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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 
augusztus 31-én, 800 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Turi Balázs   polgármester 
Ackermann Zoltán  alpolgármester 
Berze Attila   képviselő 
Kaviczki Péter  képviselő 
Szarka István  képviselő 
Varsányi Ferencné képviselő  

 
Tanácskozási joggal:  

Fidrich Tamásné  jegyző  
 
Turi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselő-testületi 
tagból 6 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kaviczki Péter 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 

246/2018. (VIII.31.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Kaviczki 
Péter képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett javaslatot. 
 
1./ Javaslat az EFOP-4.1.7-16-2017-00153 azonosítószámú pályázat 
közbeszerzésének megindításához szükséges döntések meghozatalára  
Előterjesztő Turi Balázs polgármester 
 
2./ Javaslat a TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00009 azonosítószámú pályázat 
közbeszerzésének megindításához szükséges döntések meghozatalára  
Előterjesztő Turi Balázs polgármester 

 
3./ Javaslat a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00010 azonosítószámú pályázat keretében 
közúti biztonsági auditor kijelölésére 
Előterjesztő Turi Balázs polgármester 

 
4./ Javaslat a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00010 azonosítószámú pályázat keretében 
megkötött tervezői szerződés módosítására 
Előterjesztő Turi Balázs polgármester 

 
5./ Javaslat a TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00040 azonosítószámú pályázat keretében 
„Energetikai beruházással érintett épületek állandó használóinak oktatása” tárgyú 
megbízási szerződés elfogadására 
Előterjesztő Turi Balázs polgármester 

 
6./ Tájékoztató az aktuális pályázatokról  
Előterjesztő Turi Balázs polgármester 

 
7./ Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetésének félévi módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
8./ Javaslat az önkormányzat 2018. félévi költségvetése teljesítésének elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
9./ Javaslat önkormányzati fasor ültetéséhez szükséges döntések meghozatalára 
Előterjesztő Turi Balázs polgármester 

 
10./ Javaslat a Sportpark létesítéséhez szükséges megállapodás megtárgyalására 
Előterjesztő Turi Balázs polgármester 

 
11./ Javaslat Fejérvíz Zrt. által javasolt 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terv 
meghatározására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
12./ Tájékoztató a KOMA adatbázisban történő szereplésről 
Előterjesztő: Szarka István elnök 
 
13./ Egyéb ügyek 
 
A tárgyalandó napirendre egyéb módosító javaslat nem érkezett. A polgármester 
szavazásra bocsátotta annak elfogadását az elhangzottak szerint.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

247/2018. (VIII.31.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat az EFOP-4.1.7-16-2017-00153 azonosítószámú pályázat 
közbeszerzésének megindításához szükséges döntések meghozatalára  
2./ Javaslat a TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00009 azonosítószámú pályázat 
közbeszerzésének megindításához szükséges döntések meghozatalára  
3./ Javaslat a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00010 azonosítószámú pályázat 
keretében közúti biztonsági auditor kijelölésére 
4./ Javaslat a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00010 azonosítószámú pályázat 
keretében megkötött tervezői szerződés módosítására 
5./ Javaslat a TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00040 azonosítószámú pályázat 
keretében „Energetikai beruházással érintett épületek állandó használóinak 
oktatása” tárgyú megbízási szerződés elfogadására 
6./ Tájékoztató az aktuális pályázatokról  
7./ Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetésének félévi módosítására 
8./ Javaslat az önkormányzat 2018. félévi költségvetése teljesítésének 
elfogadására 
9./ Javaslat önkormányzati fasor ültetéséhez szükséges döntések 
meghozatalára 
10./ Javaslat a Sportpark létesítéséhez szükséges megállapodás 
megtárgyalására 
11./ Javaslat Fejérvíz Zrt. által javasolt 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési 
Terv meghatározására 
12./ Tájékoztató a KOMA adatbázisban történő szereplésről 
13./ Egyéb ügyek 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat az EFOP-4.1.7-16-2017-00153 azonosítószámú pályázat 
közbeszerzésének megindításához szükséges döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A „Tanulást segítő infrastrukturális fejlesztés 
Bakonycsernyén” elnevezésű pályázatra vonatkozóan a korábbi testületi ülésen már 
kijelölésre került a közbeszerzési szakértő. Most dönteni kell a műszaki ellenőr 
kijelöléséről, a gazdasági szereplők bevonásáról, az ajánlattételi felhívás 
elfogadásáról valamint a közbeszerzési eljárás bírálóbizottságának tagjairól. A 
műszaki ellenőrre vonatkozóan bekérte az árajánlatokat, melyek az alábbiak:  

