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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 
július 26-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 
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 Varsányi Ferencné 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 

223/2018. (VII.26.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Varsányi 
Ferencné képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 

Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett javaslatot. 
 
1./ Javaslat Vis-maior pályázat végleges költségigényének elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
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2./ Javaslat mini bölcsőde működési engedély benyújtására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
3./ Javaslat Béketelep 23. szám alatti ingatlanra vonatkozó földterület vásárlási 
kérelem megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
4./ Javaslat Evangélikus Egyházközség óvoda épület csatornázására vonatkozó 
kérelem megtárgyalására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
5./ Javaslat Rákóczi úti partfallal kapcsolatos „Előzetes megállapodás” elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
6./ Javaslat TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00009 számú pályázat közbeszerzési 
lebonyolítási tevékenység ellátására vonatkozó szerződés elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
7./ Javaslat az EFOP-4.1.17-16-2017-00153 számú pályázat közbeszerzés 
lebonyolítási tevékenység ellátására vonatkozó szerződés elfogadására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
8./ Javaslat TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00040 számú pályázat keretében megvalósuló, 
energetikai beruházással érintett épületek állandó használóinak oktatására 
ajánlattevő kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
9./ Javaslat szociális célú tűzifa támogatási pályázaton való részvételre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
10./ Javaslat Fecskeházi bérlő kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
11./ Tájékoztató az aktuális pályázatokról  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
12./ Javaslat a DÍSZPOLGÁRI CÍM és a „PRO CIVITATE” emlékérem alapításáról és 
adományozásáról szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
13./ Egyéb ügyek  
 
 
A tárgyalandó napirendre egyéb módosító javaslat nem érkezett. A polgármester 
szavazásra bocsátotta annak elfogadását az elhangzottak szerint.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
224/2018. (VII.26.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat Vis-maior pályázat végleges költségigényének elfogadására 
2./ Javaslat mini bölcsőde működési engedély benyújtására 
3./ Javaslat Béketelep 23. szám alatti ingatlanra vonatkozó földterület 
vásárlási kérelem megtárgyalására 
4./ Javaslat Evangélikus Egyházközség óvoda épület csatornázására 
vonatkozó kérelem megtárgyalására  
5./ Javaslat Rákóczi úti partfallal kapcsolatos „Előzetes megállapodás” 
elfogadására 
6./ Javaslat TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00009 számú pályázat közbeszerzési 
lebonyolítási tevékenység ellátására vonatkozó szerződés elfogadására 
7./ Javaslat az EFOP-4.1.17-16-2017-00153 számú pályázat közbeszerzés 
lebonyolítási tevékenység ellátására vonatkozó szerződés elfogadására  
8./ Javaslat TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00040 számú pályázat keretében 
megvalósuló, energetikai beruházással érintett épületek állandó használóinak 
oktatására ajánlattevő kijelölésére 
9./ Javaslat szociális célú tűzifa támogatási pályázaton való részvételre 
10./ Javaslat Fecskeházi bérlő kijelölésére 
11./ Tájékoztató az aktuális pályázatokról  
12./ Javaslat a DÍSZPOLGÁRI CÍM és a „PRO CIVITATE” emlékérem 
alapításáról és adományozásáról szóló rendelet módosítására 
13./ Egyéb ügyek  
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat Vis-maior pályázat végleges költségigényének elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az önkormányzat vis maior bejelentést tett a Deák utca 
vonatkozásában, melyről már korábbi ülésen is tájékoztatta a testületet. A pályázat 
előkészítéséhez szükséges árajánlatok bekérésre, a szükséges egyeztetések pedig 
lefolytatásra kerültek. Az előterjesztésben részletesen szerepelnek a költségek, 
melynek 10 %-a az önerő. A pénzügyi csoport véleménye, hogy az önerő a 
költségvetésben rendelkezésre áll. Abban az esetben, ha nem nyer, a pályázat a 
terveket mindenképpen ki kell fizetni, de azt a későbbiekben fel lehet használni. 
Kérte a testület hozzájárulását a pályázat benyújtásához.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Abban az esetben, ha a közmű valamely része 
tönkremegy, akkor azt kifizetik? Ideiglenes vízelvezetés kiépítése 2 millió Ft? Tudni-e 
mi a terv ezzel? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, a vállalkozónak a feladata az eredeti helyreállítás. Az 
ideiglenes vízelvezetésről nem tárgyalt a tervezővel. A tervező megbízható, több 
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alkalommal dolgozott már az önkormányzatnak. A vis maiornál előírás, hogy az 
eredeti állapotot kell visszaállítani.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Ebben szerepel a Palik Péter mögött árok is? 
 
