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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 
április 16-án, 800 órai kezdettel megtartott rendkívüli 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 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: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

 104/2019. (IV.16.) 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 szereplőektől eltérően tett javaslatot. 
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1./ Javaslat törvényességi észrevétel megtárgyalására valamint a közterületeknek a 
nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról szóló rendelet tervezet megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
2./ Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
3./ Javaslat a Horgász Egyesület infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó 
megállapodás megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
4./ Javaslat a 2019. évben megvalósítandó járdafelújításhoz szükséges döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
5./ Javaslat az önkormányzat közbeszerzési tervének módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
6./ Javaslat köztéri padok kihelyezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
7./ Tájékoztató a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által „Testvértelepülési programok és 
Együttműködések” címen meghirdetett felhívásra benyújtott pályázat módosításáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
8./ Javaslat a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Orvosi eszköz” című 
alprogramban való részvételre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
9./ Tájékoztató az aktuális beruházásokról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
10./ Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
11./ Javaslat Bóbita Óvoda Mini Bölcsőde alapító okiratának módosítására valamint 
az intézmény nyári nyitva tartásának meghatározására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
12./ Javaslat Petőfi utcai buszmegálló építéséhez vállalkozó kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
13./ Javaslat kátyúzási munkákra vállalkozó kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
14./ Javaslat Kisgyóni díszkörte fasorhoz karók elkészíttetésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
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15./ Javaslat Zsargó István kérelmének megtárgyalására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
16./ Javaslat Medicopter Alapítvány kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
17./ Tájékoztatás Rózsa utca padkázásáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
18./ Javaslat Jeszenszky Marianna kerttervező megbízására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
19./ Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló számítástechnikai eszköz 
vásárlására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
20./ Javaslat Balatonszepezdi tábor üzemeltetésére benyújtott pályázatok 
elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
21./ Tájékoztatás a családsegítői állás pályázat kiírásáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
22./ 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 
105/2019. (IV.16.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nyíltülés 
tárgyalandó napirendi pontjaira tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat törvényességi észrevétel megtárgyalására valamint a 
közterületeknek a nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról szóló rendelet 
tervezet megtárgyalására 
2./ Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről  
3./ Javaslat a Horgász Egyesület infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó 
megállapodás megtárgyalására 
4./ Javaslat a 2019. évben megvalósítandó járdafelújításhoz szükséges 
döntések meghozatalára 
5./ Javaslat az önkormányzat közbeszerzési tervének módosítására 
6./ Javaslat köztéri padok kihelyezésére 
7./ Tájékoztató a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által „Testvértelepülési 
programok és Együttműködések” címen meghirdetett felhívásra benyújtott 
pályázat módosításáról 
8./ Javaslat a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Orvosi eszköz” 
című alprogramban való részvételre 
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9./ Tájékoztató az aktuális beruházásokról 
10./ Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 
módosítására 
11./ Javaslat Bóbita Óvoda Mini Bölcsőde alapító okiratának módosítására 
valamint az intézmény nyári nyitva tartásának meghatározására  
12./ Javaslat Petőfi utcai buszmegálló építéséhez vállalkozó kijelölésére 
13./ Javaslat kátyúzási munkákra vállalkozó kijelölésére 
14./ Javaslat Kisgyóni díszkörte fasorhoz karók elkészíttetésére 
15./ Javaslat Zsargó István kérelmének megtárgyalására  
16./ Javaslat Medicopter Alapítvány kérelmének megtárgyalására 
17./ Tájékoztatás Rózsa utca padkázásáról 
18./ Javaslat Jeszenszky Marianna kerttervező megbízására 
19./ Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló számítástechnikai eszköz 
vásárlására 
20./ Javaslat Balatonszepezdi tábor üzemeltetésére benyújtott pályázatok 
elbírálására 
21./ Tájékoztatás a családsegítői állás pályázat kiírásáról 
22./ Egyéb ügyek 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat törvényességi észrevétel megtárgyalására valamint a 
közterületeknek a nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról szóló rendelet 
tervezet megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  

 
Fidrich Tamásné jegyző: A Kormányhivatal javaslattal élt, hogy az önkormányzatnak 
rendeletben kell szabályozni a közterületek nemzeti ünnepeken 
történőfellobogózását. Erre vonatkozóan elkészült a rendelet tervezet, melyet a 
képviselő-testületnek el kell fogadni. 

 
Turi Balázs polgármester: Javasolta a rendelet tervezet elfogadását.   