- Édes Szilárd bruttó 250 000,- Ft 
- Konzulens 9000 Kft. bruttó 254 000,- Ft 
- Pálffy György ev. bruttó 266 700,- Ft 
- 3H Mérnöki Iroda Kft. bruttó 317 500,- Ft 
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- Szert Gábor bruttó 190 500,- Ft 
A legolcsóbb ajánlattevő Szert Gábor, így javasolta a kijelölését. A pályázatban a 
műszaki ellenőr költsége elszámolható. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
EFOP-4.1.7-16-2017-00153 azonosítószámú pályázat műszaki ellenőr kijelölését.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

248/2018. (VIII.31.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-
4.1.7-16-2017-00153 – Tanulást segítő infrastrukturális fejlesztés 
Bakonycsernyén – azonosítószámú pályázat keretében megvalósuló 
beruházás műszaki ellenőri feladatok elvégzésével Szert Gábor műszaki 
ellenőrt (9400 Sopron, Szélső u. 7/E. I/6.) bízza meg. 
A vállalkozói díjat bruttó 190 500 Ft összegben határozza meg.  
Felhatalmazza a polgármester a megbízási szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 

Turi Balázs polgármester: A közbeszerzésbe bevonni kívánt gazdasági szereplőkre 
javasolta az 5 ajánlat bekérését: 
- V+V Építőipari és Műszaki Szolgáltató Kft. 8000 Székesfehérvár, Privigyei u. 4. 
- E-KOVÁCS-BAU KFT 2490 Pusztaszabolcs, Gépállomás utca 14. 
- ATI-BAU 8414 Kft. 8414 Olaszfalu, Vörösmarty utca 8.  
- PROFORM 2003 Kft. 8123 Soponya, Külterület 0142/7. 
- GRE-SA Bt. 8060 Mór, Deák Ferenc utca 69. 
Javasolta továbbá, hogy az elkészült és a képviselők részére megküldött ajánlattételi 
felhívást is fogadja el a testület.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
közbeszerzésbe bevonni kívánt gazdasági szereplők kijelölését valamint részükre 
megküldendő ajánlattételi felhívást.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

249/2018. (VIII.31.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-
4.1.7-16-2017-00153 – Tanulást segítő infrastrukturális fejlesztés 
Bakonycsernyén – azonosítószámú pályázatához szükséges Kbt. 115.§ 
szerinti közbeszerzési eljárást a közbeszerzési tervében foglaltalt eljárási 
módban megindítja, az ajánlattételi felhívást és ajánlattételi dokumentációt a 
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
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A kivitelezés becsült nettó értéke 14.191.299 Ft, mely megegyezik a 
támogatási összeggel.    
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
következő gazdasági szereplőket kívánja a közbeszerzésbe bevonni:  
- V+V Építőipari és Műszaki Szolgáltató Kft.8000 Székesfehérvár,Privigyei u.4. 
- E-KOVÁCS-BAU KFT 2490 Pusztaszabolcs, Gépállomás utca 14. 
- ATI-BAU 8414 Kft. 8414 Olaszfalu, Vörösmarty utca 8.  
- PROFORM 2003 Kft. 8123 Soponya, Külterület 0142/7. 
- GRE-SA Bt. 8060 Mór, Deák Ferenc utca 69. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Turi Balázs polgármester: A megvalósuló beruházásra beérkező ajánlattételi 
felhívások bírálati előkészítő munkájára közbeszerzési bizottság létrehozása 
szükséges. A bizottság tagjainak javasolta Fidrich Tamásné jegyzőt, dr. Czink 
Henrietta az ALBENSIS Kft. közbeszerzési ügyintézőjét, Fülöp Éva pénzügyi 
ügyintézőt és Szert Gábor műszaki ellenőrt.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
közbeszerzési bizottság tagjainak megválasztását az elhangzott javaslat alapján.   
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

