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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 
Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 
március 29-én, 1315 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 Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

92/2018. (III.29.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség 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 „Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások 
fejlesztése” elnevezésű pályázaton való részvételre, önerő biztosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
2./ Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
3./ Javaslat a Bercsényi utca felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívásának elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
4./ Javaslat a gyermekek vállalását segítő önkormányzati támogatásról szóló 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
5./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
6./ Javaslat Telenor Zrt-vel kötött megállapodás felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
7./ Javaslat Székesfehérvár Rallye megrendezésének engedélyezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
8./ Javaslat a polgármester szabadságának engedélyezésére 
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 Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
93/2018. (III.29.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről 
2./ Javaslat „Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és 
szolgáltatások fejlesztése” elnevezésű pályázaton való részvételre, önerő 
biztosítására 
3./ Javaslat a Bercsényi utca felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívásának elfogadására 
4./ Javaslat a gyermekek vállalását segítő önkormányzati támogatásról szóló 
önkormányzati rendelet módosítására 
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5./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
módosítására 
6./ Javaslat Telenor Zrt-vel kötött megállapodás felülvizsgálatára 
7./ Javaslat Székesfehérvár Rallye megrendezésének engedélyezésére 
8./ Javaslat a polgármester szabadságának engedélyezésére 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat „Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és 
szolgáltatások fejlesztése” elnevezésű pályázaton való részvételre, önerő 
biztosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A tervek elkészültek, Jánosi János tervező bemutatta a 
már a részletes anyagot. A pályázatban a műszaki ellenőri díj nem elszámolható, 
ezért nem került bele, de szükséges, továbbá a kötelező nyilvánosság kb. 60 e Ft 
körüli összeg. Jánosi János javasolta, hogy a légkábeleket föld alá kellene helyezni, 
viszont ez nem alapfeltétele a megvalósításnak, a pályázat a költségeit nem 
tartalmazza.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Ha a légkábel nem most, hanem később kerül a föld 
alá, akkor majd fel kellene szedni.  
 
Turi Balázs polgármester: A pályázat elnyerése után még a kivitelezés meghirdetése 
előtt eldöntheti a testület, hogy finanszírozza-e saját önerőből a légkábelek föld alá 
helyezését. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
„Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése” 
elnevezésű pályázaton való részvételt, önerő biztosítását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

94/2018. (III.29.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Bakonyi 
települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése - VP6-
19.2.1.-1-813-17 kódszámú felhívásra benyújtandó pályázatát a 8056 
Bakonycsernye, Rákóczi út 1224/1 hrsz. (Bakonycsernye belterület 471 hrsz. 
előtti terület) helyszínen kívánja megvalósítani. 
A projekt címe: Bakonycsernye közpark 
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 8056 Bakonycsernye, 
Rákóczi út 1224/1 hrsz. (Bakonycsernye belterület 471 hrsz. előtti terület) 
- A projekt összes költsége: 5 533 414,- Ft 
- Igényelhető/igényelt támogatás: 3 000 000,- Ft 
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- Az önkormányzati önerő összege:2 533 414,- Ft 
- A felmerülő egyéb költségeket (pl. tervezés, műszaki ellenőri díj, kötelező 
nyilvánossággal kapcsolatos költségek stb.) az önkormányzat saját forrásból 
finanszírozza 
- Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás 
elnyerése esetén az önkormányzati önerő összegét a 2018. évi 
költségvetésében elkülöníti. 
Felhatalmazza a polgármester a szükséges nyilatkozat aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
2./ Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Köszöntötte Dr. Kovács Ferenc rendőrkapitány Urat, örül, 
hogy jelen tud lenni a testületi ülésen. Megköszönte a beszámoló megküldését és 
felkérte a szóbeli kiegészítésére.   
 
Dr. Kovács Ferenc rendőrkapitány: Köszöntötte a megjelenteket. Kiderül a 
beszámolóból is, hogy igyekezett mindenre kiterjedő adatot szolgáltatni. Úgy 
gondolja, hogy eredményes évet tudhat maga mögött a rendőrség, stabil, 
kiegyensúlyozottnak mondható a közbiztonság a településen. Tavalyi évben is 
kiemelkedő volt a határnál történő szolgálat a rendőrök részéről. Ennek ellenére 
igyekeztek a járőrszolgálatot több alkalommal idevezényelni, illetve túlszolgálat 
elrendelésével pótolni a körzeti megbízott hiányát.  
A közlekedési balesetek száma Bakonycsernyén kedvezően alakult, ami a járásban 
nem mondható el. Kiemelné a polgárőrség tevékenységét, aktív jól működő 
szervezet. A körzeti megbízott használhatja a polgárőrség gépkocsiját, ami nagyon 
fontos. Köszönetet mondott az önkormányzat támogatásáért és az 
együttműködésért.  
 
