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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 
május4-én, 800 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 
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 7 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.  
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Berze Attila képviselőt javasolta. A képviselő-testület a 
jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslattal egyetértett, és az alábbiak szerint 
határozott.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

148/2018. (V.4.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Berze Attila 
képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérőentett javaslatot. 
 
1./ Javaslat a TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00004 azonosító számú pályázat 
eszközbeszerzésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
2./ Javaslat a „Mini bölcsőde kialakítása Bakonycsernyén” közbeszerzési ajánlattételi 
felhívás módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
3./ Javaslat a szociális alapszolgálat épületénél történő munkák megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
4./ Javaslat Kalincsák Róbert Ifjúság u.51. szám alatti lakos kérelmének 
megtárgyalására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
5./ Javaslat erdei iskolai részvételhez támogatási kérelem megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
6./ Javaslat családsegítő felmondásának megtárgyalására 
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: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
149/2018. (V.4.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat a TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00004 azonosító számú pályázat 
eszközbeszerzésére 
2./ Javaslat a „Mini bölcsőde kialakítása Bakonycsernyén” közbeszerzési 
ajánlattételi felhívás módosítására 
3./ Javaslat a szociális alapszolgálat épületénél történő munkák 
megtárgyalására 
4./ Javaslat Kalincsák Róbert Ifjúság u.51. szám alatti lakos kérelmének 
megtárgyalására  
5./ Javaslat erdei iskolai részvételhez támogatási kérelem megtárgyalására 
6./ Javaslat családsegítő felmondásának megtárgyalására 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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1./ Javaslat a TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00004 azonosító számú pályázat 
eszközbeszerzésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A pályázat keretén belül a felújításon túl 
eszközbeszerzésre is fordítható összeg. A bútorok már megvásárlásra és 
összeszerelésre kerültek. Ezen túl kerékpár és motor vásárlását is engedélyezi a 
pályázat. A kerékpárra három árajánlat került bekérésre, de a motorra szeretné a 
képviselők segítségét kérni, mivel nagyon nehéz olyan céget találni, aki tud ajánlatot 
beadni. A kerékpárra beérkezett a három árajánlat, és a legkedvezőbbet a 
székesfehérvári Vitál Klub Kerékpáráruház Kft. adta. Javasolta az árajánlat 
elfogadását. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Figyelembe kellene venni, hogy a kerékpárok 
használhatóak legyenek. Nehogy azért ne használják, mert nehéz legyen hajtani.  
 
Berze Attila képviselő: Egy kerékpár jelenleg is van.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Ismeri a Vitál Klubot, megbízható cég.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Vitál Klub Kerékpáráruház árajánlatának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

150/2018. (V.4.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-4.2.1-
15-FE1-2016-00004 azonosító számú pályázatához szükséges kerékpárok 
beszerzését a Vital Club Kerékpáráruház Kft-től (8000 Székesfehérvár, 
Királysor 60. ügyvezető: Kovács Zsolt) kívánja megrendelni.  
A 3 db kerékpár vételára a mellékelt árajánlatnak megfelelően bruttó 225.900,- 
Ft. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2./ Javaslat a „Mini bölcsőde kialakítása Bakonycsernyén” közbeszerzési 
ajánlattételi felhívás módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban készült előterjesztés, 
mely szerint a közbeszerzési szakértő jelezte, hogy az egyik ajánlattevő tájékoztatást 
kért a műszaki tartalomra vonatkozóan és ennek megválaszolásához nem áll 
rendelkezésre megfelelőidő. Ebben az esetben javasolta az ajánlattételi határidő 
meghosszabbítást. A szabályzatban az szerepel, hogy a képviselő-testület dönt. 
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Javasolta a határidő meghosszabbítását, továbbá kérte a testületet, hogy adjon 
részére felhatalmazást, hogy a későbbiekben ilyen esetben dönthessen, ne kelljen 
testületi ülést összehívni.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
„Mini bölcsőde kialakítása Bakonycsernyén” közbeszerzési ajánlattételi felhívás 
módosítását az előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

151/2018.(V.4.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Mini 
bölcsőde kialakítása Bakonycsernyén” közbeszerzési ajánlattételi 
felhívásának két pontját az alábbiak szerint módosítja: 
13.) Az ajánlattételi határidő 2018.05.10. nap 15:00 óra 
16.) Az ajánlatok felbontásának helye és ideje:  
Helye: ALBENSIS Nonprofit Kft. (8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 7-9. 
földszinti irodahelyisége) 
Ideje: 2018.05.10 nap 15:00 óra 
Az ajánlattételi felhívás a fentieken túl nem módosul.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított ajánlattételi felhívás 
minden gazdasági szereplő részére kerüljön megküldésre.  

  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Közbeszerzési Szabályzat módosításának 
előkészítését. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

152/2018.(V.4.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
a jegyzőt, hogy az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának 
felülvizsgálatát terjessze a képviselő-testület elé. 