250/2018.(VIII.31.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-
4.1.7-16-2017-00153 – Tanulást segítő infrastrukturális fejlesztés 
Bakonycsernyén – azonosítószámú pályázat ajánlattételi felhívásra beérkezett 
ajánlatok bírálati előkészítő munkája érdekében közbeszerzési bizottságot hoz 
létre, melynek tagjai az alábbi személyek: 
Fidrich Tamásné jegyző 
Dr. Czink Henrietta közbeszerzési ügyintéző 
Fülöp Éva pénzügyi ügyintéző 
Szert Gábor műszaki ellenőr 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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2./ Javaslat a TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00009 azonosítószámú pályázat 
közbeszerzésének megindításához szükséges döntések meghozatalára  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az előző pályázathoz hasonlóan itt is dönteni kell a 
műszaki ellenőr kijelöléséről, a bíráló bizottság tagjairól valamint a bevonni kívánt 
gazdasági szereplőkről. A műszaki ellenőrre vonatkozóan itt is bekérésre kerültek az 
árajánlatok, melye az alábbiak: 

- Édes Szilárd bruttó 390 000,- Ft 
- 3H Mérnöki Iroda Kft. bruttó 444 500,- Ft 
- Szert Gábor bruttó 304 800,- Ft 

Javasolta a legkedvezőbb, Szert Gábor árajánlatának elfogadását és kijelölését.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Szert 
Gábor műszaki ellenőr kijelölését.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

251/2018.(VIII.31.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-
16-FE1-2017-00009 – Béketelepi Kultúrház energetikai fejlesztése 
Bakonycsernye településen – azonosítószámú pályázat keretében 
megvalósuló beruházás műszaki ellenőri feladatok elvégzésével Szert Gábor 
műszaki ellenőrt (9400 Sopron, Szélső u. 7/E. I/6.) bízza meg. 
A vállalkozói díjat bruttó 304 800 Ft összegben határozza meg.  
Felhatalmazza a polgármester a megbízási szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
Turi Balázs polgármester: A közbeszerzésbe bevonni kívánt gazdasági szereplőkre 
javasolta az 5 ajánlat bekérését: 
- V+V Építőipari és Műszaki Szolgáltató Kft. 8000 Székesfehérvár, Privigyei u. 4.  
- E-KOVÁCS-BAU KFT 2490 Pusztaszabolcs, Gépállomás utca 14. 
- ATI-BAU 8414 Kft. 8414 Olaszfalu, Vörösmarty utca 8.  
- LI-SZO Trade Kft. 1016 Budapest, Hegyalja u. 5. 2/9. 
- GRE-SA Bt. 8060 Mór, Deák Ferenc utca 69. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
közbeszerzésbe bevonni kívánt gazdasági szereplők kijelölését.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
252/2018. (VIII.31.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-
16-FE1-2017-00009 – Béketelepi Kultúrház energetikai fejlesztése 
Bakonycsernye településen – azonosítószámú pályázatához szükséges Kbt. 
115.§ szerinti közbeszerzési eljárást a közbeszerzési tervében foglaltalt 
eljárási módban megindítja.  
A kivitelezés becsült nettó értéke 22.500.377 Ft, mely megegyezik a 
támogatási összeggel.    
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
következő gazdasági szereplőket kívánja a közbeszerzésbe bevonni:  
- V+V Építőipari és Műszaki Szolgáltató Kft.8000 Székesfehérvár,Privigyei u.4.  
- E-KOVÁCS-BAU KFT 2490 Pusztaszabolcs, Gépállomás utca 14. 
- ATI-BAU 8414 Kft. 8414 Olaszfalu, Vörösmarty utca 8.  
- LI-SZO Trade Kft. 1016 Budapest, Hegyalja u. 5. 2/9. 
- GRE-SA Bt. 8060 Mór, Deák Ferenc utca 69. 
Felhívja a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívás elkészültét követően, 
azt terjessze be a képviselő-testület elé elfogadásra. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

