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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 
június 28-án, 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 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: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

195/2018. (VI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Osgyán 
Gáborképviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 

Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérőentett javaslatot. 
 
1./ Javaslat TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00004 azonosító számú pályázatra vonatkozó 
költségnövekmény pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
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2./ Javaslat Bethlen Gábor pályázattal kapcsolatos vállalkozói szerződés 
elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
3./ Javaslat a TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00020 pályázat keretében szemléletformáló 
tevékenység megvalósításához szerződés elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
4./ Javaslat ASP pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
5./ Javaslat Mini bölcsőde kialakítása Bakonycsernyén közbeszerzési eljárást lezáró 
döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
6./ Tájékoztató a folyó pályázatokról  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
7./ Javaslat Fejérvíz Zrt. által javasolt 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terv 
meghatározására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
8./ Javaslat Fecskeházi bérleti szerződés megszüntetésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
9./ Javaslat Képesi József Kuruc u. 30. szám alatti lakos ingatlanvásárlási 
kérelmének megtárgyalására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
10./ Javaslat Medicopter Alapítvány kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
11./ Javaslat a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal iratkezelési 
szabályzatának elfogadására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
12./ Javaslat a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
13./ Javaslat a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötési esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
14./ Javaslat Tien-Inen Kft. kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
15./ Javaslat a védőnő állás pályázati kiírás meghatározására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
16./ Javaslat a Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület kérelmének 
megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
17./ Javaslat buszparkoló kialakítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
18./ Javaslat Evangélikus Egyházközség kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
19./ Tájékoztató a KOMA adatbázisban történő szereplésről 
Előterjesztő: Szarka István elnök 
20./ Javaslat önkormányzati utak forgalmi rendjének megváltoztatására  
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: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
196/2018. (VI.28.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00004 azonosító számú pályázatra 
vonatkozó költségnövekmény pályázat benyújtására 
2./ Javaslat Bethlen Gábor pályázattal kapcsolatos vállalkozói szerződés 
elfogadására 
3./ Javaslat a TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00020 pályázat keretében 
szemléletformáló tevékenység megvalósításához szerződés elfogadására 
4./ Javaslat ASP pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 
5./ Javaslat Mini bölcsőde kialakítása Bakonycsernyén közbeszerzési eljárást 
lezáró döntés meghozatalára 
6./ Tájékoztató a folyó pályázatokról  
7./ Javaslat Fejérvíz Zrt. által javasolt 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terv 
meghatározására 
8./ Javaslat Fecskeházi bérleti szerződés megszüntetésére 
9./ Javaslat Képesi József Kuruc u. 30. szám alatti lakos ingatlanvásárlási 
kérelmének megtárgyalására 
10./ Javaslat Medicopter Alapítvány kérelmének megtárgyalására 
11./ Javaslat a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal iratkezelési 
szabályzatának elfogadására 
12./ Javaslat a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati 
rendelet módosítására 
13./ Javaslat a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötési esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 
önkormányzati rendelet módosítására 
14./ Javaslat Tien-Inen Kft. kérelmének megtárgyalására 
15./ Javaslat a védőnő állás pályázati kiírás meghatározására 
16./ Javaslat a Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület kérelmének 
megtárgyalására 
17./ Javaslat buszparkoló kialakítására 
18./ Javaslat Evangélikus Egyházközség kérelmének megtárgyalására 
19./ Tájékoztató a KOMA adatbázisban történő szereplésről 
20./ Javaslat önkormányzati utak forgalmi rendjének megváltoztatására  
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00004 azonosító számú pályázatra 
vonatkozó költségnövekmény pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a szociális épület 
felújítása befejeződött. A kivitelezés során többletköltsége keletkezett az 
önkormányzatnak, melynek egy része támogatható, másik része viszont nem. A 
támogatható rész 2.363.853 Ft, melyre költségnövekményi támogatást javasolt 
benyújtani 15 % erejéig. Részletesen ismertette a költségeket, melyet a hivatal 
pályázattal foglalkozó munkatársa és az Albensis Kft. állítottak össze. 
Kérte, hogy az előterjesztésben szereplő 14, 96%-ban szereplő összeget kérelmezze 
a képviselő-testület. Ilyen kérelem már egy másik pályázat kapcsán is benyújtásra 
került. Nagyon részletesen ellenőrzik. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a TOP-
4.2.1-15-FE1-2016-00004 azonosító számú pályázatra vonatkozó költségnövekmény 
pályázat benyújtását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