Turi Balázs polgármester: Változtak a szabályok, a kerékpáron való 
alkoholfogyasztás esetében. Az önkormányzat szándéka, hogy a körzeti megbízott 
részére irodát biztosítson, melyhez kérte a segítséget a rendőrség részéről.   
 
Dr. Kovács Ferenc rendőrkapitány: Biztonságos közlekedésre alkalmasnak kell lenni 
a kerékpáros közlekedésben. Remélhetőleg az idei évben meg fog valósulni az iroda 
kialakítása. Összeget nem tud mondania támogatáshoz, de tudomása szerint 
anyagiakban hozzájárul a rendőrkapitányság.  
 
Szarka István képviselő: Szápári úton a támfal nagyon rossz állapotban van, 
folyamatosan tartják a kapcsolatot a közútkezelővel, akik elhárítják a probléma 
megoldását. Esetleg a közlekedésbiztonság érdekében a rendőrség nem tud e kiadni 
egy szakvéleményt erre vonatkozóan.   
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Dr. Kovács Ferenc rendőrkapitány: Úgy gondolja, hogy ennek nincs akadálya, 
esetleg egy közös bejárást is lehet kezdeményezni. Ami a közlekedésbiztonságot 
szolgálja, maximálisan tudják támogatni. 
 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Tűzifaszállítással kapcsolatosan szigorítottak, 
tudomása szerint, ha nincs szállítólevél, beviszik az egész szállítmányt.  
 
Dr. Kovács Ferenc rendőrkapitány: Abban az esetben, ha gyanús a szállítmány, 
akkor viszik be. A szállítólevél minden esetben kötelező. 
 
Turi Balázs polgármester: Megköszönte a részvételt, javasolja a beszámoló 
elfogadását. 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló 
elfogadását.  
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

95/2018. (III.29.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonycsernye község közrendjének és közbiztonságának 2017. évi 
helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.   
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 

 
 
3./ Javaslat a Bercsényi utca felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívásának elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az elmúlt ülésen kijelölte a testület az 5 gazdasági 
szereplőt, akiknek az ajánlattételi felhívás megküldésre kerül. A felhívás elkészült, 
kérte a véleményeket. A közbeszerzési cég a gazdasági szereplőket leellenőrizte, 
mindenki megfelel.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bercsényi utca felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának 
elfogadását.  
 
  

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
96/2018. (III.29.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Bakonycsernye, Bercsényi utca út- és járdafelújítás” tárgyú közbeszerzési 
ajánlattételi felhívását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
 Felhívja a polgármestert, hogy gondoskodjék a felhívás, a korábban kijelölt öt 
ajánlattevő részére történő megküldéséről.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 

 
 
4./ Javaslat a gyermekek vállalását segítő önkormányzati támogatásról szóló 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az előterjesztésnek megfelelően tájékoztatta a 
képviselőket a rendelet módosításának szükségességéről. Mivel a testület a 
költségvetés tárgyalása során emelte a gyermekvállalási támogatás összegét, így a 
rendeletben is ezt aktualizálni kell.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátott a 
gyermekek vállalását segítő önkormányzati támogatásról szóló önkormányzati 
rendelet módosítását az előterjesztés szerint. 
 

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2018. (III.30.) önkormányzati rendelete  
a gyermekek vállalását segítő önkormányzati támogatásról szóló 

4/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
5./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az előző napirendi ponthoz hasonlóan a szociális rendelet 
módosítása is a rendeletben szereplő temetési költségek hozzájárulásának emelése 
miatt vált szükségessé. Javasolta az előterjesztés szerinti elfogadását.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátott a helyi 
szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés 
szerint. 
 