Turi Balázs polgármester: A megvalósuló beruházásra beérkező ajánlattételi 
felhívások bírálati előkészítő munkájára közbeszerzési bizottság létrehozása 
szükséges. A bizottság tagjainak javasolta Fidrich Tamásné jegyzőt, dr. Czink 
Henrietta az ALBENSIS Kft. közbeszerzési ügyintézőjét, Fülöp Éva pénzügyi 
ügyintézőt és Szert Gábor műszaki ellenőrt.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
közbeszerzési bizottság tagjainak megválasztását az elhangzott javaslat alapján.   
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

253/2018.(VIII.31.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-
16-FE1-2017-00009 – Béketelepi Kultúrház energetikai fejlesztése 
Bakonycsernye településen – azonosítószámú pályázat ajánlattételi felhívásra 
beérkezett ajánlatok bírálati előkészítő munkája érdekében közbeszerzési 
bizottságot hoz létre, melynek tagjai az alábbi személyek: 
Fidrich Tamásné jegyző 
Dr. Czink Henrietta közbeszerzési ügyintéző 
Fülöp Éva pénzügyi ügyintéző 
Szert Gábor műszaki ellenőr 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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Turi Balázs polgármester: Dr. Molnár Krisztián a megyei közgyűlés elnöke megküldte 
Oláh Gábor helyettes államtitkár Úr levelét, melyben kérte felülvizsgálni a 
költségnövekménnyel érintett projekt műszaki-szakmai tartalmának csökkentésétnek 
lehetőségét. Véleménye szerint nem minden esetben lehet csökkenteni, mivel egy 
energetikai pályázatnál az ablakok, a külső szigetelés, mind kötelező elem. 
Véleménye szerint a Béketelepi kultúrház energetikai fejlesztésénél nem tud az 
önkormányzat műszaki tartalmat csökkenteni, így szükség lesz önerőre. Javasolta, 
hogy az érintett pályázatnál ne kerüljön módosításra a műszaki tartalom. Kérte a 
véleményeket.  
 
Berze Attila képviselő: Olvasta a levelet, és szeretné majd tudni, hogy a 2016. évben 
benyújtott pályázathoz képest az idén minek az ára emelkedett. Valószínű a 
munkadíj lesz az.  
 
Turi Balázs polgármester: Van egy költségvetési kiírás, mellyel össze lehet majd 
hasonlítani a benyújtott árajánlatot.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Béketelepi kultúrház energetikai fejlesztésének műszaki tartalmának csökkentését. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

254/2018.(VIII.31.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-
16-FE1-2017-00009 – Béketelepi Kultúrház energetikai fejlesztése 
Bakonycsernye településen – azonosítószámú pályázatban szereplő műszaki-
szakmai tartalmat nem kívánja módosítani.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
3./ Javaslat a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00010 azonosítószámú pályázat keretében 
közúti biztonsági auditor kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Közlekedésfejlesztés elnevezésű pályázat előírása, hogy 
közúti biztonsági audit lefolytatására van szükség, mely a pályázatban nem tervezett 
költség, nem elszámolható, így önerő részét képezi. Az alábbi helyről bekérésre 
kerültek az árajánlatok: 