Turi Balázs polgármester: Nem, itt nem szerepel csak a Deák utcai árkok.  
Turi Balázs polgármester: Javasolta az előterjesztés szerint 10 % önrésszel a 
pályázat benyújtását.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
vis maior pályázat végleges költségigényének elfogadását, pályázat benyújtását.   
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

225/2018. (VII.26.) Határozata 
A Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületi ülésén úgy határozott, 
hogy a vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 
A káresemény megnevezése: kötelező feladatot ellátó árokrendszer megrongálódása,  
helye: Bakonycsernye Deák utca (277/2; 236 hrsz.)  

A káresemény forrásösszetétele: 
Megnevezés 2018. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül) 

   4 265 050,-Ft            10 % 

Biztosító kártérítése 0 Ft  
Egyéb forrás  0 Ft  
Vis maior támogatási igény  38 385 445,-Ft           90 % 
Források összesen  42 650 495,-Ft         100 % 
A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 42 650 495,- Ft, 
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) 
biztosítani.  
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a 
tulajdonát képezi.  
 A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását 

szolgálja(ák). 
Deák utca, 277/2 hrsz építmény Település üzemeltetés kötelező feladat 
Deák utca 236 hrsz. építmény Település üzemeltetés kötelező feladat 

 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással 
rendelkezik / nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó) 

 
Biztosító Társaság megnevezése  
Biztosítási szerződés száma  

 
 Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő 

rész aláhúzandó. 
 Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 

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

látni / nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó). 
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 A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2018.évi költségvetéséről szóló 
3/2018. (II.23.) számú Költségvetési Rendeletében biztosítja. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Varsányi Ferencné elhagyta az üléstermet, így a képviselők száma 5 főre csökkent.  
 
 
2./ Javaslat mini bölcsőde működési engedély benyújtására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az óvoda átszervezését már több alkalommal tárgyalta a 
testület. Mivel megszűnik az egységes óvoda bölcsőde intézményi forma, így a 
továbbiakban az önkormányzat látja el az intézmény működését, melyre 
vonatkozóan a döntések már megszülettek. A Magyar Államkincstár nyilvántartásba 
vette az intézményt szeptember 1-jei hatállyal. A működési engedélyt a Fejér Megyei 
Kormányhivatal adja ki, melynek kérelméhez szükséges csatolni többek között az 
SZMSZ-t, házirendet, szakmai programot is. Ezen dokumentumok elfogadására 
lenne szükség, hogy a működési engedély benyújtásra kerülhessen. A 
kormányhivatallal folyamatosan egyeztet a határidők végett, az ügyintézési határidő 
60 nap, ebben az esetben lehet, hogy a bölcsőde működése október 1-től indulhat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a mini 
bölcsőde működési engedély benyújtását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