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

 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2018. (III.30.) önkormányzati rendelete  
a helyi szociális ellátásokról szóló 

5/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
 
6./ Javaslat Telenor Zrt-vel kötött megállapodás felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a jelenlegi mobil 
szolgáltatóval március 31-én lejár a két éves hűségidő. Tárgyalást folytatott a 
kedvezmények lehetőségéről, aminek következtében lehetőség lenne a jelenleginél 
kedvezőbb tarfájú csomagot tartalmazó szerződés megkötésére. Részletes 
tájékoztatást nyújtott a kedvezményekről, melyből kiemelte, hogy a mindennapokban 
már mindenki által gyakran használt internet elérhetőség lényegesen, továbbá az 
egyoldalú szerződésmódosítás lehetősége megszűnt. Véleménye szerint 
elfogadható az ajánlat, kérte a véleményeket.  
 
Osgyán Gábor képviselő: A hat db hivatali előfizetés esetében minden szolgáltató 
fele ingyenes-e a telefonálás, ha igen, akkor 1000 Ft-tal kedvezőbb a korábbihoz 
képest. 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, minden szolgáltató fele. Továbbá, ha valaki külföldön 
tartózkodik és Magyarországról hívják, akkor a Magyarországon is alkalmazott 
tarifaszabályokat alkalmazzák.  
 
Berze Attila képviselő: Mindenkinek kell külön majd szerződést aláírni?  
 
Turi Balázs polgármester: Nem, amikor életbe lép a szerződés, attól automatikusan 
átáll a rendszer.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Aki már korábban bővítette az internet elérhetőségét, és 
most emelkedik 1 GB-ra, akkor ezután neki hogyan alakul? 
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Turi Balázs polgármester: A megbeszélés során erre nem tértek ki, utána kell járni.  
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Telenor 
Zrt-vel kötött megállapodás felülvizsgálatát.  

 
  A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
97/2018. (III.29.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Telenor 
Magyarország Zrt-vel (2045 Törökbálint, Pannon u. 1.) kötött előfizetői 
szerződés felülvizsgálatát követően egyedi üzleti kerettarifa hang- és 
mobilinternet ajánlatát valamint dolgozói hangtarifa és mobilinternet ajánlatát 
elfogadja a szerződésben foglalt részletezéssel.   
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. április 1. 

 
 
 
7./ Javaslat Székesfehérvár Rallye megrendezésének engedélyezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A korábbi évekhez hasonlóan az idén is megrendezésre 
kerül a Rallye bajnokság, melynek időpontja a június 17. A korábbi években 30.000 
Ft összeg volt az út igénybevételi díja, javasolta az idén is ezt az összeget 
megállapítani, a korábbi feltételekkel. Kérte a képviselők véleményét az úthasználat 
engedélyezésével és a díj összegével kapcsolatban.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Mivel a versenyek ideje alatt szokott kár keletkezni, ezért 
fel kellene hívni a szervezők figyelmét, hogy amennyiben zöldkár keletkezik, azt meg 
kell téríteni, vagy kauciót kérni. 
 
Turi Balázs polgármester: Kérte, hogy a kaució díját határozza meg a testület.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Javasolt 100 eFt a kauciót. 
 
Kaviczki Péter képviselő: A verseny előtt már majdnem egy héttel pályabejárást 
tartanak, már akkor lehetne táblát kihelyezni, jelezni a lakosság fele.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Nagyvelegi polgármester asszony felvetette, hogy 
tudomása szerint már munkásjáratok is járnak arra, ami balesetveszélyes. 
Felvetődött, hogy a két önkormányzat közösen helyezzen el táblát.  
 
Kaviczki Péter képviselő. Kire értendő a kártétel?  
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Turi Balázs polgármester: A verseny szervezője a felelős. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
LAROCO MSC által szervezendő Székesfehérvár Rallye megrendezéséhez 
úthasználat engedélyezését valamint 100.000 Ft kaució meghatározását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

98/2018. (III.29.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy mint a 0233 hrsz-ú út tulajdonosa és kezelője hozzájárulását 
adja, hogy 2018. június 17-én, 10.00-19.00 óra közötti időszakban a LAROCO 
Motorsport Club által „Székesfehérvár Rallye” néven megrendezendő rallye 
bajnokság idejére igénybe vegye. 
Felhívja a szervező figyelmét, hogy az útszakasz igénybevétele során teljes 
felelősséggel rendelkezik az esetlegesen felmerülő élet és 
vagyonbiztonságért. 
Az út más célú igénybevétele esetén meg kell szervezni és biztosítani kell a 
lakosság számára a településre történő be és kihajtást, továbbá nem 
akadályozhatják a mentő, tűzoltóság, rendőrség, tömegközlekedési eszközök 
zavartalan közlekedését. 
Ezen rendezvény idejére az igénybevétel díját 30.000 Ft-ban, a kaució díját 
100.000 Ft-ban határozza meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. június 17. 