- Szabolcs Mérnökiroda Kft. bruttó 571 500,- Ft 
- BLOBAL-CONSTRUCT Kft. bruttó 508 000,- Ft 
- Közlekedésfejlesztés Mérnök Iroda Kft. bruttó 580 000,- Ft 
- Csányi és Társai Bt. bruttó 400 000,- Ft 

Mivel a pályázat nem nyújt fedezetet, ezért javasolja a legolcsóbb, a Csányi és 
Társai Bt. kijelölését.  
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Varsányi Ferencné képviselő: Ha kötelező az auditor, akkor a közbeszerzésben miért 
nem szerepel? 
 
Turi Balázs polgármester: Így szerepel a pályázati kiírás.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
közúti biztonsági auditor kijelölését.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

255/2018.(VIII.31.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-
3.1.1-15-FE1-2016-00010 kódszámú a „Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés Bakonycsernyén” című projekthez szükséges „közúti 
biztonsági audit lefolytatása” tárgyú vállalkozási szerződést köt a Csányi és 
Társai Bt-vel (8000 Székesfehérvár, Jancsár u. 4. I/5.) a határozat 
mellékletét képező tartalommal. 
A megbízási díj összege a mellékelt árajánlatnak megfelelően bruttó 
400 000,- Ft.  
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4./ Javaslat a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00010 azonosítószámú pályázat keretében 
megkötött tervezői szerződés módosítására 
Előterjesztő Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A közlekedésfejlesztés pályázatra vonatkozóan Schmidt 
Norbert tervezővel az önkormányzat megkötötte a tervezési szerződést, mely szerint 
2018. október 15. napjára vállalta a tervek elkészülését. A tervező kérte, hogy 
önhibáján kívüli okok miatt szeretné a szerződésben szereplő határidőt módosítani 
2018. október 15-re. Mivel így is belefér az időbe, javasolta a határidő módosítását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a TOP-
3.1.1-15-FE1-2016-00010 azonosítószámú pályázat keretében megkötött tervezői 
szerződés módosítását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

256/2018.(VIII.31.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-
3.1.1-15-FE1-2016-00010 kódszámú, a „Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés Bakonycsernyén” című projekthez 2017.10.03-án 
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Schmidt Norbert egyéni vállalkozóval megkötött tervezési szerződés 
módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5./ Javaslat a TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00040 azonosítószámú pályázat keretében 
„Energetikai beruházással érintett épületek állandó használóinak oktatása” 
tárgyú megbízási szerződés elfogadására 
Előterjesztő Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az óvoda épületének energetikai korszerűsítése 
pályázatnál kijelölésre került a cég, aki az épület állandó használóinak oktatását 
tartja, mely a pályázat kötelező eleme. Erre vonatkozóan a megbízási szerződés 
megérkezett, annak elfogadására van szükség. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a TOP-
3.2.1-15-FE1-2016-00040 azonosítószámú pályázat keretében „Energetikai 
beruházással érintett épületek állandó használóinak oktatása” tárgyú megbízási 
szerződés elfogadását az előterjesztés szerint. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

