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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 
november 19-én, 1430 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 Ackermann Zoltán alpolgármestert 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 

308/2018. (XI.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Ackermann 
Zoltán alpolgármestert bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 

 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett javaslatot. 
 
1./ Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetés módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
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2./ Javaslat az önkormányzat ¾ évi beszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
3./ Javaslat az EFOP-4.1.7-16-2017-00153 azonosítószámú pályázat 
közbeszerzésének lezárásához szükséges döntések meghozatalára  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
4./ Javaslat az önkormányzat közbeszerzési tervének módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
5./ Javaslat a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00010 azonosítószámú pályázathoz 
szükséges döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
6./ Tájékoztató az aktuális pályázatokról  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
7./ Javaslat a Rózsa utca útpadkájának felújítására vonatkozó döntések 
meghozatalára  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
8./ Javaslat a polgármester teljesítményértékelésére 
Előterjesztő Ackermann Zoltán alpolgármester 

 
9./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
10./ Javaslat a zajvédelmi rendelettel kapcsolatos tájékoztatásra 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
11./ Javaslat az önkormányzat helyi adórendeleteinek felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
12./ Javaslat önkormányzati lakások lakbérrendeletének felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
13./ Javaslat temetői díjak felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
14./ Lakosság tájékoztatója a környezet állapotáról  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
15./ Javaslat Kalincsák Róbert Fenyő u. 1. szám alatti lakos kérelmének 
megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
16./ Javaslat Fecskeházi bérlő kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
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17./ Javaslat forgalomtechnikai tükör kihelyezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
18./ Javaslat vezetékjog engedélyezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
19./ Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
20./ 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 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
309/2018. (XI.29.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetés módosítására 
2./ Javaslat az önkormányzat ¾ évi beszámolójának elfogadására 
3./ Javaslat az EFOP-4.1.7-16-2017-00153 azonosítószámú pályázat 
közbeszerzésének lezárásához szükséges döntések meghozatalára  
4./ Javaslat az önkormányzat közbeszerzési tervének módosítására 
5./ Javaslat a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00010 azonosítószámú pályázathoz 
szükséges döntések meghozatalára 
6./ Tájékoztató az aktuális pályázatokról  
7./ Javaslat a Rózsa utca útpadkájának felújítására vonatkozó döntések 
meghozatalára  
8./ Javaslat a polgármester teljesítményértékelésére 
9./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
módosítására 
10./ Javaslat a zajvédelmi rendelettel kapcsolatos tájékoztatásra 
11./ Javaslat az önkormányzat helyi adórendeleteinek felülvizsgálatára 
12./ Javaslat önkormányzati lakások lakbérrendeletének felülvizsgálatára 
13./ Javaslat temetői díjak felülvizsgálatára 
14./ Lakosság tájékoztatója a környezet állapotáról  
15./ Javaslat Kalincsák Róbert Fenyő u. 1. szám alatti lakos kérelmének 
megtárgyalására 
16./ Javaslat Fecskeházi bérlő kérelmének megtárgyalására 
17./ Javaslat forgalomtechnikai tükör kihelyezésére 
18./ Javaslat vezetékjog engedélyezésére 
19./ Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok 
elbírálására  
20./ Egyéb ügyek 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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1./ Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetés módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt az előterjesztés szóbeli 
tájékoztatására. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az elkészült előterjesztés anyagában a negyedév alatt 
történt változások szerepelnek. A legnagyobb és legfontosabb tétel a bölcsőde, mivel 
átkerült az önkormányzathoz, ezért szerepeltetni kellett az anyagban. Továbbá 
szerepelnek a pályázatok miatti átcsoportosítások, valamit a hivatalnál volt szükség 
módosításra, kolléganő nyugdíjazása, valamint hosszabb idejű táppénzek miatt a 
személyi juttatásra tervezett előirányzat kevésnek bizonyult. A főösszegek nem 
változtak.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: A kolléganő még táppénzen van? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Nem, már tavasszal felmondott, de a felmentési időre járó 
juttatást is kellett fizetni.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: A bölcsődére kapott normatíva fedezni fogja a 
kiadásokat? 
 