197/2018. (VI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Bakonycsernyei Családsegítő Szolgálat Infrastruktúrájának Fejlesztése” 
tárgyú TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00004 azonosító számú projekt keretében 
költségnövekményi igényt nyújt be az európai uniós forrásból finanszírozott 
egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017.(II.1.) 
Korm. rendelet alapján, tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítására 
megítélt támogatás bruttó 15 042 250,- Ft. A lefolytatott beszerzési eljárás és 
a beérkezett további nem közbeszerzéssel érintett tételek árajánlatai alapján 
2.250.000 Ft költségnövekményi igényt nyújt be és 4.851.681,- Ft-ot projekten 
kívüli nem elszámolható forrásként biztosít. 
A tételes költségvetés és annak felhasználásáról szóló kimutatást a határozat 
melléklete szerinti tartalommal fogadja el és nyújtja be közreműködő 
szervezethez.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2./ Javaslat Bethlen Gábor pályázattal kapcsolatos vállalkozói szerződés 
elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A „Testvértelepülési programok és egyűttműködések” 
elnevezésű pályázat részleteiről már korábban döntött a testület, elkészült a 
szerződés tervezet, melynek elfogadására lenne szükség. A pályázat 66 főre adott 
lehetőséget, viszont a tábor előreláthatólag 73 fővel fog megvalósulni, de minden 
plusz költséget a Magyarcsernyének kell állni. Az árfolyamváltozásból eredő plusz 
költséget viszont Bakonycsernye önkormányzatnak, a pályázat benyújtójának kell 
vállalni.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bethlen Gábor pályázattal kapcsolatos vállalkozói szerződés elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

198/2018. (VI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TTP-KP-1-
2018/1-000183 azonosítószámú pályázat megvalósításához szükséges 
vállalkozói szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3./ Javaslat a TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00020 pályázat keretében 
szemléletformáló tevékenység megvalósításához szerződés elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Előző ülésen a pályázat keretében a szemléletformáló 
tevékenység megvalósítására benyújtott három ajánlat közül a testület kiválasztotta a 
legkedvezőbbet, akivel megbízási szerződést kell kötni. Elkészült a szerződés 
tervezet, az elvégzendő feladatokra a határidő 2018. szeptember 30., melyek például 
a vizek helyben tartásának fontosságára való figyelemfelhívás, szemléletformáló 
kampány megvalósítása.  
 
Balogh Józsefné: A víz elfolyásával kapcsolatban nemcsak a szomszédnak, hanem a 
tulajdonosnak is van feladata.  
 
Turi Balázs polgármester: Igen, mindenkinek a saját ingatlanáról meg kell 
akadályozni, hogy átfolyjon a víz a másikéra, akár vízgyűjtő gödör kialakításával. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Sajnos a gyakorlat néhány esetben eltér. A területet a 
besorolásnak megfelelően kellene használni.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Rengeteg birtokvitára adhat okot, hogy a víz lefele folyik. 
Ezért mindenkinek a saját birtokáról áramló víz elfolyását biztosítani kell. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátottaa 
TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00020 pályázat keretében szemléletformáló tevékenység 
megvalósításához szerződés elfogadását. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
199/2018. (VI.28.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-
15-FE1-2016-00020 azonosítószámú pályázatához szükséges 
szemléletformáló tevékenység lebonyolítása tárgyú megbízási szerződést köt 
a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft-vel, a határozat melléklete szerinti 
tartalommal. 
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
4./ Javaslat ASP pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyző tájékoztatását a 
napirendi ponttal kapcsolatban.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az ASP bevezetését követően a pályázat záró 
beszámolójához be kell nyújtani az iratkezelési szabályzatot, az IT biztonsági 
szabályzatot valamint az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szabályzatot, 
melyet a képviselő-testületnek el kell fogadni. Az ASP bevezetésével elektronikus 
ügyintézés biztosítására lett kötelezett az önkormányzat, ezért is kell a szabályzatot 
elfogadni. Az önkormányzatot kötelezik az elektronikus ügyintézésre viszont az 
ügyfelek még nincsenek felkészülve ennek használatára. Kiépítésre kerül egy zárt 
internet rendszer, melyre csak az ASP gépekkel lehet felcsatlakozni. Illetve ki kell 
alakítani egy szerverszobát, melynek költségei lesznek. Ezt mind három 
önkormányzatnak szem előtt kell tartania. 
 
Kaviczki Péter képviselő: A bakonycsernye.hu honlapon lehet elektronikusan 
benyújtani kérelmet.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Adóügyben kötelező használni, de más ügyben még a 
papíralapon is lehet, viszont két hivatal egymással egymás közti levelezése már 
elektronikusan történik. 
 
Turi Balázs polgármester: Megköszönte a részletes tájékoztatást, javasolta az 
iratkezelési szabályzat elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal iratkezelési szabályzatának 
elfogadását az előterjesztés szerint.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
200/2018. (VI.28.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖFOP-
1.2.1-VEKOP-16-2016-00321 azonosítószámú pályázatának keretében 
elkészült IT biztonsági szabályzatot, az iratkezelési szabályzatot, valamint az 
elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó belső szabályzatot a melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5./ Javaslat Mini bölcsőde kialakítása Bakonycsernyén közbeszerzési eljárást 
lezáró döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A bölcsőde kialakítására vonatkozóan két árajánlat 
érkezett be. A bizottság átvizsgálta az ajánlatokat, melyről egy összegzés készült, 
melyet a képviselők kézhez kaptak. Az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak 
megfelelnek és a nyertes ajánlattevőnek javasolta a legkedvezőbb, a Thermo Épgép 
Kft. kijelölését. Az ajánlati ár forrása az önkormányzat rendelkezésére áll. Összesen 
jelenleg 49 millió Ft-ba kerül az óvoda felújítása.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a „Mini 
bölcsőde kialakítása Bakonycsernyén” felújítására vonatkozóan a Thermo Épgép Kft. 
kijelölését.  
 