226/2018. (VII.26.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 
Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde (8056 Bakonycsernye, Rákóczi 
utca 141.) fenntartója kijelenti, hogy ezen intézménye keretén belül 8 
férőhelyes mini bölcsődét kíván működtetni, melyre vonatkozó Szervezeti és 
Működési Szabályzatot, annak Házirend elnevezésű mellékletét, valamint a 
működésére vonatkozó Szakmai Programot ezen határozat melléklete szerinti 
tartalommal fogadja el. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bölcsőde működéséhez szükséges 
működési engedély kérelmet a jogszabályban meghatározott mellékletek 
becsatolásával nyújtsa be a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
szervhez. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. augusztus 31. 
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3./ Javaslat Béketelep 23. szám alatti ingatlanra vonatkozó földterület vásárlási 
kérelem megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A Béketelep 23. szám alatti ingatlan tekintetében kérelem 
érkezett, mivel fény derült arra, hogy a földterület az önkormányzat tulajdonában a 
felépítmény pedig magánkézben van. A tulajdonos vételi szándékot terjesztett elő, 
mivel szeretné rendezni a tulajdonviszonyokat. Legutoljára 2006-ban volt értékesítés 
ezen a területen 60 Ft/m2 áron. Kérte a testületet az ár meghatározására, valamint 
felkérte a pénzügyi bizottság elnökét a tájékoztatásra.  
 
Berze Attila elnök: A bizottság megtárgyalta az ingatlan értékesítését, melyet javasolt 
100 Ft/m2 áron.  
 
Kaviczki  Péter képviselő: A kert művelési ágú, hivatal mögötti területeket az 
önkormányzat 250 Ft/m2 áron vásárolja, viszont ezek nem közművesek. Itt nem kell 
értékbecslést végezi? Kevésnek tartja a 100 Ft/m2 árat.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Valószínű nem éri el az értékhatárt, így nem kell.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Nem ért egyet azzal, hogy üzleti áron kellene értékesíteni. 
Hosszú ideje ők használták, korábban is kedvezményes áron lett értékesítve. 100 
Ft/m2 árat megfelelőnek tartana.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: A Béketelepi ingatlanokat nem lehet 
összehasonlítani például egy Ifjúság utcai telekkel, mivel amikor építkezések folytak, 
nagyon ingoványos területek voltak, melyet az ott építkezők tettek rendbe.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Javasolta a 250 Ft/m2 eladási árat.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Béketelep 23. szám alatti ingatlanra vonatkozó földterület értékesítését 250 Ft/m2 
eladási áron.   
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 1 igen, 4 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

227/2018. (VII.26.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja 
értékesíteni a tulajdonát képező Bakonycsernye, 1087 hrsz-ú, 1097 m2 
nagyságú, kivett beépített, földhasználati joggal terhelt ingatlant 250 Ft/m2 
áron. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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A polgármester szavazásra bocsátotta a Béketelep 23. szám alatti ingatlanra 
vonatkozó földterület értékesítését 100 Ft/m2 eladási áron.   

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 4 igen, 1 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
228/2018. (VII.26.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete eladja a 
tulajdonát képező Bakonycsernye, 1087 hrsz-ú, 1097 m2 nagyságú, kivett 
beépített, földhasználati joggal terhelt ingatlant Csik Józsefné sz. Berze 
Julianna, Bakonycsernye, Béke-telep 23. szám alatti vevő részére 100 Ft/m2 
áron. 
Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

4./ Javaslat Evangélikus Egyházközség óvoda épület csatornázására 
vonatkozó kérelem megtárgyalására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az Evangélikus Egyházközség, mint az evangélikus óvoda 
fenntartója kérelmet terjesztette elő, hogy az épület csapadékvíz elvezető csatorna 
rendszerének kiépítését vállalja az önkormányzat. Az épület külső szigetelése 
jelenleg készül pályázati forrásból, melyhez 500.000 Ft saját erőt biztosít az egyház. 
Kérték, hogy a csatornarendszer kicserélésének költségét az önkormányzat vállalja, 
melynek összege 119.980 Ft. Javasolta kérelem támogatását és a csatornarendszer 
kicserélését.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Döntés szükséges a testület részéről, mivel a 
költségvetésben nem került terezésre, de a pénzügyi csoport véleménye, hogy a 
karbantartásnál lenne fedezet rá.  
  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
Evangélikus Egyházközség óvoda épület csatornázására vonatkozó kérelem 
támogatását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