Csik Ildikó gazdasági vezető: Még rövid idő telt el, nem látni. De elképzelhető, hogy 
hozzá kell még tenni az önkormányzatnak.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2018.(XI.20.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 

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

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
2./ Javaslat az önkormányzat ¾ évi beszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt az előterjesztés szóbeli 
tájékoztatására. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az elkészült beszámoló anyagában a negyedév alatt történt 
változások szerepelnek.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat ¾ évi beszámolójának elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

310/2018. (XI.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének ¾ éves teljesítését 
az alábbiak szerint fogadja el: 
önkormányzat összesített bevételek:   772.029.728 Ft 
önkormányzat összesített kiadások:   561.754.154 Ft 
önkormányzat saját bevételek:    667.235.630 Ft 
önkormányzat saját kiadások:    465.365.219 Ft 
hivatal saját bevételek:      58.572.721 Ft 
hivatal saját kiadások:      53.993.243 Ft 
óvoda saját bevételek:      46.221.377 Ft 
óvoda saját kiadások:      42.395.692 Ft 
A számszaki bontást a határozat 1-4. melléklete tartalmazza. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3./ Javaslat az EFOP-4.1.7-16-2017-00153 azonosítószámú pályázat 
közbeszerzésének lezárásához szükséges döntések meghozatalára  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az előterjesztés szerint tájékoztatta a képviselőket, hogy 
az öt gazdasági szereplő részére az ajánlattételi felhívás megküldésre került, melyből 
két ajánlat érkezett be. A beérkezett ajánlatokat a bírálóbizottság ellenőrizte és 
értékelte. Megállapítható, hogy a legkedvezőbb ajánlatban (V+V Kft.) szereplő 
összeg, nettó 3.348.131,- Ft-tal meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet 
összegét. Így a testületnek dönteni kell arról, hogy biztosítja-e a szükséges fedezetet, 
továbbá, ha igen, akkor a bírálóbizottság által javasolt legkedvezőbb ajánlattevő 
kijelöléséről.   
Amennyiben a képviselő-testület, mint ajánlatkérő úgy dönt, hogy nem biztosítja a 
fedezetet, úgy abban az esetben a bírálóbizottság javaslata, hogy a közbeszerzési 
eljárást minősítse eredménytelennek. 
Kérte a képviselők véleményét. 
 
Osgyán Gábor képviselő: A belső felújításra bruttó 4 millió forinttal több az önerő? Ez 
az anyagok megemelkedett árától lett több? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, bruttó 4 millió. Az anyagár valamint a munkadíjak ára 
is nagyon megemelkedett.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Hitelt lehet-e felvenni? 
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Turi Balázs polgármester: Igen, 10 millió hitelt lehet felvenni az önkormányzatnak 
éven belül.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az éven belüli hitel nem nyújt fedezetet, hiszen ugyan azon 
költségvetési évre szól. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Pénzügyileg látható-e olyan, pl rendezési terv, amit meg 
kell valósítani és nagyobb összeg, hogy arra például kap-e az önkormányzat 
valamennyi támogatást? 
 
Turi Balázs polgármester: A rendezési terv elkészítését minden bizonnyal meg kell 
valósítani, mivel törvényi kötelezettség, viszont nem adnak rá külön támogatást.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Valóban várható, hogy törvényességi észrevétel lesz, mivel 
december 31-ig el kell indítani a rendezési terv felülvizsgálatát. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Van esetleg érdeklődő ingatlan vásárlásra? 
 
Turi Balázs polgármester: Nincs róla tudomása. 
 
Berze Attila képviselő: Tudni-e azt, hogy a Béketelepi Klubot érintő két beruházás 
megemelt teljes összege mennyi? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, közel 69 millió Ft.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: A későbbiekben nem mindegy, hogy milyen 
korszerű épületet fognak használni, bármilyen funkciója is lesz.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Korábbi ülésen a művelődésszervező is elmondta,hogy 
egy-egy tanfolyamot ott is lehet, majd szervezni.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
V+V Építőipari és Műszaki Szolgáltató Kft. név szerinti szavazással történő 
kijelölését.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 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 