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

 
Turi Balázs polgármester: igen szavazat 

Ackermann Zoltán alpolgármester: igen szavazat 
Berze Attila képviselő: igen szavazat 

Kaviczki Péter képviselő: igen szavazat 
Osgyán Gábor képviselő: igen szavazat 
Szarka István képviselő: igen szavazat 

Varsányi Ferencné képviselő: igen szavazat 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

201/2018. (VI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Ebr 
377 103 azonosító számú, „Mini bölcsőde kialakítása Bakonycsernyén ” 
elnevezésű pályázat közbeszerzési eljárás Ajánlatkérője, a közbeszerzési 
eljárást eredményesnek minősíti és az eljárás nyertesének a Thermo Épgép 
Kft. (1205 Budapest, Mártírok útja 75.) Ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, 
hogy ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró ok 
nem áll fenn, ajánlata érvényes és az ajánlattételi felhívásban meghatározott 
bírálati szempontok alapján a legkedvezőbbnek minősül. Továbbá az 
Ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás összegével megegyező anyagi 
fedezettel, azaz nettó 18.237.760,- Ft + áfa összeggel az Ajánlatkérő 
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rendelkezik, azt a 2018. évi költségvetéséből valamint az Ebr 377 103 
azonosító számú pályázati forrásból biztosítja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
6./ Tájékoztató a folyó pályázatokról  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
6/1.  
Turi Balázs polgármester: Az előterjesztésnek megfelelően tájékoztatta a 
képviselőket a jelenleg folyó pályázatokról. Elmondta, hogy az elmúlt hetek nagy 
esőzései a Deák utcai árokrendszerben jelentős károkat okozott, ezért június 20-án 
vis maior esemény bejelentést tett az Ebr42 rendszerben. A helyszíni vizsgálatra 
július 4-én kerül sor. Pontos, részletes pályázati anyag fog készülni, az 
önkormányzatnak 10 %-ot kell vállalni. Kérte a tájékoztató elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Deák 
utcai árokrendszerrel kapcsolatos tájékoztató elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

202/2018. (VI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Deák 
Ferenc utcai árokrendszer helyreállításával kapcsolatos, vis maior esemény 
bejelentését az Ebr42 Önkormányzati Információs Rendszerben tájékoztatót 
elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal   

 
6/2.  
Turi Balázs polgármester: Az óvoda energetikai felújítására vonatkozóan a képviselő-
testület előző ülésen döntött a költségnövekményi igény benyújtásáról. A benyújtást 
követően az Államkincstár hiánypótlást küldött, melyben kérték a 173/2018.(V.31.) 
határozat módosítását – a Thermo Épgép Kft. kijelölése – arra vonatkozóan, hogy ne 
kerüljön bele a határozatba az, hogy negatív elbírálást esetén az önkormányzat a 
többletköltséget vállalja.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
173/2018.(V.31.) határozat módosítását az elhangzott javaslat alapján és meghozta 
az alábbi döntését.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
203/2018. (VI.28.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
173/2018.(V.31.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a TOP- 
3.2.1-15-FE1-2016-00040 azonosító számú projekt, „Bakonycsernyei Bóbita 
Óvoda Egységes Óvoda–Bölcsőde épületének energetikai 
korszerűsítése”tárgyú közbeszerzési eljárás Ajánlatkérője, a közbeszerzési 
eljárást eredményesnek minősíti és az eljárás nyertesének a THERMO 
ÉPGÉP Kft. (1205 Budapest, Mártírok útja 75.) ajánlattevőt nyilvánítja, 
tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, vele 
szemben kizáró ok nem áll fenn, ajánlata érvényes és az ajánlattételi 
felhívásban meghatározott bírálati szempontok alapján a legkedvezőbbnek 
minősül. Továbbá az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás összegével 
megegyező anyagi fedezettel, azaz nettó 20.206.156 Ft + áfa összeggel az 
Ajánlatkérő rendelkezik, azt a TOP-3-2.1-15-FE1-2016-00040 azonosító 
számú projekt költségvetéséből és költségnövekményre irányuló pályázatból 
származó támogatás útján biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
6/3.  
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Béketelepi kultúrház 
belső felújítására vonatkozó EFOP pályázatra a közbeszerzési szakértői 
tevékenység elvégzésére és a szükséges közbeszerzés lebonyolítására 
vonatkozóan 5 árajánlat beérkezett, melyek közül a legkedvezőbbet az ALBENSIS 
Kft. nyújtotta. Javasolta a megbízásukat a közbeszerzési feladatokra.  
 
A polgármester bejelentette érintettségét a közbeszerzés lebonyolítására 
vonatkozóan, mivel házastársa az ALBENSIS Kft. alkalmazásában áll.   
 
A polgármester szavazásra bocsátotta Turi Balázs polgármester kizárását a 
döntéshozatalból.  
 