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Fejér 
Megyei Kormányhivatal javaslatát valamint a közterületeknek a nemzeti ünnepeken 
történő fellobogózásáról szóló rendelet megtárgyalását.  

 
         A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
106/2019. (IV.16.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér 
Megyei Kormányhivatal FE/02/542-1/2019. számú javaslatát megtárgyalta, s 
az abban foglaltakat maradéktalanul elfogadja.  
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Felhívja a jegyzőt, hogy a közterületek nemzeti ünnepeken történő 
fellobogózására vonatkozó rendelettervezetet terjessze a képviselő-testület 
elé. 
 

 Felelős: jegyző 
 Határidő: azonnal 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2019. (IV.17.) önkormányzati rendelete 
a közterületek nemzeti ünnepeken történő  

fellobogózásának szabályairól 
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

2./ Tájékoztató a település közbiztonsági helyzetéről  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Köszöntötte Dr. Kovács Ferenc rendőrkapitány Urat 
valamint Ignéczi Róbert körzeti megbízottat. Örül, hogy jelen tud lenni a testületi 
ülésen. Megköszönte a beszámoló megküldését és felkérte a szóbeli kiegészítésére.   
 
Dr. Kovács Ferenc rendőrkapitány: Köszöntötte a megjelenteket. Először is 
megköszönte a körzeti megbízott részére nyújtott támogatás, nemcsak az anyagi, 
hanem a körzeti megbízotti iroda kialakítását is, mely megfelel a mai kor 
követelményeinek, ezzel is segítve a lakosságot. A tavalyi, kiegyensúlyozott év volt. 
Év elején még jellemző volt, hogy a határhoz kellett vonulni, májustól viszont már 
nem. A beszámolóból is látható, hogy a közbiztonság nem megtartott, hanem javuló 
tendenciát mutat. Csökkent a szabálysértések száma is. Egyedül a balesetek 
számában tapasztalható növekedés, mely az egész móri járásban, valamint 
országos szinten is mutatkozik. A bűncselekmények száma az egész járásra 
vonatkozik. Megköszönte a polgármester segítségét, hogy a településsel jó az 
együttműködés. 
 
Turi Balázs polgármester: Feltűnt a beszámolóból, hogy a közlekedési balesetek 
száma növekedett. Van-e elképzelés, hogy ez visszaszorításra kerüljön? Kiemelné, 
hogy a bűncselekmények felderítését nagymértéken segíti a településen kiépített 
kamerarendszer, ezt fontosnak tartja, örül, hogy ez a beszámolóban is megjelenik. 
Működik-e már a számítástechnikai rendszer a körzeti megbízott irodában?  
 
Dr. Kovács Ferenc rendőrkapitány: Természetesen folyamatosan vizsgálják, elemzik 
a baleseteket, hogy mit lehetne tenni. Az országosan megnövekedett balesetek 
számát nagymértékben befolyásolja a megnőtt közúti közlekedés. A kamerarendszer 
kiépítése nagyon jó döntés volt, alapvetően a bűnmegelőzést szolgálja, de az 
utólagos felderítésben is segít.  
A kmb irodában több eszközt is kipróbáltak, hogy az online rendszer kiépülhessen.  
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A kmb iroda ügyfélfogadási rendjének tájékoztatására kérte a körzeti megbízottat. 
 
Ignéczi Róbert körzet megbízott: A fogadórend mindenhónap harmadik szerdája 8-10 
óráig, mely a helyi lapban is megjelent. A technikai eszközök kialakítása folyamatban 
van, nagy a lefedettség, nincs térerő, így nagyon nehéz használni a központi 
rendszert.  
 
Turi Balázs polgármester: Mennyire jellemző, hogy ügyfél az irodában keresi fel? 
Amikor szolgálatban van, akkor csak a polgárőrség autójával közlekedik? 
 
Ignéczi Róbert körzeti megbízott: 18 éve van a településen, nem volt jellemző, hogy 
az irodában, inkább telefonon vagy személyesen keresik fel a lakosok. Igen, jelenleg 
csak a polgárőrség autóját használja. Itt szeretné megköszönni az önkormányzat 
benzintámogatását.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Úgy látja gyakori a járőrözés a településen, kérte továbbra 
is legyen, ugyanis sok az idegen a településen.  
 
Ignéczi Róbert körzeti megbízott: Jelenleg két helyen vannak elhelyezve 
vendégmunkások, kb 8-10 főről van szó. Nincs velük probléma. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Baleseti gócokkal kapcsolatban legtöbb 
Bakonycsernye és Szápár között történik. Mit lehetne ez ellen tenni. 
 
