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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 
november 29-én, 1530 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

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

 
Tanácskozási joggal:  

Fidrich Tamásné  jegyző  
 
 
Turi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselő-testületi 
tagból 7 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Berze Attila képviselőt javasolta. A képviselő-testület a 
jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslattal egyetértett, és az alábbiak szerint 
határozott.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

340/2018. (XI.29.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Berze Attila 
képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 

 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőek szerint tett javaslatot. 
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1./ Javaslat az ALBENSIS Kft-vel kötendő megbízási szerződés megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
2./ Javaslat a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00010 azonosítószámú pályázathoz műszaki 
ellenőrrel kötendő megbízási szerződés megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
3./ 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: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
341/2018. (XI.29.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat az ALBENSIS Kft-vel kötendő megbízási szerződés 
megtárgyalására 
2./ Javaslat a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00010 azonosítószámú pályázathoz 
műszaki ellenőrrel kötendő megbízási szerződés megtárgyalására 
3./ Egyéb ügyek  
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat az ALBENSIS Kft-vel kötendő megbízási szerződés 
megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Előző ülésen a képviselő-testület a Rózsa utca 75-98. 
házszámig, jobb oldali járda felújítása pályázathoz a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásával megbízta az ALBENSIS Kft-t. Elkészült a megbízási szerződés, 
melynek elfogadását javasolta. Kérte továbbá a döntéshozatalból történő kizárását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az alpolgármester szavazásra bocsátotta Turi 
Balázs polgármester kizárást a döntéshozatalból valamint az ALBENSIS Kft-vel 
kötendő megbízási szerződés elfogadását az előterjesztés szerint.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
342/2018. (XI.29.) 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: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

343/2018. (XI.29.) 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 – pályázat keretében a közbeszerzési eljárás lefolytatására, 
dokumentációjának elkészítésére vonatkozó megbízási szerződést a 
határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.  
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
 
2./ Javaslat a TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00010 azonosítószámú pályázathoz 
műszaki ellenőrrel kötendő megbízási szerződés megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Szintén előző ülésen került kijelölésre a 
közlekedésfejlesztés pályázatnál műszaki ellenőrként a Szabolcs Mérnökiroda. 
Elkészült a megbízási szerződés, melyet javasolt elfogadásra.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a TOP-
3.1.1-15-FE1-2016-00010 azonosítószámú pályázat műszaki ellenőri feladatokra 
vonatkozó megbízási szerződés elfogadását az előterjesztés szerint.   
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

344/2018.(XI.29.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-
15-FE1-2016-00010 azonosítószámú – Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés Bakonycsernyén – pályázat keretében megvalósuló 
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beruházás műszaki ellenőri feladatok elvégzésére vonatkozó megbízási 
szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3./ Egyéb ügyek 
 
Turi Balázs polgármester: Az óvoda felújítása során lekerültek a mosdók, vannak 
érdeklődők, mekkora összegért kerüljön értékesítésre? 
 
Osgyán Gábor képviselő: Látta a mosdókat, 1000-1500 Ft-ot javasol. 
 
Szarka István képviselő: Legyen 1500 Ft-ért értékesítve.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Rászorulóknak is esetleg ingyenesen oda lehetne 
adni.  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Kalincsák Gábor 
közmunka irányító jelezte, hogy január végén nyugdíjra lesz jogosult. Úgy gondolja, 
hogy a jelenlegi irány a továbbiakban nem lesz megfelelő, át kell gondolni a 
testületnek a következő személy foglalkoztatását, bérét.  A jelenlegi bérért nehéz 
lesz megfelelő embert találni. El kellene dönteni az irányt, a bért, valamint azt, hogy 
egy évre legyen továbbra is megkötve a munkaszerződés. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Más oldalról közelítené meg, esetleg, ha nagyobb lesz a 
bér, akkor nagyobb elvárások is lehetnek a dolgozóval szemben. Tehát olyan ember 
kellene, akinek van érzéke a sokrétű munkához és felelőssége is legyen.  
 
Szarka István képviselő: Nincs-e realitása annak, hogy településfejlesztési céget 
alapítson az önkormányzat.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Kft-t alapításánál bevételnek is lenni kell.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Aki dolgozott ezekkel az emberekkel, tudja, hogy mennyi 
munkát tudnak végezni. Akár ki lesz a közmunka irányító, több munka elvégzésére 
ezek az emberek nem lesznek képesek. Nem lehet őket egyedül hagyni, felügyelni 
kell.   
 
Turi Balázs polgármester: Hosszú távra kellene elgondolkodni ezen az irányon, nem 
elfeledve azt, hogy a közmunka irányító egyben a karbantartói feladatokat is ellátja. 
 
Berze Attila képviselő: A közmunka irányítót mindenképp jobban meg kell fizetni, a 
bruttó 250 ezret el tudná fogadni.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A Kft. alapításához több millió forintos előre beruházásra 
szükség. 
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Berze Attila képviselő: A nagyobb szerszámok, hegesztő, fúrógép nem túl nagy 
összegekbe kerülnek, amit nem lehetne beruházni? Tulajdonképpen az óvoda, 
hivatal, művelődési ház fel vannak újítva, nem lesznek olyan nagy karbantartási 
munkálatok.  
 
Szarka István képviselő: Nem kötne ki szakmai előírást, jó szervezőkészsége legyen. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Építőipari szakma előnyben részesíthető legyen. Továbbá 
vezetői engedély, legalább B kategória feltétel.   
 
Szarka István képviselő: Javasol maximum bruttó 299 ezer Ft-ot. 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Azt magasnak tartja, bruttó 250 ezer, valamint a 
munkavégzéstől függően lehet majd emelni. 
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta, hogy határozatlan időre legyen kijelölve, bruttó 
250 ezer Ft, 3 hónap próbaidő, B kategóriás jogosítvány, valamint szakmai előírás 
legyen és a bér esetleges emelésére 1 éves munkaviszony után visszatérne a 
testület.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
közmunka iránytó munkakör feltételeit.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

345/2018.(XI.29.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzat foglalkoztatásában lévő közmunka irányító 
alkalmazásához az alábbi feltételeket határozza meg: 
- határozatlan idő 
- kezdő bér 250.000 – 270.000 Ft (szakvégzettség alapján) 
- B kategóriás jogosítvány 
- építőipari szakma előnyben részesíthető 
Megbízza a polgármestert állásra jelentkezők előzetes irnterjúztatásával és 
annak összesítését terjessze a képviselő-testület elé.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Több hozzászólás nem hangzott el. Turi Balázs polgármester a testületi ülést 
bezárta. 
 

 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester        jegyző 
 
    Berze Attila 
    jkv. hitelesítő 