229/2018. (VII.26.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát 
képező Bakonycsernye, Rákóczi u. 138. szám alatti óvoda épület csapadékvíz 
elvezető csatorna rendszerének kiépítését vállalja, melyre bruttó 120.000 Ft 
összeget biztosít a 2018. évi költségvetése terhére, a közutak, hidak 
karbantartás kormányzati funkcióról. Amennyiben az épület külső szigetelési 
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munkálatai jelen költségvetési évben nem fejeződnek be, úgy kötelezettséget 
vállal arra, hogy ezen összeget a 2019. évi költségvetésébe betervezi. 
A munka elvégzésével Tirkli István, Bakonycsernye, Rózsa u. 140/A. szám 
alatti egyéni vállalkozót bízza meg. Felhatalmazza a polgármester a 
megbízási szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: az épület külső szigetelését követően haladéktalanul 
 
 

Varsányi Ferencné képviselő megérkezett az ülésterembe, így a képviselők száma 6 
főre emelkedett.  
 
 
5./ Javaslat Rákóczi úti partfallal kapcsolatos „Előzetes megállapodás” 
elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Korábbi ülésen már tárgyalta a testület a Rákóczi út és 
Dózsa Gy. út kereszteződésében lévő partfal tulajdonjogának átvételét a Magyar 
Közúttól. Erre vonatkozóan elkészült az „Előzetes megállapodás” tervezet, melynek 
elfogadása szükséges, melyet megkaptak a képviselők. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A Földhivatalnál elindításra került a földterület megosztása.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Rákóczi úti partfalra vonatkozó „Előzetes megállapodás” tervezet elfogadását az 
előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

230/2018. (VII.26.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete „Előzetes 
megállapodást” köt a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest, fényes 
Elek u. 7-13.) a Bakonycsernye 1224/1 hrsz-ú, 2. 7589 m2 alapterületű, „kivett 
országos közút” megnevezésű beépítetlen földrészletnek a határozat 1. 
számú mellékletét képező változási vázrajz szerinti átadás-átvételére, illetve 
országos közútból helyi közúttá minősítésére. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 2. számú mellékletét képező 
„Előzetes megállapodást” aláírja, s a benne foglalt kötelezettség teljesítését 
kezdje meg. 
Az önkormányzat kijelenti, hogy az átadás-átvétellel, illetve átminősítéssel 
kapcsolatos költségeket a 2018. évi költségvetésében biztosítja, továbbá a 
Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi 
Főosztályának Útügyi Osztálya által – országos közút helyi közúttá minősítése 
tárgyában - kiadott határozat jogerőre emelkedését követően az érintett 
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útszakasz fenntartásáról gondoskodik, annak fedezetét költségvetésében 
folyamatosan biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
6./ Javaslat TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00009 számú pályázat közbeszerzési 
lebonyolítási tevékenység ellátására vonatkozó szerződés elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A Béketelepi Kultúrház energetikai fejlesztésére vonatkozó 
pályázat megvalósításához a közbeszerzési szakértői tevékenység elvégzésére a 
képviselő-testület kijelölte az Albensis Kft-t. Elkészült a megbízási szerződés, melyet 
megkaptak a képviselők. Kérte annak elfogadását.  
 
A polgármester bejelentette érintettségét a közbeszerzés lebonyolítására vonatkozó 
szerződés elfogadására vonatkozóan, mivel házastársa az ALBENSIS Kft. 
alkalmazásában áll.   
 
A polgármester szavazásra bocsátotta Turi Balázs polgármester kizárását a 
döntéshozatalból.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

231/2018. (VII.26.) 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-vel 
kötendő megbízási szerződés elfogadását az előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

232/2018. (VII.26.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-
16-FE1-2017-00009 azonosítószámú „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése (Béketelepi kultúrház energetikai fejlesztése Bakonycsernye 
településen)” elnevezésű pályázathoz szükséges közbeszerzési szakértői 
tevékenység elvégzése tárgyú megbízási szerződést köt az Albensis Nonprofit 
Kft-vel, a melléklet szerinti tartalommal. 
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Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Turi Balázs polgármester visszavette az ülés további vezetését.  
 