Varsányi Ferencné képviselő: igen szavazat 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
311/2018. (XI.19.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-
4.1.7-16-2017-00153 kódszámú –Tanulást elősegítő infrastrukturális fejlesztés 
Bakonycsernyén – pályázat megvalósítása ajánlattételi eljárásának 
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eredményeként a legkedvezőbb ajánlattevőt a V+V Építőipari és Műszaki 
Szolgáltató Kft-t (8000 Székesfehérvár, Privigyei utca 4.) jelöli ki.  
A vállalkozó díj összegét nettó 17.539.430 Ft-ban határozza meg, melynek 
fedezetét biztosítja.  
Teljesítési határidő: 2019. május 30.  
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.     
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4./ Javaslat az önkormányzat közbeszerzési tervének módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A közbeszerzési tervben nem szerepelt a Rózsa utca jobb 
oldali járda felújítása, melyre a támogatói döntés október 24-én érkezett meg. A 
beruházás nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, viszont javasolta, hogy a 
közlekedésfejlesztési pályázattal egyben kerüljön kiírásra, ezért szükséges a 
közbeszerzési terv módosítása. Továbbá a támogatói okirat elfogadására is szükség 
van.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
támogatói okirat elfogadását valamint az önkormányzat közbeszerzési tervének 
módosítását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

312/2018. (XI.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a BMÖFT/7-
2/2018. iktatószámú támogatói okiratot a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
313/2018. (XI.19.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének 2. számú módosítását a 
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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Turi Balázs polgármester: A Rózsa utcai járdafelújítás tárgyában bekérésre került a 
közbeszerzés lebonyolítására vonatkozóan három árajánlat, melyek az alábbiak: 

- ALBENSIS Kft. 165.100 Ft 
- Vizi Consulting Kft. 177.800 Ft 
- Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. 190.500 Ft 

Javasolta a legkedvezőbb ajánlattevő, az ALBENSIS Kft. kijelölését, továbbá a 
kijelölés döntésénél kérte a döntéshozatalból történő kizárását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

314/2018. (XI.19.) 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 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
315/2018. (XI.19.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2018.” – 
Rózsa utca jobb oldali járda felújítása a 75-98. számú ingatlanok közötti 
szakaszon – pályázathoz szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására, 
dokumentációjának elkészítésére az ALBENSIS Nonprofit Kft-t (8000 
Székesfehérvár, Deák F. u. 7-9.) bízza meg.  
A megbízási díjat bruttó 165.100 Ft összegben határozza meg.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződés tervezetet 
terjessze a képviselő-testület elé.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
5./ Javaslat a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00010 azonosítószámú pályázathoz 
szükséges döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A közlekedésfejlesztés pályázatnál elkészültek a tervek, 
szükséges a közbeszerzési eljárás megindítása, a műszaki ellenőr kiválasztása, a 
bírálóbizottsági tagok megválasztása valamint a közbeszerzési eljárásba bevonni 
kívánt gazdasági szereplők kijelölése. Javasolta, hogy mivel a tervezői árajánlat kb. 
bruttó 16 millió Ft-tal magasabb, mint a pályázatban építésre rendelkezésre álló 
összeg, ezért egy szakasz – a Túra Sörözőtől a Rózsa utcai orvosi rendelő felé 
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vezető újonnan építendő járdaszakasz – kerüljön kivételre. Ezzel a módosítással 
lecsökken a műszaki tartalom, viszont így remélhetőleg nem csökken majd a 
támogatás összege. A többi szakasz felújítását fontosabbnak tartja. Korábban 
érkezett egy pénzügyminisztériumi tájékoztató a költségnövekményről, amelyben 
javasolják, hogy a projekt műszaki tartalmának ésszerűsítése, esetleges csökkentése 
lehetséges, hogy ne legyen szükség költségnövekményi igény benyújtására. Ennek 
megfelelően javasolta a csökkentett műszaki tartalom elfogadását és a 
közbeszerzési eljárás megindítását.  
A műszaki ellenőrre vonatkozóan beérkeztek az ajánlatok, melyek az alábbiak: 

- Szabolcs László (Szabolcs Mérnöki Iroda Kft.) 1.092.200 Ft 
- Domokos László (KDT Közműber Kft.) 1.587.500 Ft 
- Dobos Szabolcs (PENTA KÖR Mérnökszolgálati Kft.) 1.714.500 Ft  

A legolcsóbb ajánlattevő Szabolcs László, így javasolta a kijelölését.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Miért lehet csökkenteni ennél a pályázatnál a 
megvalósulást és a Béketelepi Klubnál miért nem? 
 