 
 
 
8./ Javaslat a polgármester szabadságának engedélyezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy március 23-24-én a 
Vajdasági testvértelepülésen, Magyarcsernyén járt, valamint 26-án is szabadságon 
volt, így kérte a testület engedélyét a 3 nap szabadság kivételéhez.  
 
Osgyán Gábor képviselő: A vajdasági látogatás idejére nem kellene kiírni a 
szabadságot, mert ez hivatalos látogatás volt.  
 
Turi Balázs polgármester: Minden évben marad szabadsága, amit nem tud kivenni, 
ezért szeretné kiírni ezekre a napokra is.  
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a három 
nap szabadság engedélyezését.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

99/2018. (III.29.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 
polgármester részére 2018. március 23-24. valamint március 26. napjára 
engedélyezi szabadság kivételét.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
9./ Egyéb ügyek 
 
9/1.  
Fidrich Tamásné jegyző: Az önkormányzat az óvoda épületét érintő két pályázati 
támogatásban részesült. Az egyik az óvoda épület energetikai korszerűsítése a 
másik pedig a mini bölcsődei férőhelyek kialakítása. Elkészült a Magyar Energia 
Centrummal kötendő megbízási szerződés tervezet arra vonatkozóan, hogy a két 
pályázatban nehogy átfedések legyenek a műszaki tartalomra vonatkozóan, valamint 
a pályázatok által nem támogatott egyéb felújítási munkálatok műszaki leírásának és 
tervezői költségbecslésének elkészítése. Erre vonatkozóan 100.000 Ft + Áfa összeg 
kerülne kifizetésre. A szakvéleményt megküldik, melyért természetesen vállalják a 
felelősséget.  
  
Berze Attila képviselő: Eredetileg nem került szétbontásra a két pályázat? 
 
Turi Balázs képviselő: Nem csak a két pályázatról, hanem az önkormányzat által 
saját forrásból finanszírozott részé műszaki anyagát kell összeállítani.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Magyar 
Energia Centrummal kötendő megbízási szerződés elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

100/2018. (III.29.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízási 
szerződést köt a Magyar Energia Centrum Projektfejlesztő és Koordinációs 
Szolgáltató Kft-vel (1223 Budapest, Nagytétényi u. 190. B.ép. 1.em. 2.) a 
szerződésben szereplő feladatok ellátásra vonatkozóan.  
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
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9/2. Javaslat könyvvizsgáló megbízására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Minden évben, így az idén is szükséges a könyvvizsgálói 
feladatok ellátására megbízni könyvvizsgálót. Javasolta, a korábbi évekhez 
hasonlóan Marosi Gizella megbízását.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Marosi 
Gizella könyvvizsgáló megbízását.  
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

101/2018. (III.29.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza 
Marosi Gizella (1132 Budapest, Visegrádi u. 82/A.) könyvvizsgáló, egyéni 
vállalkozót az önkormányzat 2017. évi egyszerűsített éves beszámoló 
könyvvizsgálatára.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Turi Balázs polgármester: Külterületi utakon tartott helyszíni bejárt Kaviczki Péter 
képviselővel. Néhány helyen olyan csapások vannak, hogy személygépkocsival 
használhatatlan az út. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy a felázott talajon 
többször lett végigjárva nagy járművel, így használhatatlanná vált.   
 
Kaviczki Péter képviselő: Esetleg levelet, felhívást lehetne a gazdáknak kiküldeni 
vagy esetleg a rikkancsba beletenni.  
 
Turi Balázs polgármester: Jegyző asszony írhat levelet, kérte a képviselőt, hogy 
segítsen a címzettek összeállításában.  
 
 
Kaviczki Péter képviselő: A Deák F. utca vége fele a vízelvezető árok javításra 
szorul, több lap le fog esni, beborulhat az árok. 
 
Turi Balázs polgármester: Meg kell tekinteni a helyszínt, ugyanis már a Deák F. utca 
elején a házak mögötti vízelvezető árok javítására is érkezett jelzés. Vállalkozótól 
árajánlatot kér a felújításra.  
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Több hozzászólás nem hangzott el. Turi Balázs polgármester a testületi ülést 
bezárta. 
 

 
 
 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester           jegyző 
 
 
      Szarka István 
      jkv. hitelesítő 
 
 
 
 