 
7./ Javaslat az EFOP-4.1.17-16-2017-00153 számú pályázat közbeszerzés 
lebonyolítási tevékenység ellátására vonatkozó szerződés elfogadására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az EFOP pályázat a Béketelepi Klub belső felújításához a 
közbeszerzési szakértői tevékenység elvégzésére a képviselő-testület kijelölte az 
Albensis Kft-t. Elkészült a megbízási szerződés, melyet megkaptak a képviselők. 
Kérte annak elfogadását. 
 
A polgármester bejelentette érintettségét a közbeszerzés lebonyolítására vonatkozó 
szerződés elfogadására vonatkozóan, mivel házastársa az ALBENSIS Kft. 
alkalmazásában áll.   
 
A polgármester szavazásra bocsátotta Turi Balázs polgármester kizárását a 
döntéshozatalból.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

233/2018. (VII.26.) 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-vel 
kötendő megbízási szerződés elfogadását az előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

234/2018. (VII.26.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
EFOP-4.1.7-16-2017-00153 azonosítószámú „A közösségi művelődési 
intézmény - és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése” 
elnevezésű pályázathoz szükséges közbeszerzési szakértői tevékenység 
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elvégzése tárgyú megbízási szerződést köt az Albensis Nonprofit Kft-vel, a 
melléklet szerinti tartalommal. 
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Turi Balázs polgármester visszavette az ülés további vezetését.  
 
 
8./ Javaslat TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00040 számú pályázat keretében 
megvalósuló, energetikai beruházással érintett épületek állandó használóinak 
oktatására ajánlattevő kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az előterjesztés szerint tájékoztatta a képviselőket, hogy 
az energetikai korszerűsítéssel érintett épületek állandó használóit, a dolgozókat 
oktatásban kell részesíteni a helyes üzemeltetés szabályairól, melyet az 
épületenergetikában jártas személy végezhet. Ezt a pályázat írja elő, mely a Rózsa 
utcai óvoda épületére vonatkozik. A tevékenység lebonyolítására kiküldésre kerültek 
az ajánlatkérők, melyre három ajánlat érkezett be, melyek az alábbiak: 

- OPTIMUM TERM Kft. bruttó 127.000 Ft 
- Töpler Mérnökiroda Kft. bruttó 127.000 Ft 
- RENERGY-SOL HUNGARY Kft. bruttó 76.200 Ft 

 Javasolta a legkedvezőbb árajánlat elfogadását és a REGERGY-SOL HUNGARY 
Kft. megbízását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
RENERGY-SOL HUNGARY Kft. megbízását az oktatás elvégzésére.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

235/2018. (VII.26.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-
3.2.1-15-FE1-2016-00040 azonosítószámú „A Bakonycsernyei Bóbita Óvoda 
Egységes Óvoda – Bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése” című 
projekthez szükséges „Energetikai beruházással érintett épületek állandó 
használóinak oktatása” tevékenység lebonyolítása tárgyú megbízási 
szerződést köt a RENERGY-SOL-HUNGARY Kft-vel (1132 Budapest, 
Röntgen utca 9. II/1.). 
A megbízási díj összege a mellékelt árajánlatnak megfelelően, bruttó 76.200 
Ft. 
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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9./ Javaslat szociális célú tűzifa támogatási pályázaton való részvételre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az idei évben is kiírásra került a szociális tüzelőanyag 
vásárlásának lehetősége. A pályázati kiírásban szerepel az önkormányzatra 
vonatkozó támogatási mérték, valamint a 340.360,- Ft önrész, melyhez még 
hozzájönne a szállítási költség. Véleménye, hogy ne kerüljön a pályázat benyújtásra. 
Az előterjesztésben szereplőekre vonatkozóan kérte a képviselők véleményét.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Semmiképpen nem támogatja a pályázat 
benyújtását. Sajnos azok az emberek, akik kapják a tűzifát, még arra sem képesek, 
hogy az udvarukba behordják a fát, aki pedig megérdemelné, annak nem tudunk 
adni.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
szociális tűzifa támogatási pályázaton való részvétel elutasítását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