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
204/2018. (VI.28.) Határozata 

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

 
Ackermann Zoltán alpolgármester szavazásra bocsátotta az ALBENSIS Kft. 
megbízását a mellékelt árajánlat alapján.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

205/2018. (VI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-
4.1.7-16-2017-00153 kódszámú -  A közösségi művelődési intézmény- és 
szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései – pályázatához 
szükséges közbeszerzési szakértői tevékenység elvégzésével és a szükséges 
közbeszerzés lebonyolításával az ALBENSIS Nonprofit Kft-t (8000 
Székesfehérvár, Deák F. u. 7-9.) bízza meg. 
A vállalkozói díjat bruttó 254.000 Ft összegben határozza meg. 
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 

6/4. 
Turi Balázs polgármester: A Béketelepi kultúrház energetikai fejlesztése kapcsán a 
közbeszerzési szakértői tevékenység elvégzése és a szükséges közbeszerzés 
lebonyolítása tárgyában is kiküldésre kerültek az árajánlatkérők, melyek beérkeztek. 
A legkedvezőbb ajánlatot az ALBENSIS Kft. nyújtotta be, így kérte a kijelölését.  
 
A polgármester bejelentette érintettségét a közbeszerzés lebonyolítására 
vonatkozóan, mivel házastársa az ALBENSIS Kft. alkalmazásában áll.   
 
A polgármester szavazásra bocsátotta Turi Balázs polgármester kizárását a 
döntéshozatalból.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

206/2018. (VI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 
polgármestert kizárja a döntéshozatalból, mivel a napirendi pont a házastársát 
alkalmazó Kft-t érinti. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Ackermann Zoltán alpolgármester szavazásra bocsátotta az ALBENSIS Kft. 
megbízását a mellékelt árajánlat alapján.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
207/2018. (VI.28.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-
16-FE1-2017-00009 kódszámú -  Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése– pályázatához szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására, 
annak dokumentációjának elkészítésére az ALBENSIS Nonprofit Kft-t (8000 
Székesfehérvár, Deák F. u. 7-9.) bízza meg. 
A vállalkozói díjat bruttó 285.750 Ft összegben határozza meg. 
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 

 
7./ Javaslat Fejérvíz Zrt. által javasolt 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terv 
meghatározására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A gördülő fejlesztési terv elkészülése és annak 
megtárgyalása előtt nyilatkozni kell az önkormányzatnak, az elkülönített anyagi 
forrásról valamint le kell adni a fejlesztésre vonatkozó igényt a FEJÉRVÍZ fele. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a testületet, hogy ez az előterjesztés még nem 
a gördülő terv elfogadása, hanem annak előkésztésére vonatkozik. Jelen esetben a 
rendelkezésre álló önkormányzati forrás 0.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Volt próbálkozás a naggyóni részre, hogy esetleg bekötni a 
szennyvízbe. 
 
Turi Balázs polgármester: Naggyón külterületi rész, ahol az önkormányzatnak nem 
kötelezettsége bevinni a csatornahálózatot.  Erre kért ajánlatot, amely 10 millió Ft 
lenne. Eddigi évek hagyományai szerint a FEJÉRVÍZ-től jöjjön a javaslat. 
 
Szarka István képviselő: Nincs esetleg erre vonatkozóan pályázat kiírása? 
Kaviczki Péter képviselő: Ők nem fizetnek kommunális adót. 
 
Turi Balázs polgármester: Nem. Sajnos most az önkormányzatnak nincs forrása arra, 
hogy külterületen a hótolást, szemétszállítást és egyéb ilyen szolgáltatást biztosítson. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Fejérvíz Zrt. által javasolt 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terv meghatározását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

208/2018. (VI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az I/77. 
Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és – tisztítás-SZV 
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(21-08730-1-002-00-13) víziközmű rendszer 2019-2033. évi GFT-vel 
kapcsolatban nyilatkozik, hogy az Önkormányzat a 2019. évi víziközmű 
felújítási, pótlási és beruházási munkáira, a 2018. március 31-ig a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak megküldött elszámoló jelentés 
szerint 0 Ft összegű, a korábbi  évek során felhalmozott víziközmű fejlesztésre 
fordítandó anyagi forrással rendelkezik, melyet a 2011. évi CCIX. törvény 
18.§-a alapján elkülönített számlán kezel.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
8./ Javaslat Fecskeházi bérleti szerződés megszüntetésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A jelenleg Fecskeházban lakó Gulyás Sándor bejelentette, 
hogy június 30.-ával szeretnék felmondani a szerződést, mivel lakhatásukat más 
módon sikerült megoldani. Javasolta a lakásbérleti szerződés felmondásának 
elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Gulyás 
Sándor és Babai Mária Fenyő u. 1. szám alatti lakosok lakásbérleti szerződésének 
felmondását.  

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

209/2018. (VI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Gulyás 
Sándor és Babai Mária Bakonycsernye, Fenyő u. 1. szám alatti lakosok 
lakásbérleti szerződésének felmondását 2018. június 30. nappal elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. június 30.   

 
Turi Balázs polgármester: A napirendi ponthoz kapcsolódóan javasolta, hogy a 
Fecskeházi lakásokra vonatkozó házirendet módosítsa a testület, mivel jelzés 
érkezett a dohányzásra vonatkozóan. Kerüljön bele, hogy az épületen belül tilos 
legyen a dohányzás és csak a jogszabályoknak megfelelően lehet engedélyezni. 
 