 
Felelős: jegyző 
Határidő: következő képviselő-testületi ülés. 
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3./ Javaslat a szociális alapszolgálat épületénél történő munkák 
megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta képviselőket, hogy a testület februárban már 
tárgyalta a szociális alapszolgálat épületénél történő tereprendezési munkálatok 
szükségességét és megbízta a Barnes-Bau Kft-t azok elvégzésével. Ezt követően a 
vállalkozó pótmunkára is nyújtott be árajánlatot, melyet a képviselő-testület 
megtárgyalt. Mivel a szerződés sem került aláírásra, valamint a munkaterület sem 
került átadásra, ezért kérte, hogy a benyújtott két árajánlatot vizsgálják felül és abból 
csak azokat a tételeket fogadja el a testület, amelyekre valóban szükség van, így 
például az első árajánlatból kerüljön ki az udvar további 85 m2 térkövezése, valamint 
a második árajánlatból pedig a lábazati vakolat készítése. Javasolta ezen 
változtatásokkal a vállalkozói szerződés megkötését, melyben kirészletezve 
szerepeljenek a munkanemek, a munkaterület átadását, valamint a korábbi két 
határozat hatályon kívül helyezését.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Barnes Bau Kft-vel kötendő szerződés megkötését az elhangzott javaslattal.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

153/2018.(V.4.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
tulajdonát képző Bakonycsernye, Rákóczi u. 79. szám alatti ingatlan 
(Szociális Alapszolgálatok) udvarának tereprendezésével és a hozzá 
kapcsolódó járulékos feladatok elvégzésével megbízza a Barnes-Bau Kft-t 
(8000 Székesfehérvár, Móri u. 90. képviseli: Varga Jenő ügyvezető) 
2.456.275 Ft + Áfa összegben. 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
4./ Javaslat Kalincsák Róbert Ifjúság u.51. szám alatti lakos kérelmének 
megtárgyalására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy előző ülésen döntés 
született arról, hogy Kalincsák Róbert részére értékesítésre kerül az önkormányzat 
tulajdonát képező Fenyő utca 1765/13 hrsz-ú ingatlan. Kérelmező a benyújtott vételi 
ajánlatának módosítását kérte úgy, hogy élettársa neve is kerüljön feltüntetésre, 
mivel közösen szeretnék az ingatlant megvásárolni. Javasolta a 129/2018.(IV.27.) 
határozat módosítását.  
 



 
6 
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
129/2018.(IV.27.) önkormányzati határozat módosítását az elhangzottak szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

154/2018.(V.4.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
129/2018. (IV.27.) önkormányzati határozatát az alábbiak szerint 
módosítja: 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíti a 
tulajdonában álló Bakonycsernye, 1765/13 hrsz-ú, 1236 m2 nagyságú 
építési telket Kalincsák Róbert 8056 Bakonycsernye, Ifjúság u.51. valamint 
Jancsek Fruzsina 8145 Nádasladány, Gyümölcsfa utca 25. szám alatti 
lakosok részére 400 Ft/m2 + Áfa áron. A vevőket 4 éven belül beépítési 
kötelezettség terheli, valamint az Önkormányzat kikötötte az építési telekre 
vonatkozó visszavásárlási jogát. Az ingatlan vételára bruttó 627.888 Ft, 
azaz Hatszázhuszonhétezer-nyolcszáznyolcvannyolc forint. 
Felhatalmazza polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5./ Javaslat erdei iskolai részvételhez támogatási kérelem megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az általános iskola 4. 
osztályos osztályfőnökei támogatási kérelmet nyújtottak be a tanulók erdei iskolai 
programon való részvételének támogatására. A kirándulás 2018. május 15-18-ig lesz 
Vértesbogláron, melyhez gyermekenként 1000 Ft összegű támogatást kértek. 
Felvette a kapcsolatot az osztályfőnökkel, aki elmondta, hogy 24 gyermekről van szó, 
de ebből 3 gyermek balinkai, akiknek támogatását a balinkai önkormányzat vállalta, 
így 21.000 Ft összegű támogatást kellene nyújtani. Javasolta a támogatás 
megítélését a tartalék keret terhére. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 4. 
osztályos tanulók erdei iskolai programon való részvételének támogatásához 21.000 
Ft támogatás nyújtását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

155/2018.(V.4.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonycsernyei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény 
(Bakonycsernye, Rákóczi u. 37.) 4. osztályos tanulói részére erdei iskolai 
programon való részvételéhez 21.000 Ft támogatást nyújt.   
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A támogatás fedezetét az önkormányzat 2018.évi költségvetésében biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. május 15. 