236/2018. (VII.26.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 
3. melléklet 1.9. pont szerinti, a települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra kiírt pályázatban nem kíván 
részt venni.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
10./ Javaslat Fecskeházi bérlő kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Osgyán Richárd és Purgai Karolina Zsuzsanna 
Bakonycsernye, Deák u. 3. szám alatti lakosok kérelmet nyújtottak be Fecskeházi 
lakáshasználatra vonatkozóan. Jelenleg egy üres lakás van, minden feltételnek 
megfelelnek.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Osgyán Richárd és Purgai Karolina Zsuzsanna bérlő kijelölésre vonatkozó kérelmét.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
237/2018. (VII.26.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
tulajdonában álló Fiatalok Garzonházába (Fecskeház) Osgyán Richárd 8056 
Bakonycsernye, Deák Ferenc u. 3. és Purgai Karolina Zsuzsanna 8056 
Bakonycsernye, Deák Ferenc u. 3. szám alatti lakosokat 2018. augusztus 1. 
napjától 5 éves időtartamra lakáshasználónak kijelöli.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. augusztus 1.  

 
11./ Tájékoztató az aktuális pályázatokról  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Bethlen Gábor 
pályázat keretén belül a gyerekek táborozása lezajlott, szerencsésen hazaérkeztek. 
Az elszámolás folyamatban van. Tolmácsolta a testvértelepülés köszönetét az 
irányban, hogy az önkormányzat élt a pályázati lehetőséggel, benyújtotta, 
lebonyolította az utazást.  
A KDOP-4.1.1/E-11-2012-00015 Bakonycsernye települési vízrendezése, 
településközpont II. ütem és Rákóczi utca, belterületi utca térsége elnevezésű 
pályázat fenntartási időközi ellenőrzése az elmúlt héten megtörtént, mindent rendben 
találtak.  
A Rózsa utcai óvodai beruházásnál a pályázatban szerepel a rámpa elkészítése, így 
javasolta, hogy a rámpához vezető járda karbantartása is legyen elvégezve. Fidrich 
István Bakonycsernye, Petőfi utcai helyi építési vállalkozó 310.000 Ft-ért vállalná a 
járda karbantartási munkájának elvégzését.  
 
Berze Attila képviselő: A költségvetésbe terezésre került nagyobb fűrész 
megvásárlására 250.000 Ft, melyet egyelőre az idei évben nem tart szükségesnek, 
így véleménye szerint ezt az összeget szükség esetén át lehetne majd csoportosítani 
akár erre a karbantartási munkára.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
óvodai járda karbantartásának elvégzését.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

238/2018. (VII.26.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Rózsa utcai 
óvoda bejárata előtt épülő rámpához vezető járda karbantartási munkálataival 
megbízza Fidrich István (8056 Bakonycsernye, Petőfi S. u. 49.) vállalkozót 
310.000 Ft összegben, melyet a 2018. évi költségvetés, közutak, hidak 
karbantartás kormányzati funkcióról biztosít. 
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
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12./ Javaslat a DÍSZPOLGÁRI CÍM és a „PRO CIVITATE” emlékérem alapításáról 
és adományozásáról szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Jegyző Asszony átvizsgálta a „Díszpolgári cím” és a „Pro 
civitate” emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló rendeletet, mely néhány 
pontban módosításra szorul. Javasolta, hogy a díszpolgári cím adományozásánál 
azt, hogy évente egy alkalommal adományozható valamint az, hogy a díszpolgár a 
képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal részt vehet, továbbá az a részt, hogy 
az adományozásra ünnepi képviselő-testületi ülésen kerül sor, kerüljön ki a 
rendeletből. Kérte a képviselő-testület véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
23/2004. (V.1.) önkormányzati rendelet módosítását az elhangzott javaslat alapján.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 1 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2018.(VII.27.) önkormányzati rendelete  
a DÍSZPOLGÁRI CÍM és a „PRO CIVITATE” emlékérem alapításáról és 

adományozásáról szóló  
23/2004.(V.1.) önkormányzati rendelet módosítására 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
13./ Egyéb ügyek  
 