Fülöp Éva pénzügyi ügyintéző: A beruházásnál az indikátorvállalás nem sérülhet, a 
vállalt Indikátornak teljesülnie kell.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Ami elhagyásra kerülne, ott a Túra Sörözőtől térköves 
járdát kellett volna építeni? A buszmegállóban teljes térkövezés lesz? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen a járdaépítést, valamint az orvosi rendelő előtti 
térköves bejárót építést elhagyjuk valamint a kerékpár tároló más helyszínre kerülne 
át. A buszöböl igen, térköves lesz, továbbá a pályázat által vállalt követelmény, hogy 
akadálymentesítettnek kell lenni. Javasolta az előterjesztés szerinti csökkentett 
műszaki tartalom elfogadását valamint az alábbi öt gazdasági szereplő 
meghatározását: 

- BARNES BAU Építőipari Kft. (8000 Székesfehérvár, Móri u. 90.) 
-  VÉRTESALJAI VÍZGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI Kft. (8060 

Mór, Mikes K. u 4.)  
- KONSTRUKTOR Építőipari Kft. (8000 Székesfehérvár, Repkény utca 7.) 
- DUVIÉP 2000 Építőipari és Szolgáltató Kft. (8000 Székesfehérvár, Bakony u. 

6.)  
- ALBA ÚT Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8000 Székesfehérvár, 

Kisfaludi utca 8.) 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00010 azonosítószámú pályázat lecsökkentett műszaki 
tartalmának elfogadását, a közbeszerzési eljárás megindítását valamint a 
közbeszerzésbe bevonni kívánt szereplők meghatározását.  
 

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

 
 
 
 



 
10 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
316/2018. (XI.19.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TOP-3.1.1-15-
FE1-2016-00010 azonosítószámú – Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés Bakonycsernyén – pályázatának Rózsa utcát érintő 
szakaszának fejlesztéséből kizárólag a kerékpáros fejlesztést valósítja meg.  
Egyben nyilatkozik, hogy ezen műszaki tartalom csökkentés a pályázatban 
védett indikátor értékek változatlan teljesülését nem veszélyezteti.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
317/2018. (XI.19.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TOP-3.1.1-15-
FE1-2016-00010 azonosítószámú – Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés Bakonycsernyén – pályázatához, valamint az EBR 
405 847 azonosítószámú – „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása 2018.” – pályázatához szükséges Kbt. 115.§ szerinti 
közbeszerzési eljárást a közbeszerzési tervben foglalt eljárási nemben egy 
közbeszerzési eljárás keretén belül részajánlattal megindítja.  
A kivitelezés becsült nettó értéke  

- TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00010 pályázat: 70.002.030 Ft 
- EBR 405 847 pályázat: 13.304.724 Ft, melyhez a fedezet rendelkezésre áll.  

A képviselő-testület a következő gazdasági szereplőket kívánja a 
közbeszerzésbe bevonni: 

- BARNES BAU Építőipari Kft. (8000 Székesfehérvár, Móri u. 90.) 
- VÉRTESALJAI VÍZGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI Kft. 

(8060 Mór, Mikes K. u 4.)  
- KONSTRUKTOR Építőipari Kft. (8000 Székesfehérvár, Repkény utca 

7.) 
- DUVIÉP 2000 Építőipari és Szolgáltató Kft. (8000 Székesfehérvár, 

Bakony u. 6.)  
- ALBA ÚT Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8000 

Székesfehérvár, Kisfaludi utca 8.) 
Felhívja a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívás elkészültét követően, 
azt terjessze be a képviselő-testület elé elfogadásra.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A polgármester szavazásra bocsátotta a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00010 
azonosítószámú pályázat műszaki ellenőr 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 
318/2018. (XI.19.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületeTOP-3.1.1-15-
FE1-2016-00010 azonosítószámú – Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés Bakonycsernyén – pályázat keretében megvalósuló 
beruházás műszaki ellenőri feladatok elvégzésével a SZABOLCS Mérnökiroda 
Kft-t (2421 Nagyvenyim, Deák Ferenc u. 67. képviseli: Szabolcs László 
ügyvezető) bízza meg.  
A vállalkozói díjat bruttó 1 092 200 Ft összegben határozza meg.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést terjessze a 
képviselő-testület elé.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Turi Balázs polgármester: A bírálóbizottság tagjaira az alábbi javaslatot tette, 
melynek kérte elfogadását: 

- Fidrich Tamásné jegyző 
- Szabolcs László műszaki ellenőr 
- Dr Czink Henrietta közbeszerzési szakértő 
- Fülöp Éva pénzügyi ügyintéző 

