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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 
október 17-én, 800 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Turi Balázs   polgármester 
Ackermann Zoltán  alpolgármester 
Osgyán Gábor  képviselő 
Szarka István  képviselő 
Varsányi Ferencné képviselő  

 
Tanácskozási joggal:  

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

289/2018. (X.17.) 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 a TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00009 azonosítószámú pályázat ajánlattételi 
határidő módosítására 
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: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
290/2018. (X.17.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat a TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00009 azonosítószámú pályázat 
ajánlattételi határidő módosítására 

 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
 
1./ Javaslat a TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00009 azonosítószámú pályázat 
ajánlattételi határidő módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Béketelepi kultúrház 
energetikai fejlesztése tárgyában az ajánlattételi felhívás megküldésre került a 
gazdasági szereplők részére, mely tartalmazta a benyújtási határidőt is. A 
közbeszerzési szakértő jelezte, hogy az eljárás eredményességéhez szükséges 
megfelelő számú ajánlat beérkezése érdekében javasolt lenne az ajánlattételi 
határidő meghosszabbítása.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
ajánlattételi határidő módosítását az elhangzottak alapján.  
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

291/2018. (X.17.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-
16-FE1-2017-00009 – Béketelepi Kultúrház energetikai fejlesztése 
Bakonycsernye településen – azonosítószámú pályázat ajánlattételi 
felhívásában szereplő ajánlattétel benyújtásának határidejét 2018. november 
5. napjára módosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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Több hozzászólás nem hangzott el. Turi Balázs polgármester a testületi ülést 
bezárta. 
 
 
 
 

Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester         jegyző 
 
 
    Varsányi Ferencné  
      jkv. hitelesítő 