 
 
6./ Javaslat családsegítő felmondásának megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Horváth Tünde 
családsegítő a múlt héten megkereste, hogy felmondását be kívánja adni, melyet a 
mai napon meg is tett, mely szerint kérte munkaviszonyának megszüntetését 2018. 
május 31. nappal. Javasolta, hogy kerüljön kiírásra a családsegítői állásra pályázat.    
Tájékoztatta továbbá a képviselőket, hogy a családsegítők már korábban is a 
megnövekedett feladatok ellátására úgy gondolják, hogy kevés a 2 fő, melyet most a 
családsegítő szintén jelzett. Jegyző Asszonnyal és a gazdasági vezetővel folytatott 
megbeszélést követően javasolta, hogy júniustól október végéig, 5 hónapra 6 órás, 
majd november hónaptól pedig 4 órás dolgozó felvételét, tehát álláshely létesítését 
engedélyezze a testület, aki segíti a családsegítőket az adminisztratív valamint az 
ügyfélszolgálati feladatok ellátásában. Mivel a családsegítői feladatokat 
Bakonycsernye, Balinka és Nagyveleg települések társulási megállapodás keretében 
végzik, ezért az új dolgozó bére természetesen lakosságszám arányosan kerülne 
elosztásra a három település között az alábbi bontásban: 

- Bakonycsernye: 604.700 Ft 
- Balinka 187.500 Ft 
- Nagyveleg 124.500 Ft  

Kérte a képviselő-testület hozzájárulását a 6 órás létszám bővítésére az elhangzottak 
alapján  

 
Osgyán Gábor képviselő: Nem lesz könnyű oda megint embert találni. Ha felmond a 
Fecskeházból is ki kell költöznie?  

 
Turi Balázs polgármester: Nem kell rögtön kiköltöznie, addig, amíg nem érkezik 
fecskeházi kérelmező. 

 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
családsegítői állás betöltéséhez pályázat kiírását, valamint 6 órás álláshely 
létesítésének engedélyezését. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
156/2018. (V.4.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Családsegítő 
munkakör betöltésére.  
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony 
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Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Fejér megye, 8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 79. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi törvény, 
valamint a végrehajtásra kiadott jogszabályokban meghatározott 
családsegítéshez kapcsolódó családsegítői feladatok ellátása.     
Illetmény és juttatások:  
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
Pályázati feltételek:  

- Főiskola, 15/1998.(IV.31.) NM rendelet 2. számú melléklet II. rész 1. pontja 
szerinti felsőfokú képesítés, 

- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
- B kategóriás jogosítvány, 
- Jó kommunikációs készség, empátiás készség, problémamegoldó képesség, 
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
- Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 29. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Turi Balázs 
polgármester nyújt, a 06/22/413-001-es telefonszámon.  
Postai úton: a pályázatnak a Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
címére történő megküldésével (8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 83.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
BCS/280/2018., valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő 

- Személyesen: Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal épülete, Fejér 
megye, 8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 83.  
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

157/2018. (V.4.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a családsegítői feladatok megfelelő ellátásának 
segítéséhez 2018. június 1. napjától október 31-ig 6 órás, 2018. 
november hónapra 4 órás kisegítői álláshelyet biztosít.  
Az álláshely bér és járulék költségei a települések között 
létszámarányosan alábbiak szerint kerülnek meghatározásra: 

o Bakonycsernye: 604.700 Ft 
o Balinka 187.500 Ft 
o Nagyveleg 124.500 Ft  

Felhatalmazza a polgármestert az álláshely betöltéséhez szükséges 
feladatok elvégzésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. június 1. 
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Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőeket, hogy a körzeti megbízott 
iroda kialakítása ügyében tárgyalást folytatott a móri és a székesfehérvári 
Rendőrkapitánnyal támogatás miatt, mellyel kapcsolatban egy megállapodás tervezet 
érkezett. Kérte a képviselő-testület hozzájárulását a megállapodás megkötéséhez, s 
kérte továbbá a képviselő-testület felhatalmazását arra vonatkozóan, hogy az 
elfogadást követően az iroda kialakításához szükséges munkák megrendelését 
elvégezhesse. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a testület tagjait, hogy önkormányzati ingatlant 
ingyenes használatba adni kizárólag kötelező feladatellátás céljára lehet. A Mötv. 
értelmébe viszont ez a hasznosítás megfelel az önkormányzati feladatellátásnak, így 
annak akadálya nincs. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
képviselő-testület felhatalmazását a körzeti megbízott iroda kialakításához 
szükséges munkák megrendelésére és a rendőrkapitánysággal kötendő 
megállapodás aláírására. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

158/2018.(V.4.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a körzeti megbízott iroda kialakításához szükséges 
munkák megrendelését a polgármester részére engedélyezi, továbbá 
felhatalmazza az Önkormányzat és a Fejér Megyei Rendőrkapitányság 
között „ingatlan használati szerződés nem lakás céljára szolgáló 
helységre” kötendő szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. Turi Balázs polgármester a testületi ülést 
bezárta. 
 

 
 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester        jegyző 
 
 
     Berze Attila 
    jkv. hitelesítő 