 
A polgármester szavazásra bocsátotta a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00010 
azonosítószámú pályázat közbeszerzési bizottságának kijelölését. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

319/2018. (XI.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TOP-3.1.1-15-
FE1-2016-00010 azonosítószámú – Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés Bakonycsernyén – projekt, valamint az EBR 405 847 
azonosítószámú – „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása 2018.” – projekt együttes ajánlattételi felhívásra beérkezett 
ajánlatok bírálati előkészítő munkája érdekében közbeszerzési bizottságot hoz 
létre, melynek tagjai az alábbi személyek: 
Fidrich Tamásné jegyző 
Dr Czink Henrietta közbeszerzési szakértő 
Fülöp Éva pénzügyi ügyintéző 
Szabolcs László műszaki ellenőr 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
6./ Tájékoztató az aktuális pályázatokról  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Turi Balázs polgármester: Amit fontos elmondani, hogy megkezdődött a sportpark 
építése, a tereprendezés folyik, térkövezést, padok kihelyezése és a megvilágítás 
elkészítésére szükséges lesz, mely az önkormányzat feladata.   
 
Berze Attila képviselő: Úgy emlékezett,hogy világítás és térkő szerepelt a 
pályázatban. 
 
Turi Balázs polgármester: Nem az eszközök alatti területet kell térkövezni, hanem a 
betonos úttól az oda vezető járdát, akadálymentesítést.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
aktuális pályázatokról szóló tájékoztató elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

320/2018. (XI.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármester által nyújtott tájékoztatást az aktuális pályázatokról elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
7./ Javaslat a Rózsa utca útpadkájának felújítására vonatkozó döntések 
meghozatalára  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Előterjesztés készült a Rózsa utca leromlott útpadkájának 
javítására vonatkozóan, melyre árajánlatokat kért be. Kaviczki Péter képviselő 
meglátása, hogy néhány helyen nem tölteni, hanem megszedni kellene a padkát, 
mivel magasan van. Sajnos nem teljes hosszban az egész utcában készül el, hanem 
ahol nagyon szükséges.  
 
Berze Attila képviselő: Az előterjesztésben szereplőek szerint magasnak tartja a 
bobcat óradíját.   
 
Kaviczki Péter képviselő: A bobcattel nem egyszerű dolgozni.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Rózsa 
utca útpadkájának felújítását az előterjesztés szerint. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

321/2018. (XI.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Rózsa utcai 
útpadka javítás munkáinak elvégzésével megbízza:  
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 Fidrich Istvánt ev.-t 1 800 Ft/óra díjban 3 fővel 
 Kovács Attila ev.-t Bobcat E17 típusú forgó kotró géppel 6 500 Ft/ÁFA,  

Caterpillar CB114 úthengerrel 4 500 Ft/ÁFA óradíjjal 
 Szvitek Ákos ev.-t 70 000 Ft/fuvardíjjal. 

Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződések aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. november 30. 

 
8./ Javaslat a polgármester teljesítményértékelésére 
Előterjesztő Ackermann Zoltán alpolgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Ackermann Zoltán alpolgármestert a napirendi 
pont tájékoztatására továbbá bejelentette érintettségét a napirendi ponttal 
kapcsolatban, s egyben kérte a képviselő-testületet, hogy a napirendi pont 
döntéshozatalából zárja ki.  
A napirendi pont erejéig átadta az ülés vezetését átadta Ackermann Zoltán 
alpolgármester részére.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Az év elején meghatározott célfeladatok negyedik 
negyedévi munkájának értékeléseként javasolta az arányosított összeg 
megállapítását és kifizetését.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester szavazásra bocsátotta Turi Balázs kizárását a 
napirendi pont döntéshozatalából.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

322/2018. (XI.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 
polgármestert a polgármester teljesítményértékelésére vonatkozó 
döntéshozatalából kizárja.  
 
Felelős: alpolgármester 
Határidő: azonnal  

 
Az alpolgármester szavazásra bocsátotta a polgármester teljesítményértékelésének 
negyedik negyedéves elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

323/2018. (XI.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Turi 
Balázs polgármester negyedik negyedéves munkáját értékelve megállapította, 
hogy a testület által meghatározott célkitűzéseknek megfelelően végezte 
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polgármesteri tevékenységét, így részére éves szinten megállapított 
céljuttatás 1/4 évre arányosított összegének kifizetését rendeli el. 
 