Szarka István képviselő: Hogyan lehet ezt majd szankcionálni? 
 
Turi Balázs polgármester: Szerződés felmondásával, mivel a szerződésben szerepel, 
hogy a házirendet be kell tartani.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Mindenképp figyelembe kell venni a dohányzás jogszabályi 
feltételeit.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Fecskeház házirendjének módosítását.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

210/2018. (VI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a tulajdonát képező Fiatalok Garzonháza (Bakonycsernye, 
Fenyő utca 1.) épületének házirendjét az alábbiak szerint egészíti ki: 
„A Fecskeház teljes épületében – mind a lakások, mind a közös használatú 
helységekben egyaránt – tilos a dohányzás. 
Dohányozni az épülettől 5 m-es távolságban az udvaron lehet.” 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal   

 
 
9./ Javaslat Képesi József Kuruc u. 30. szám alatti lakos ingatlanvásárlási 
kérelmének megtárgyalására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Képesi József és 
Képesiné Szabó Melinda Kuruc u. 30. szám alatti lakosok kérelmet nyújtottak be az 
önkormányzati tulajdonban lévő 483/7 hrsz-ú ingatlan megvásárlására, mely 6.497 
m2, közmű nélküli beépítetlen terület. A vételárat 100 Ft/m2-ben jelölték meg. Nem 
javasolja a terület értékesítését.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Bizottsági ülésen is elmondta, hogy nem javasolja a 
terület értékesítését.  
 
Berze Attila elnök: A bizottság megtárgyalta az ingatlanvásárlási kérelmet és nem 
javasolja értékesíteni a területet.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Képesi József és Képesiné Szabó Melinda Kuruc u. 30. szám alatti lakosok 
kérelmének elutasítását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

211/2018. (VI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a tulajdonát képező Bakonycsernye, 483/7 hrsz-ú, 6.497 m2 
nagyságú, közmű nélküli beépítetlen területet nem kívánja értékesíteni.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal   
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10./ Javaslat Medicopter Alapítvány kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A Medicopter Alapítvány támogatási kérelmet nyújtott be 
az önkormányzathoz, melyből különböző eszközöket szeretnének megvásárolni. Az 
elmúlt időszakban egyre több alapítvány keresi meg az önkormányzatot, igyekszik 
támogatást nyújtani, de mindenki részére sajnos nincs lehetősége az 
önkormányzatnak. Javasolta, hogy a tartalékkeret terhére 20.000 Ft támogatás 
megítélését. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Berze Attila képviselő: Sajnos nem így kellene működni, de egyetért a támogatással.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Az államnak kötelessége lenne ezt eltartani. Nem ért 
vele egyet.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Medicopter Alapítvány támogatását 20.000 Ft összeggel.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 1 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

212/2018. (VI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a Medicopter Alapítványt (1083 Budapest, Rákóczi út 51.) 
20.000 Ft összeggel támogatja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
11./ Javaslat a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal iratkezelési 
szabályzatának elfogadására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyző tájékoztatását a 
napirendi ponttal kapcsolatban.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az ASP pályázattal kapcsolatos döntések napirendi pontnál 
márt részletesen tárgyalásra került az iratkezelési szabályzat, melyet a Levéltárnak 
és a Kormányhivatalnak is jóvá kell hagyni.   
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta az iratkezelési szabályzat elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal iratkezelési szabályzatának 
elfogadását az előterjesztés szerint.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

213/2018. (VI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal iratkezelési szabályzatát 
elfogadja a határozat melléklete szerinti tartalommal.  
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a szabályzat Levéltári illetve Kormányhivatali 
jóváhagyást követően helyezze el a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati 
Hivatal SZMSZ-ének függelékeként.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
12./ Javaslat a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati 
rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a kiemelkedő tanulmányi 
eredmény támogatása a jelenleg hatályos rendelet alapján a 4,8, a 4,9-es és kitűnő 
átlaggal rendelkező diákok esetében lehetséges. Javasolta, hogy a 4,7-es 
tanulmányi átlag elérését is támogassa a testület 10.000 Ft összeggel. Felvetődött, 
hogy a kerekítés szabályait ne vegye figyelembe az önkormányzat, mely az 
előterjesztésben nem szerepel, de javasolta a rendelet kiegészítését ezzel a ponttal.  
Kérte a véleményeket.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Jobban ki kellene hangsúlyozni, hogy középiskolára 
vonatkozik. Valóban nem kellene a kerekítés szabályait figyelembe venni.  
 
Balogh Józsefné helyi lakos: Aki a kötelezőn felül tesz egy tantárgyból érettségit, 
akkor az hova kerül? 
 
Turi Balázs polgármester: Minden tantárgyra vonatkozik a rendelet.  
 
Berze Attila elnök: A bizottság megtárgyalta a rendelet módosítására vonatkozó 
előterjesztést és javasolja elfogadásra a testületnek.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítását az 
előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2018.(VI.29.) önkormányzati rendelete  
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló  

6/2016.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosítására 
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A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
13./ Javaslat a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötési esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A rendeletben egy helyen lenne szükség a pontosításra a 
Hivatal helyett önkormányzat szerepelne, mivel az önkormányzat számlájára kerül 
befizetésre a díj, valamint a 7.§ hatályon kívül helyezésére. 
 