257/2018.(VIII.31.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-
15-FE1-2016-00040 azonosítószámú „A Bakonycsernyei Bóbita Óvoda 
Egységes Óvoda - Bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése” című 
projekt keretében „Energetikai beruházással érintett épületek állandó 
használóinak oktatása” tevékenység lebonyolítása tárgyú szerződést köt a 
RENERGY-SOL HUNGARY Kft-vel (1132 Budapest, Röntgen utca 9. II/1.) a 
melléklet szerinti tartalommal.  
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
6./ Tájékoztató az aktuális pályázatokról  
Előterjesztő Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az ASP pályázat jelenlegi aktuális helyzetével 
kapcsolatban felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a tájékoztatásra.  
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Fidrich Tamásné jegyző: A pályázat záró beszámolója benyújtásra került. A 
költségelszámolás szerint 173 722 Ft fel nem használt, visszafizetendő összeg 
keletkezett, mely az ASP oktatásra történő beutazások miatt jelentkezik, mivel nem 
lett minden személynek elszámolva az útiköltség. A pályázati konstrukció nem 
engedélyezte a költségsorok közötti átcsoportosítást. Hamarosan kiépítésre kerül az 
új internethálózat, melyet október végére el kell végezni.  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy az óvodavezető jelezte, 
hogy betöltötte a 40 év munkaviszonyát és szeretne nyugdíjba menni. Felkérte a 
jegyzőt a tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az óvodavezető jelzése szerint a munkaviszonya elérte a 
40 évet, így igényt tart a nyugdíjba vonulásra. A felmondási ideje 8 hónap, melyből 4 
hónapot kötelező ledolgoznia, 4 hónap pedig elengedhető. Szeptember 1-jével kérte 
a nyugdíjazását. A megváltozott jogszabály értelmében kérheti fennálló 
munkaviszony alatt a nyugdíjazását, viszont nem létesíthet mellette közalkalmazotti 
jogviszonyt. Természetesen, ha van mellette ilyen jogviszonya, akkor a nyugdíj 
folyósítását szüneteltetik. Az óvodavezető felmentését a Gajamenti Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsa végezheti el, hiszen Ő a munkáltatója az óvoda 
vezetőjének a felmentési kérelme benyújtásakor. A vezető részére 8 hónap 
felmentési idő jár, melyből 4 hónapot ledolgozik, 4 hónap munkavégzés alól pedig 
mentesíteni köteles a munkáltató. Ezen szabályok szerint ez úgy alakulnak, hogy 
szeptember 1-től december 31-ig dolgozik a vezető, 2019. január 1-től április 30-ig 
állományban lesz, de mentesítve lesz a munkavégzés alól. Természetesen 
decemberben szabadságát is fogja tölteni, hiszen a ki nem vett 2018. évre járó 
szabadságát célszerű letöltenie. 2019. január 1-vel pedig a képviselő-testületnek, 
hiszen akkor már az önkormányzat a fenntartó, meg kell bíznia a jelenlegi, SZMSZ 
szerinti intézményvezető vezetői feladatokkal megbízott intézményvezető státusszal 
mindaddig, amíg az intézmény vezetői állásra kiírt pályázat sikeresen nem zárul. 
Problémát okoz az óvodában az óvónő hiány. 2017. novemberében, Dreska Lajosné 
óvodapedagógus távozása miatt sajnos többszöri álláshirdetés ellenében is csak 
nyugdíjas óvodapedagógus alkalmazásával tudta biztosítani az intézmény a 
törvényes működést. 2018/2019-es nevelési évre végre sikeres pályázati eljárás 
eredményeként új óvodapedagógus állhat be. További sajnálatos információ, hogy 
egy újabb óvodapedagógus távozik, mivel a lakóhelyéhez közelebb kapott állást, így 
ismét a tavalyi állapot szerinti állománnyal rendelkezik az intézmény. Illetve további 
pedagógus hiányt okoz 2019. január 1-vel az intézményvezető távozása, hiszen neki 
is heti 10 órát a csoportban kell töltenie, s távozásával ez az időszak sem lesz 
lefedve. 
 
Turi Balázs polgármester: Ehhez kapcsolódóan javasolta átgondolni, hogy a 
szolgálati lakáson túl, útiköltség hozzájárulással is lehetne támogatni a 
közszolgálatban dolgozókat, hogy meg tudja tartani az önkormányzat a munkaerőt. 
Ennek kidolgozását javasolta össz önkormányzati szinten. 
 
A képviselő-testület a jegyző tájékoztatását tudomásul vette.  
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7./ Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetésének félévi módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Elkészült a költségvetés módosítására vonatkozó anyag. 
Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.   
 
Fidrich Tamásné jegyző: A költségvetés félévi módosításában jól látható a 
pályázatok miatti pénzmozgás.  
 