Felelős: alpolgármester/jegyző 
Határidő: 2018. november 30. 

 
9./ Javaslat a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirendi pont szóbeli 
tájékoztatására.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Korábbi ülésen döntött a testület arról, hogy az időskorú 
személyek települési támogatása összegét 5000 Ft-ra emeli. Ennek módosítása 
szükséges a rendeletben, továbbá az ápolási díj összegében és jövedelemhatárában 
is történne változás, mely szerepel az előterjesztésben. A rendeletben korábban nem 
került leszabályozásra a házi segítségnyújtás és étkeztetés megszűnésének esetei, 
így erre vonatkozóan is szerepel kiegészítés.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta az rendelet módosításának elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a helyi 
szociális ellátásokról szóló rendelet módosítását az előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2018.(XI.20.) önkormányzati rendelete 
a helyi  szociális ellátásokról szóló  

5/2015.(III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
10./ Javaslat a zajvédelmi rendelettel kapcsolatos tájékoztatásra 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A székesfehérvári Járási Hivatal és a Fejér Megyei 
Közgyűlés Elnöke véleményezte a zajvédelem helyi szabályairól szóló 
önkormányzati rendeletet. Megfontolásra javasolják a magánszemélyek háztartási 
igényeit kielégítő, zajjal, zajkibocsátással járó tevékenységek munkanapon és 
szombaton időbeli korlátozás nélküli végezhetőségét, a településen élők pihenéshez 
való jogának biztosítása érdekében. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Tudomása szerint éjszaka, este 10-től reggel 5-ig 
mindenhol korlátozás van.  
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Fidrich Tamásné jegyző: Jelenleg törvényi szabályozás erre vonatkozóan nincs. 
Decibelhez van kötve a megengedett zaj.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Javasolta, hogy mivel eddig nem volt panasz, ne módosítja 
a rendeletet a testület.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
zajvédelmi rendelet módosítását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 1 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

324/2018. (XI.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér 
Megyei Közgyűlés Elnöke valamint a Fejér Megyei Kormányhivatal 
Székesfehérvári Járási Hivatalának véleményezését a zajvédelem helyi 
szabályairól szóló rendelettel kapcsolatban megtárgyalta, módosítani nem 
kívánja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
11./ Javaslat az önkormányzat helyi adórendeleteinek felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az előterjesztésben foglaltak szerint a tavalyi évhez 
hasonlóan, az idén sem javasolja a helyi adó mértékének emelését. Kérte a 
véleményeket valamint a bizottság véleményét.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság megtárgyalta az adórendeletek 
felülvizsgálatát és az előterjesztést javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat helyi adórendeleteinek felülvizsgálatát.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

325/2018.(XI.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a 2019. évre vonatkozóan nem emel helyi adó mértéket, így 
felhívja a jegyzőt, hogy az erre vonatkozó rendeletmódosító előterjesztést nem 
kell előkészítenie a képviselő-testület soron következő ülésére. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
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12./ Javaslat önkormányzati lakások lakbérrendeletének felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Az előterjesztésben szereplő javaslat az, hogy az 
önkormányzati lakások bérleti díjának változtatását nem javasolja az idei évben sem.  
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a napirendet, kérte az elnök tájékoztatását.   
 
Berze Attila elnök: A bizottság megtárgyalta és nem javasolja a lakások bérleti 
díjának emelését a képviselő-testületnek.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzati lakások lakbérrendeletének felülvizsgálatát.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

326/2018.(XI.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy 2019. évre vonatkozóan nem emeli az önkormányzati 
tulajdonú lakások bérleti díját, így felhívja a jegyzőt, hogy az erre vonatkozó 
rendeletmódosító előterjesztést nem kell előkészítenie a soron következő 
képviselő-testületülésére. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
13./ Javaslat temetői díjak felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A temetői díjakról szóló rendelet módosítás szintén nem 
javasolja jövő évre vonatkozóan. A bizottság tárgyalta, kérte az elnök tájékoztatását.  
 