Berze Attila elnök: A bizottság megtárgyalta a rendelet módosításának 
előterjesztését és javasolja elfogadásra a testületnek.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötési 
esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló önkormányzati rendelet 
módosítását az előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2018.(VI.29.) önkormányzati rendelete  
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötési esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 
14/2017.(VII.13.) önkormányzati rendelet módosítására 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
14./ Javaslat Tien-Inen Kft. kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy Horváth Anna a Kft. 
képviselője kérelmet nyújtott be, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 
Balatonszepezdi tábor területén büfét szeretne üzemeltetni. Kérelmében leírta,hogy 
mivel a mindennapi bejárás megoldhatatlan, ezért a tábor területén szeretne bérelni 
szobát. Kérte a képviselők véleményét. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A jelenlegi bérlő az Iskolásokért Alapítvány elnöke 
megkereste azzal, hogy amennyiben a testület engedélyezi az üzemeltetést, 
felmerülnek egyéb kérdések is, mint például a szállás, tisztálkodás, étkezés 
biztosítása, továbbá a vagyonvédelem. Hiszen ha a tábor területén kerül 
elhelyezésre az árusítóhely és azokon a napokon, amikor nincsenek táborozók, 
akkor ő használhatja-e a tábort egyedül.  
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Ackermann Zoltán alpolgármester: Mindenhol az egészséges étkeztetést 
propagálják, ez a büfé pedig nem arról szól. Nem tudja támogatni.  
 
Szarka István képviselő: Az alapítványnak mi a véleménye. 
 
Berze Attila képviselő: Tudomása szerint a kuratóriumnak is az a véleménye, hogy 
ne legyen engedélyezve a büfé elhelyezése.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Kereskedelmi tevékenységre telephely engedélyt is 
kell rá adni.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Egyetért a véleménnyel, a tábor rendjét is valószínű, hogy 
befolyásolná. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Nem ért egyet az engedélyezéssel.  
 
Szarka István képviselő: Sajnos a kérelmező által üzemeltetett boltnál sem a bolt 
jellegeként működik.  
 
Turi Balázs polgármester: A boltnál lévő terület magánterület, így oda kiteheti az 
asztalokat és székeket. Továbbá az ott keletkezett szemetet, ami remélhetőleg már 
megszűnt, belehelyezték a buszmegálló szemétgyűjtőjébe, ami nem megengedett.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Tudomása szerint ebben változás nem történt. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Tien-Inen Kft. kérelmének elutasítását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

214/2018. (VI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kizárólagos 
tulajdonát képező Balatonszepezdi Ifjúsági Tábor (Balatonszepezd, 144/3 
hrsz. alatt felvett, 8252 Balatonszepezd, Gesztenye sor 19.) területén a Tien-
Inen Kft. büfé nyitására vonatkozó kérelmét elutasítja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. június 30.  

 
15./ Javaslat védőnői állás pályázat kiírására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a védőnői pályázat újbóli 
kiírására lenne szükség, melyet javasolt kibővíteni azzal, hogy szolgálati lakást 
biztosít az önkormányzat. Jelenleg most üresedett meg egy lakás a Fecskeházba, 
melyet a pályázat benyújtásáig üresen kellene tartani. Javasolta továbbá a munkakör 
betöltését szeptember 1-jében meghatározni.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra a védőnői 
pályázat kiírását az elhangzott javaslatokkal.  

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 2 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

215/2018. (VI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján 
pályázatot hirdet a Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Védőnő 
munkakör betöltésére.  
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege:teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Fejér megye, 8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESZCSM 
rendeletben meghatározott feladatok.  
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók.   
Az önkormányzat a munkakör betöltéséhez igény esetén szolgálati 
lakást biztosít.   
Pályázati feltételek: 
- Főiskola, Egészségügyi Főiskola védőnői szakán szerzett oklevél, vagy 

azzal egyenértékűnek elismert oklevél 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
- B kategóriás jogosítvány 
- Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság 
A pályázat részeként benyújtandó iratok:  
- Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata 
- Szakmai önéletrajz 
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalta személyes adatainak 

a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre 
jogosultak általi megismeréséhez hozzájárul.  

A munkakör betölthetőségének időpontja:  
A munkakör a pályázatok elbírálását követően 2018. szeptember 1-től 
betölthető.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 27. 
A pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton: a pályázatnak a Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
címére történő megküldésével (8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83.) 
Személyesen: Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal épülete, Fejér 
megye, 8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Turi Balázs polgármester 
nyújt a 22/413-001-es telefonszámon.  
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 30. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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16./ Javaslat a Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület kérelmének 
megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Sport Egyesület 
kérelmet nyújtott be arra vonatkozóan, hogy az Ifjúság utca bejáratától a Sportpálya 
aszfaltos pályáig vezető, jelenleg kavicsos burkolattal rendelkező területet szeretné 
aszfaltburkolattal ellátni, melyre kéri az engedélyt. Javasolta az engedély megadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület kérelmének elfogadását és engedélyezi a 
terület aszfaltozását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