Turi Balázs polgármester: A módosítást a pénzügyi bizottság is tárgyalta. Felkérte 
Berze Attila elnököt a tájékoztatásra.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság javasolta elfogadásra a képviselő-testületnek 
a költségvetés félévi módosítását.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a az 
önkormányzat 2018. évi költségvetésének félévi módosítását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2018. (IX.1.) önkormányzati rendelete a 
2018. évi költségvetésről szóló  

3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
8./ Javaslat az önkormányzat 2018. félévi költségvetése teljesítésének 
elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A változásokhoz, a pályázatokhoz képest jónak mondható a 
félévi teljesítés.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: A beszámolóból látható, hogy az adók jól befolytak.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Megérkezetek az adóbefizetések. Késedelmi pótlék 
szerepel a számlán, viszont nem kapott csekket a befizetéshez. 
 
Győző-Petrik Erika ügyintéző: A helyi adónemeknél 1000 Ft alatt csekk nem kerül 
kiküldésre, addig, amíg az összeg el nem éri az 1000 Ft-ot, mely jogszabályi előírás.  
  
Turi Balázs polgármester: A félévi teljesítést a pénzügyi bizottság is tárgyalta. 
Felkérte Berze Attila elnököt a tájékoztatásra.  
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Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság javasolta elfogadásra a képviselő-testületnek 
a költségvetés félévi teljesítésének elfogadását.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat 2018. évi költségvetés teljesítésének elfogadását az előterjesztés 
szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

258/2018.(VIII.31.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat összesített 2018. I. féléves költségvetésének teljesítését 
547.068.093 forint bevétellel és 305.931.017 forint kiadással a határozat 
mellékleteit képező számszaki bontásban fogadja el.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
9./ Javaslat önkormányzati fasor ültetéséhez szükséges döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Korábbi döntés értelmében az idei évben tovább 
folytatódna a fásítási program, melynek helyszíne a Túra Sörözőtől Kisgyón 
irányába, az úttest bal oldalára kerülne. Az időpontja október 13. lenne. Kaviczki 
Péter képviselővel jártak a faiskolában és az ott látottak alapján javasolta, hogy 
díszkörte csemetefa kerüljön ültetésre. Erre vonatkozóan kért is be árajánlatot 50 db 
fára, valamint a „Bányász fasor”-ban 26 db kiszáradt gömbkőris fák pótlására. A 
díszkörtefa ára nettó 18.000,- Ft+Áfa, a gömbkőris nettó 15.750,- Ft+Áfa lenne. A 
testületnek dönteni kellene a helyszín meghatározásáról, a felhívásról a lakosság 
fele, mely szerint 2500 Ft támogatást fizetnének az ültetni szándékozók.  
  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzati fasor ültetését az elhangzottak alapján.   
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

259/2018.(VIII.31.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Túra 
Sörözőtől Kisgyón irányába „Kisgyóni fasor” elnevezésű fasort létesít 
díszkörte csemetefák ültetésével. A fasor létrehozását a 2018. évi 
költségvetésből a zöldterület kezelés kormányzati funkción biztosítja.  
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A képviselő-testület felhívást intéz a lakók felé, hogy 2500 Ft támogatás 
mellett saját névre szóló fát ültethet a fasorban.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Alsótekeresi 
Faiskola által nyújtott árajánlatok elfogadására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal   
 
 

10./ Javaslat a Sportpark létesítéséhez szükséges megállapodás 
megtárgyalására 
Előterjesztő Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A Sportpark kialakítására vonatkozó együttműködési 
megállapodás megérkezett, az önkormányzatnak annyi a kötelezettsége, hogy 
biztosítja a területet, melynek akadálymentesnek kell lenni, a forrást az állam 
biztosítja. A megállapodás elfogadására lenne szükség.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Sportpark létesítéséhez szükséges megállapodást az előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

260/2018.(VIII.31.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Nemzeti 
Szabadidős – Egészség Sportpark Program” keretében 1 db „C” típusú 
sportpark megvalósítására vonatkozó együttműködési megállapodást és 
vállalkozói szerződés tervezetét az előterjesztés szerint elfogadja.  
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal   

 
 

11./ 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 Fejérvíz minden évben megküldi a hosszú távú gördülő 
fejlesztési tervet, melyet tárgyalni kell a testületnek. Javasolta elfogadásra.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Fejérvíz Zrt. által javasolt 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadását.  
 