Berze Attila elnök: A bizottság nem javasolja a temetői díjak emelését a képviselő-
testületnek.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
temetői díjak felülvizsgálatát.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

327/2018.(XI.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a temetési helyek megváltási, újraváltási és temető-
fenntartási hozzájárulás díját nem kívánja emelni, így az erre vonatkozó 



 
17 
 

rendeletmódosító előterjesztést nem kell előkészítenie a soron következő 
képviselő-testület ülésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
14./ Lakosság tájékoztatója a környezet állapotáról  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Évente tárgyalni kell a testületnek a környezet állapotáról 
szóló tájékoztatót, elkészült az erre vonatkozó előterjesztés. Újként került bele az 
anyagba az, hogy az elvégzett beruházások során törekedni kell arra, hogy 
környezetkímélő anyagok kerüljenek használtra.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
környezet állapotáról szóló tájékoztató elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

328/2018. (XI.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ e) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján a Bakonycsernye település környezeti 
állapotáról szóló tájékoztatót a határozat melléklete szerint előterjesztés 
alapján elfogadja.  
Felhívja a jegyzőt, hogy ezen tájékoztatót tegye közzé az önkormányzat 
hivatalos honlapján, a hivatal hirdetőtábláján, valamint jelentesse meg a helyi 
újságban.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: haladéktalanul 

 
 
15./ Javaslat Kalincsák Róbert Fenyő u. 1. szám alatti lakos kérelmének 
megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Kalincsák Róbert és 
Jancsek Fruzsina Fenyő u. 1. szám alatti lakosok az idei évben építési telket 
vásároltak az önkormányzattól. Kérték az önkormányzattól a telek visszavásárlását 
arra hivatkozva, hogy családi házat szeretnének inkább vásárolni.  
 
Berze Attila képviselő: Nem javasolta a terület visszavásárlását.  
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Kalincsák Róbert és Jancsek Fruzsina Fenyő u.1. szám alatti lakos kérelmének 
elutasítását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

329/2018. (XI.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Kalincsák 
Róbert és Jancsek Fruzsina Bakonycsernye, Fenyő u.1. szám alatti lakosok, a 
1765/13 hrsz-ú építési telek visszavásárlására vonatkozó kérelmét elutasítja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
16./ Javaslat Fecskeházi bérlő kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Deák Gábor Fenyő u. 1. 
szám alatti lakos kérelmet nyújtott be, melyben kérte, hogy élettársi kapcsolata 
megszűnt, ennek ellenére továbbra is maradhasson a Fecskeházi lakásban valamint 
továbbra is vállalja, hogy a lakáshasználat előfeltételéül megállapított lakás-
előtakarékossági kötelezettségének eleget tesz. Javasolta a lakáshasználati 
jogviszony további engedélyezését.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Volt már hasonló eset, akkor is engedélyezte a testület. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Deák 
Gábor Fenyő u. 1. szám alatti lakos lakáshasználati jogviszonyának engedélyezését.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

330/2018. (XI.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
ahhoz, hogy Deák Gábor (8056 Bakonycsernye, Fenyő u.1. 1. emelet 11. ajtó) 
folytathassa a már megkezdett lakáshasználati jogviszonyt.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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17./ Javaslat forgalomtechnikai tükör kihelyezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A képviselő-testület már több alkalommal döntött 
forgalomtechnikai tükör kihelyezéséről a település területén. Javasolta, hogy az idei 
évben a Bercsényi u. 42. számú ingatlan előtti partfal mellé kerüljön újabb tükör 
kihelyezésre, mivel nehezen belátható, veszélyes útkanyarulatról van szó, ezzel is 
biztosítva a biztonságos közlekedést.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
forgalomtechnikai tükör kihelyezését.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

331/2018. (XI.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Bercsényi 
utca 42. házszám előtti partfal melletti területre 90 cm Ø forgalomtechnikai 
tükör beszerzésével, kihelyezésével megbízza: 

- Fogarasiné Bálint Anna ev.-t a tükör 50 500 Ft+ÁFA, valamint 3,5 m-es 
75 cm Ø horganyzott cső beszerzésével 6 500 Ft+ÁFA áron.  

- Barnes Bau Kft.-t a tükör kihelyezésével 25 000 Ft+ÁFA áron. 
A kiszállítást az önkormányzat vállalja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. december 17. 
 