Turi Balázs polgármester: A családsegítők megkeresték, hogy a korábbi évekhez 
hasonlóan az idei évben is biztosítanák a hátrányos helyzetű gyermekek táborozását 
a Balatonszepezden. A költségvetésben már tervezésre került a programokra 
összeg. Idén Nagyvelegről pedig 4 gyermek valamint a 2 családsegítő megy. 
Megkérte a másik két önkormányzat polgármesterét, hogy segítsék a gyermekek 
utazásának biztosítását.  
 
Turi Balázs polgármester: Kaviczki Péter képviselő megkereste árok 
karbantartásával kapcsolatban. A Petőfii utca levezető árkáról van szó, melyhez gépi 
munkálatokat kell igénybe venni. Tervezésre került a költségvetésbe ároktisztításra 
összeg, ezért nem gondolja, hogy akadálya lenne a munka elvégzésének. Megkérte 
Kaviczki Pétert, hogy vegye fel a kapcsolatot Kovács Attila vállalkozóval a munka 
elvégzésére vonatkozóan, majd jelezze annak költségét.  
 
Turi Balázs polgármester: Kérte a képviselőket, hogy a pénteki napon megrendezett 
falunapi megnyitón vegyenek részt a képviselők. Továbbá szombaton 15 órakor a 
sportpályán a műfüves pálya átadása történik. Az idei évben kezdeményezte a 
futóversenyt, mely szombat délelőtt kerül megrendezésre, jelenleg 36 fő jelentkezett. 
Úgy gondolja, hogy első alkalommal ez a létszám megfelelő.  
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Ackermann Zoltán alpolgármester: Tudomása szerint az idei évben a faültetést az 
őszi időszakra tervezte az önkormányzat, de már többen jelezték felé, hogy 
szeretnének ültetni. Hogyan lesz ennek lehetősége?  
 
Turi Balázs polgármester: Igen, valóban őszre tervezte az önkormányzat, melynek 
tervezett időpontja a programfüzetben is szerepel. Előtte néhány héttel 
meghirdetésre kerül a faültetés lehetősége, akkor kell a lakosságnak jelentkezni.   
 
Kaviczki Péter képviselő: A sportpálya fele van neki is van ültetve fája, rendszeresen 
gondozta, az idén tavaszig gyönyörű volt, de az árok kimélyítését követően elkezdett 
száradni. Valószínűleg teljesen elfolyik a csapadék, ezért nem kap megfelelő 
mennyiségű vizet. Tehát naponta lehetne locsolni.  
 
Varsány Ferencné képviselő: A kiszáradt fák pótlásra kerülnek-e? 
 
Turi Balázs polgármester: A fákat pótolni kell, jelenleg 21 száradt el, az idén 
faültetésre betervezett összegből pótolná az önkormányzat és a fennmaradó 
összegből vásárolná meg a Béketelep felé vezető út mentére a fákat.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Külterületi utakkal kapcsolatban két megkeresés érkezett 
hozzá, felújításra vonatkozóan. Az egyik az alsó szőlők fele vezető út, a másik a 
Sikátori részen, kátyúkat kellene betemetni. Megnézte, valóban vannak kátyúk.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Külterületi utakra vonatkozóan a szőlők fele a 
mélyútban is kellene töltést elvégezni.  
 
Turi Balázs polgármester: Erre vonatkozóan tervezésre került a költségvetésben, 
kérte, hogy Kovács Attila vállalkozóval tekintse meg a területeket, majd a költségéről 
tájékoztassa. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. Turi Balázs polgármester a testületi ülést 
bezárta. 
 

 
 
 
Turi Balázs      Fidrich Tamásné 
polgármester          jegyző 
 
 
 
    Varsányi Ferencné 
      jkv. hitelesítő 