216/2018. (VI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a Bakonycsernyei Bányász Egyesület (8056 Bakonycsernye, 
Bercsényi u. 1325/6 hrsz. képviseli: Varga Jenő elnök) részére engedélyezi az 
Ifjúság utca bejáratától a Sportpálya aszfaltos pályáig vezető, jelenleg 
kavicsos burkolattal rendelkező terület aszfaltburkolattal történő ellátását.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
17./ Javaslat buszparkoló kialakítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Előreláthatólag két hét múlva megkezdődik a terület 
kavicsozása. Megkereste a Volánt, hogy a kialakításhoz nyújtson támogatást, de 
anyagi segítséget nem tudnak nyújtani. Ha ki van jelölve telephely a buszok részére, 
akkor ott kell parkolni. A kialakítással kapcsolatban felkérte a jegyzőt a szóbeli 
tájékoztatásra. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az előterjesztést megkapták a képviselők. Az egyik 
lehetőség, hogy önkormányzatnak lehetősége van pakoló zónák kialakítására, 
melyet rendeletben szabályoz. A másik pedig, hogy kialakít az önkormányzat egy 
területet, majd azt bérbe adja.  A használóktól közterület használati díjat kérhet az 
önkormányzat. Továbbá rendezni kell a terület művelési ág változását is, mert 
jelenleg rét besorolásban van.  
 
Turi Balázs polgármester: Rendeletet szükséges-e alkotni? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Ha nem parkoló zónában gondolkodik a testület, akkor nem 
kell rendelet.  
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Turi Balázs polgármester: Jelenleg 5-6 busz elhelyezésére lesz lehetőség. 
Remélhetőleg a későbbiekben még bővíteni lehet a területet, így a terület kijelölésnél 
meg kellene határozni a terület nagyságát, így véleménye, hogy ha a közeljövőben 
nagyobb területet alakítana ki az önkormányzat, akkor most kellene nagyobbat 
meghatározni a kijelölésre.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Mivel az iskola mellett van a terület, jó lenne minél nagyobb 
parkolót kialakítani, mivel az iskola jelenlegi parkolója is kicsinek bizonyul egy iskolai 
rendezvény idején. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Több cég buszjárata is parkol a település területén, így 
mindenképpen nagyobb terület kijelölésére lenne szükség, ha nekik is oda kell 
parkolni. Egy hektár terület biztos kell, hogy nem akadályozzák egymást, mivel 
fordulót kell biztosítani.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta, hogy a maximális legnagyobb területet vegye 
igénybe az önkormányzat és annak művelési ág változását indítsa el.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Örül ennek a lehetőségnek, annak ellenére, hogy 
bérleti díjat kell fizetni.   
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a terület 
művelési ág változásának kezdeményezését és megbízza a polgármestert az ezzel 
kapcsolatos ügyek intézésével.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

217/2018. (VI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a tulajdonát képező 0487/8 hrsz-ú területből a parkoló 
kialakításához szükséges mértékű részt a jelenleg „rét, legelő” besorolás 
művelésből történő kivonását kezdeményezi.  
Megbízza a polgármestert az eljárás megindítására és az azzal kapcsolatos 
költségeket biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
18./ Javaslat Evangélikus Egyházközség kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Szarka Istvánt az egyházközség lelkészét a 
szóbeli tájékoztatásra.  
 
Szarka István képviselő: Az evangélikus óvoda az önkormányzat tulajdonában lévő 
épületben működik, melynek külső felújítására pályázat került benyújtásra. A jelenlegi 
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iroda főfala megrepedt, ezt szeretnék megerősíteni, majd színes vakolattal ellátni. 
Amikor az önkormányzat és az egyház megkötötte a szerződést, a külső felújításra 
50-50 %-ot vállaltak, a belső felújítást pedig az egyház vállalta.  
 
Turi Balázs polgármester: Támogatja az épület felújítását.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
Evangélikus Egyházközség kérelmét.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

218/2018. (VI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát 
képező Bakonycsernye, Rákóczi u. 138. szám alatti épületének, mely jelenleg 
a Bakonycsernyei Evangélikus Egyház fenntartásában áll, külső felújítását az 
alábbiakban engedélyezi: 
- szerkezeti falrepedés helyreállítása (alapásás, alap alá betonozás, 

vasalás), 
- homlokzat, lábazat szigetelése, külső vakolása. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: pályázat elbírálást követően  

 
19./ Tájékoztató a KOMA adatbázisban történő szereplésről 
Előterjesztő: Szarka István elnök 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Szarka István elnököt a tájékoztatásra.  
 