 

18./ Javaslat vezetékjog engedélyezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az E-ON megkereséssel fordult az önkormányzathoz, 
hogy a tulajdonát képező 0329 hrsz-ú és 1019/4 hrsz-ú kivett saját használatú út 
művelési ágú ingatlanra gázvezeték vezetékjogát engedélyezze. Erre vonatkozóan 
megküldték a megállapodás tervezetet. Javasolta az engedély kiadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az E-
ON Zrt. részére vezetékjog alapítására és annak ingatlan-nyilvántartásba történő 
bejegyzés engedélyezését.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

332/2018. (XI.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
megállapodást köt az E.ON Dél-dunántúli Gázszolgáltató Zrt-vel (7626 Pécs,  
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Búza tér 8/A.) a arra vonatkozóan,  hogy az önkormányzat tulajdonát képező 
Bakonycsernye 0329 hrsz-ú, kivett saját használatú út művelési ágú, 1151 m2 
összterületű ingatlanára összesen 56 m2 területre a biztonsági övezet 
mértékében a vezetékjogi tervben feltüntetettek szerint gázvezeték 
vezetékjoga az ingatlan terheként az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre 
kerüljön.   
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
19./ Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok 
elbírálására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A képviselő-testület korábbi ülésen döntött arról, hogy 
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, 
továbbá meghatározta a támogatásban részesíthető személyek egy főre jutó 
jövedelemhatárát. Az „A” típusú pályázatra 4 fő nyújtott be pályázatát. „B” típusú 
pályázatra nem érkezett. A benyújtott 4 pályázat közül 2 felelt meg a pályázati 
feltételeknek, a másik 2 fő hiánypótlás miatti elutasítása szükséges, ugyanis a 
felhívás ellenére nem csatolták a hiányzó mellékleteket. Így javasolta Hagymási Judit 
és Kovács Balázs Tamás pályázók pályázatának elutasítását, továbbá Valásek 
Botond és varga Judit részére az 5000 ft összegű támogatás megítélését.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Sajnálja, hogy a hiánypótlást nem teljesítették és 
ezért kell elutasítani a pályázatot.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Hagymási 
Judit pályázó pályázatának elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

333/2018. (XI.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálását 
követően Hagymási Judit 8056 Bakonycsernye, Ifjúság u. 49. szám alatti 
hallgató pályázatát elutasítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
A polgármester szavazásra bocsátotta Kovács Balázs Tamás pályázó pályázatának 
elfogadását.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

334/2018. (XI.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálását 
követően Kovács Balázs Tamás 8056 Bakonycsernye, Kert u. 31. szám alatti 
hallgató pályázatát elutasítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
A polgármester szavazásra bocsátotta Valásek Botond pályázó pályázatának 
elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

335/2018. (XI.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálását 
követően Valásek Botond 8056 Bakonycsernye, Táncsics u. 29. szám alatti 
hallgatót részesíti 10 hónapon keresztül havi 5000 Ft/hó összegű 
támogatásban két egymást követő tanulmányi félévben. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: pályázati kiírás szerint 

 
A polgármester szavazásra bocsátotta Varga Judit pályázó pályázatának 
elfogadását.  
 

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

 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
336/2018. (XI.19.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálását 
követően Varga Judit 8056 Bakonycsernye, Táncsics u.25. szám alatti 
hallgatót részesíti 10 hónapon keresztül havi 5000 Ft/hó összegű 
támogatásban két egymást követő tanulmányi félévben. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
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20./ Egyéb ügyek 
 
Turi Balázs polgármester: A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
megkereste az önkormányzatot, hogy felülvizsgálatra kerültek a településen lévő 
lakossági riasztó eszközök és megszüntetésre, leszerelésre kerülnek azok, melyek 
élet- és balesetveszélyesek. A bontás még az év végén megkezdődik és az 
önkormányzat részére felajánlják a beton/vasoszlopot díjmentesen. Véleménye 
szerint nem kell az önkormányzatnak, ne tartson rá igényt.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
beton/vasoszlopok elfogadásának visszautasítását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 1 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

337/2018. (XI.19.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által felajánlott beton/vasoszlopon 
lévő szirénák bontását követően további használatra felajánlott oszlopokra 
nem tart igényt.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
Kaviczki Péter képviselő: Helyi lakos jelezte, hogy van olyan külterületi út, ahol olyan 
mélyen kimosta a víz, hogy szinte szakadék keletkezett.  
 
Turi Balázs polgármester: A helyrehozatal előtt helyszíni bejárás során meg kell 
tekinteni.  
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. Turi Balázs polgármester a testületi ülést 
bezárta. 
 

 
 
 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester        jegyző 
 
 
    Ackermann Zoltán  
    jkv. hitelesítő 
 
 

 
 