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

261/2018.(VIII.31.) Határozata 
I/77. Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és 

tisztítás-SZV (21-08730-1-002-00-13) víziközmű rendszer 2019-2033. évi 
Gördülő Fejlesztési Tervről 

        Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az I/77. 
Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV 
(21-08730-1-002-00-13) víziközmű rendszer ellátásért felelősök nevében 
eljáró Önkormányzata, a 2019-2033. évi GFT-t megismerte, az alábbi 
határozatot hozta: 

1.) Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet 
szerinti I/77. Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és 
tisztítás-SZV (21-08730-1-002-00-13) víziközmű rendszer 2019-2033. évi 
GFT felújítási és pótlási tervét megismerte, és mint véleményezésre jogosult 
elfogadja. 

2.) Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet 
szerinti I/77. Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és 
tisztítás-SZV (21-08730-1-002-00-13) víziközmű rendszer 2019-2033. évi 
GFT beruházási tervét – melyet meghatalmazás útján a víziközmű-szolgáltató 
készített el – megismerte és jóváhagyja. 

3.) Az I/77. Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és 
tisztítás-SZV (21-08730-1-002-00-13) víziközmű rendszer 2019-2033. évi 
Gördülő Fejlesztési Terv a területrendezési tervvel és a vízgyűjtő-
gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van. 

 
Határidő: 2018. augusztus 31. 
Felelős: polgármester 

 
A polgármester szavazásra bocsátotta az I/32. Mór kistérségi vízmű-V (11-18485-1-
009-00-10) víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő Fejlesztési Terv, felújítási, 
pótlási és beruházási tervét elfogadásra jóváhagyását. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
262/2018.(VIII.31.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Mór, 
Bodajk, Balinka, Bakonycsernye, Csókakő, Csákberény, Söréd, 
Nagyveleg, Gánt települések tulajdonában lévő I/32. Mór kistérségi vízmű-V 
(11-18485-1-009-00-10) víziközmű rendszer 2019-2033. évi Gördülő 
Fejlesztési Terv, felújítási, pótlási és beruházási tervét elfogadásra jóváhagyja.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. augusztus 31. 
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12./ 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: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

263/2018.(VIII.31.) 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 

 
 
 
13./ Egyéb ügyek 
 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a szőlőhegyi villamosítás 
során mely területekre kerülnek lámpatestek. Véleménye szerint, jövő évben az 
Iznaiban is lehetne folytatni a villamosítást.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Az Ady utcában még mindig van egy hely, ahol nincs 
lámpatest, melyet lehet, hogy a lakosság kifogásolni fog, ha a szőlőhegyi villamosítás 
elkészül.   
 
Turi Balázs polgármester: Írásban megkeresi a területgazdát a lámpatestek 
elhelyezésével kapcsolatban.  
Tájékoztatta a képviselőket, hogy előreláthatólag a szeptemberi testületi ülés 20.-a 
környékén kerül megrendezésre.  
Szeptember 10-én 17 órai kezdettel a Művelődési Házban kerül megrendezésre az 
Akác utcai vízrendezés beruházás szemléletformáló rendezvénye, mely a pályázat 
kötelező eleme. Kérte a képviselők megjelenését.  
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Több hozzászólás nem hangzott el. Turi Balázs polgármester a testületi ülést 
bezárta. 
 
 
 

Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester          jegyző 
 
 
      Kaviczki Péter 
      jkv. hitelesítő 