Szarka István elnök: Tájékoztatta képviselőket, hogy az ellenőrzés során 
megállapítható volt, hogy mindenki szerepel a köztartozásmentes adatbázisban, így 
eljárás megindítására nincs szükség.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzati képviselők KOMA adatbázisban történő szerepléséről szóló 
tájékoztató elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

219/2018.(VI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Vagyonnyilatkozatokat Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság 
a KOMA adatbázisban történő szereplésükről elfogadja.  
Megállapította, hogy egyetlen képviselővel szemben sem kell eljárást indítani.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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20./ Javaslat önkormányzati utak forgalmi rendjének megváltoztatására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: A korábbi évekhez hasonlóan az idén is szükséges lenne 
a falunap idejére a forgalmi rend változtatására. A kötelező haladási irány most is a 
Rózsa utca - Ifjúság utca bekötőjétől a Bercsényi utca irányában a Bercsényi – 
Rákóczi utca csatlakozásáig lenne péntek, azaz július 27. este 19 órától július 30. 
hétfő reggel 7 óráig. Kérte a képviselők hozzájárulását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzati utak forgalmi rendjének megváltoztatását a falunapi programok 
idejére.   
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

220/2017. (VI.28.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 
Bercsényi és Ifjúság utcák tulajdonosa és kezelője, 2018. július 27. (péntek) 
19 órától július 30. (hétfő) 7 óráig a forgalmi rendet egyirányúvá nyilvánítja. 
Kötelező haladási irány: Rózsa utca – Ifjúság utca bekötőjétől Bercsényi utca 
irányában a Bercsényi – Rákóczi utca csatlakozásáig.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. július 27.  

 
 
Turi Balázs polgármester: Az óvoda energetikai felújítására vonatkozóan már 
elhangzott, hogy a költségnövekményi igény benyújtását követően az Államkincstár 
hiánypótlást küldött, melyben kérték továbbá a 172/2018.(V.31.) határozat 
módosítását arra vonatkozóan, hogy a „saját erőként” megnevezés helyett „projekten 
kívüli nem elszámolható forrás” megnevezés kerüljön. Kérte a képviselők 
hozzájárulását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
172/2018.(V.31.) határozat módosítását az elhangzott javaslat alapján és meghozta 
az alábbi döntését.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

221/2018.(VI.28.) sz. Határozata  
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
172/2018.(V.31.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Bakonycsernyei Bóbita Óvoda Egységes Óvoda –Bölcsőde épületének 
energetikai korszerűsítése” tárgyú, TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00040 
azonosítószámú projekt biztonságos megvalósításának elősegítésére 
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költségnövekményi igényt nyújt be az európai uniós forrásból finanszírozott 
egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017.(II.1.) 
Korm. rendelet alapján, tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítására 
megítélt támogatás bruttó 24.996.742,- Ft. A lefolytatott közbeszerzési eljárás 
és a beérkezett további nem közbeszerzéssel érintett tételek árajánlatai 
alapján az össz. költségnövekmény bruttó 3.265.374,- Ft, melyből az 
önkormányzat bruttó 7.422,- Ft-ot projekten kívüli nem elszámolható 
forrásként biztosít.  
A tételes költségvetés (támogatási szerződés 1. számú melléklete) és annak 
felhasználásáról szóló kimutatást a határozat melléklete szerinti tartalommal 
fogadja el és nyújtja be közreműködő szervezethez.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal    

 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy az Iskolásokért 
Alapítvánnyal kötött balatonszepezdi tábor üzemeltetésére vonatkozó bérleti 
szerződés 2018. június 30-án lejár. Javasolta a pályázat kiírásának előkészítését, 
kiírását és az eredményes lezárásig a szerződés meghosszabbítását. Kérte a 
véleményeket.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Balatonszepezdi tábor bérbe adására vonatkozó szerződés meghosszabbítását az 
Iskolásokért Alapítvánnyal.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

222/2018.(VI.28.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a tulajdonát képező Balatonszepezdi tábor üzemeltetésére 
pályázatot készít elő. A pályázati eljárás eredményes lezárásáig a jelenleg 
üzemeltető Iskolásokért Alapítvánnyal a bérleti szerződést meghosszabbítja, 
változatlan feltételekkel.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal   

 
Osgyán Gábor képviselő: A Petőfi utcában sok helyen kitakarították az árkot, és 
kirakták a szélére. Elhordásra kerül-e? 
 
Turi Balázs polgármester: Ez nem tartozik az önkormányzat kötelező feladata közé, 
önként vállalt, de el szokták hordani.  
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Balogh Józsefné: Az elmúlt testületi ülésen is felvetette, hogy a Kossuth utcában 
nagy kövek az út mellett vannak kihelyezve. Még mindig nem történt meg az 
elszállítása, csak odébb lettek téve.  
 
Turi Balázs polgármester: A tulajdonost levélben értesítette, melyben határidőt adott 
a kövek elhordására. Amennyiben ez nem történik meg, úgy az önkormányzat fogja 
elszállítani.  
 
Balogh Józsefné: Milyen ügyfélbarát az a hivatal, ahol zárt ajtók vannak? 
 
Turi Balázs polgármester: Jogszabályi előírás a zárható ajtó, ennek tájékoztatására 
felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt.  
 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Bevezetésre került az ASP rendszer, melyhez tartozik egy 
információ biztonsági szabályzat. Ugyanis minden adat már számítógépen van 
rögzítve, emiatt fokozott biztonság kell, ezért is volt előírás a zárt ajtó bevezetésére, 
amely beléptető rendszerrel van ellátva. 
 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. Turi Balázs polgármester a testületi ülést 
bezárta. 
 

 
 
 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester        jegyző 
 
 
    Osgyán Gábor 
    jkv. hitelesítő 


