, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér Megyei 
Kirendeltsége részére küldje meg további intézkedés céljából. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
11./Javaslat hótolási és síkosságmentesítési pályázat kiírására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Korábbi ülésen döntött a testület arról, hogy a község 
belterületi útjainak téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési tevékenységének 
ellátásához pályázatot ír ki. A pályázati kiírás tervezete elkészült, megkapták a 
képviselők. A pályázat leadási határidejének javasolta az október 12 napot 
meghatározni.  
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Fidrich Tamásné jegyző: A vállalkozó szerződés tervezetben 5 éves időtartam 
szerepel és november 15.- március 15. közötti időszakra vonatkozik.  
 
Berze Attila képviselő: Bizottsági ülésen is elmondta, hogy az a véleménye, hogy 
november 1-től március 31-ig terjedő időszakra legyen.  
 
Turi Balázs polgármester: Valóban nem biztos, hogy a két fél hónap jó lenne, ha 
elmaradna, mert nem tudni, hogy szezonon kívül milyen időjárás várható és arra 
milyen díjat számlázna a vállalkozó. Javasolta továbbá, hogy a szórásra a sót az 
önkormányzat vásárolja meg és ne a vállalkozó számlázza. Továbbá a 
követelményrendszerben szerepel a fűrészpor használata, melyet javasolt kivenni.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A szezonon kívüli időszakra 20 %-os felárat lehetne 
beleírni.  
 
Berze Attila képviselő: Nem kellene felajánlani neki, ugyanis lehet, hogy nem is 
számolna fel több díjat.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Azt is figyelembe kell venni, hogy a síkosságmentesítés is 
szerepel benne és november elején már szoktak fagyok lenni. Előző szerződésben 
szerepelt, hogy amennyiben nem végzi el a hótolást és abból valami kár keletkezik, 
akkor az ő felelőssége.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Nem javasolja, hogy szerepeljen benne, ugyanis abban az 
esetben, ha KPM-es úton történik baleset, akkor sem a KPM a felelős.   
 
Turi Balázs polgármester: Egyetértett Osgyán Gábor képviselővel. Összefoglalta az 
elhangzott javaslatokat. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
hótolási és síkosságmentesítési pályázat kiírását. 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

214/2017. (IX.6.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki az 
önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő téli hóeltakarítási és 
síkosságmentesítési munkálatainak folyamatos ellátására a határozat 
mellékletét képező pályázati kiírás szerint. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. október 12. 
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12./ Javaslat „Mini bölcsőde férőhelyek kialakításának támogatására” című 
pályázaton való részvételre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy lehetőség nyílik mini 
bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására pályázatot benyújtani. 10 millió Ft-
ra lehet pályázni 5 % önerő biztosításával, mely belső építési és felújítási feladatokat 
takar. A béketelepi óvodában jelenleg két csoportszoba, két mosdóhelyiség és iroda 
van. Itt kerülne kialakításra egy plusz csoportszoba, mely a 2018. szeptemberétől 
kötelezően megvalósítandó mini bölcsődének adna helyet. Benyújtási határidő 
szeptember 28. Javasolta a pályázat benyújtását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a „Mini 
bölcsőde férőhelyek kialakításának támogatására” kiírt pályázat benyújtását.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
215/2017. (IX.6.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 
a nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások 
miniszterével egyetértésben – 2017. augusztus 24. napján pályázatot hirdetett 
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 
törvény 3. sz. mellékletének II.11. pontja szerinti mini bölcsődei férőhelyek 
kialakításának támogatására a tulajdonát képező Bóbita Óvoda Egységes 
Óvoda-Bölcsőde Bakonycsernye, Rózsa utcai épületének vonatkozásában. 
Az igényelt pályázati támogatás összege: 10.000.000 Ft. 
A vállat 5%-os önrészt a 2018. évi költségvetésében biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat előkészítéséhez szükséges 
intézkedéseket és jognyilatkozatokat megtegye. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. szeptember 28. 

 
 
Szarka István képviselő elhagyta az üléstermet, így a képviselők száma 5 főre 
csökkent.  
 
 
13./ Egyéb ügyek 
 
13/1. Polgármester szabadságolása 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy szeptember 7-8 
napokra szabadságon szeretne lenni, mely szabadságolási tervben konkrétan 
napokra lebontva nem szerepel, továbbá kérte, hogy az előterjesztésben szereplő 
időszakokra vonatkozóan az eddig kivett szabadság tudomásul vételét.  
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A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.  
 
Turi Balázs polgármester: Az idei évben a képviselő-testület még nem tartott 
közmeghallgatást, a tervek szerint várhatóan szeptember-október hónapban kerülne 
megtartásra.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Súri úti kanyarban élő lakosok jelezték, hogy a csuklós 
busz rendszeresen ott parkol, a telkük előtti kavicsos úton, így az autóval az udvarból 
való kiállás során beláthatatlan az úttest. Valamilyen megoldást szeretnének, hogy a 
busz ne ott parkoljon.  
 
Turi Balázs polgármester: A közterületek használatáról szóló rendeletben az érintett 
terület parkolóhelynek van engedélyezve. Ha azt szeretné a testület, hogy ott ne 
álljon busz, akkor más hely kijelölése szükséges.  
A korábbi ülésen testületi döntés született arról, hogy a körzeti megbízott a 
polgárőrség irodájában kerül elhelyezésre, ez viszont a Rendőrkapitány 
tájékoztatása szerint nem lehetséges. A körzeti megbízottnak különálló helyiség kell, 
ahol vízvételi lehetőség is van. Megnézte az iskola alatti helyiséget, ami régen tároló 
volt, de ott sincs vízvételi helyiség, továbbá a hivatal épület hátsó részében található 
kamerás helyiségre, de ott sincs vízvételi lehetőség. Ezek után jutott eszébe a Rózsa 
utcai óvoda, ahol lenne egy különálló helyiség és a vízvételi lehetőség is megoldott. 
Igaz, hogy nem központi helyen található, de ez a mai világban már nem jelent 
problémát. Anyagi ráfordításra viszont szükség lesz.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A művelődési ház melletti szolgálati lakás és iroda 
felújítása során most nem lehetne kialakítani egy helyiséget.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Vagy esetleg az iskola kazánházában gipszkartonnal nem 
lehetne egy helyiséget leválasztani? 
 
Turi Balázs polgármester: Meg kell nézni azt a helyiséget is, hogy alkalmas lenne-e. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Petőfi utcában az egyik családnál több kutya is van, az 
egyik több alkalommal megharapta az ott lakó egyik személyt. Az úton közlekedőket 
is veszélyezteti, félő, hogy megharap idegeneket is.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Jogszabály írja elő, hogy kell az ebe tartani, mely 
mindenkire vonatkozik.  
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. Turi Balázs polgármester a testületi ülést 
bezárta. 

 
 

  
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester         jegyző 

  
    Szarka István  
    jkv. hitelesítő 