Dr Kovács Ferenc rendőrkapitány: Rendőri ellenőrzést tud javasolni. 
Forgalomtechnikai hiányosságot nem tapasztaltak, volt már bejárás.  
 
Turi Balázs polgármester: Néhány hete megkeresést írt a Közútkezelőhöz, de 
véleménye, hogy a sebességet be kell tartani. Hasonló a Bakonycsernye Súr közötti 
útszakaszon történt balesetek is. Kérte a közutat, hogy a jelenlegi csúszós fehér 
aszfaltot újítsák fel, mert ez sem a legjobb. 
 
Ignéczi Róbert körzeti megbízott: 18 éve, amióta a településen van, 
Bakonycsernyéről Szápár fele balesete ezen idő alatt még nem történt, hanem csak 
a Szápár felöl érkezőleg. Fel kellene venni a kapcsolatot a veszprémi 
rendőrkapitánysággal. 
 
Kaviczki Péter: A közlekedésfelügyeletnek is lehetne címezni a megkeresést ezen 
balesetekkel kapcsolatban, ugyanis az úttest sem a megfelelő azon a szakaszon.  
 
Turi Balázs polgármester: A pályázatoknál van költség arra, hogy figyelemfelhívó 
prospektust adjuk ki, valamint előadást tartsunk ezzel kapcsolatban.  
 
Ignéczi Róbert körzeti megbízott: Jó dolognak tartaná a villogó sebességkorlátozó 
tábla kihelyezését.  
 
Turi Balázs polgármester: Két évvel ezelőtt kért be ajánlatot táblák kihelyezésére, de 
természetesen belterületre vonatkozólag.   
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Sztrída József: A fehér aszfalt a településen belül is található egy helyen kb. 200 m 
útszakasz. Lehet, hogy megérné ezt átaszfaltozni. Megköszönte az együttműködést 
a horgásztavak őrzésével kapcsolatban.  
 
Turi Balázs polgármester: Megköszönte a részvételt, javasolta a beszámoló 
elfogadását. Kérte a további jó együttműködést.  
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra 
bocsátotta a közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

107/2019. (IV.16.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonycsernye község közrendjének és közbiztonságának 2018. évi 
helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.   
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 

 
3./ Javaslat a Horgász Egyesület infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó 
megállapodás megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Köszöntötte Sztrída Józsefet az egyesület elnökét. Az 
anyag elkészülése előtt több megbeszélést tartottak. Felkérte a vezetőt a szóbeli 
kiegészítésre.  
 
Sztrída József elnök: Köszöntötte a képviselőket. Tavaly is járt testületi ülésen a 
fejlesztésekkel kapcsolatban. Tájékoztatást nyújtott az elmúlt évben végzett 
fejlesztési munkákról. Az új murvás út megvalósult, a villanyvezeték kiépítése 
valamint két partvédelmi beavatkozás megtörtént.  A számlákat leadta a hivatalban. 
Már a múlt évben is szóba került az ivóvízhelyzet, igyekezett a legolcsóbb megoldást 
keresni. Első körben fúrt kútban gondolkodta, de azzal, hogy az ivóvizet produkálni 
lehessen a tónál, nagyon magas árat kellett volna fizetni, így jutott arra, hogy a 
vezetékes vizet kellene oda kivinni. A megoldás az lenne, hogy az út mellett kellene 
a vizet bevezetni. Erre vonatkozóan kértek be árajánlatokat, hogy hozzávetőlegesen 
lássák a költségeket. Természetesen, ami megoldható kétkezű társadalmi munkával, 
azt az egyesületi tagok vállalják, hogy olcsóbbá tegyék a beruházást.  A 
későbbiekben esetleg pályázat keretén belül szeretnének megvalósítani a központi 
helyiséget.  
Fontos, hogy az idei évben tovább szeretné folytatni a partvédelmi feladatokat, 
hiszen a víz mossa a partot, meg kell védeni, illetve vissza kell állítani az eredeti 
állapotot. 
 
Turi Balázs polgármester: Kiegészítésként elmondta, hogy megvizsgálásra került az, 
hogy az ivóvízvezeték lefektetésével egyidőben a csatornázás is kialakításra 
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kerüljön, de mivel egy gödörbe nem fektethető a két cső, így az elvetésre került. A 
hálózat nem tud gerincvezetékként sem működni, annak kialakítása sokkal 
komolyabb és drágább megoldás. Ezért az is elvetésre került, viszont az 
önkormányzat saját részre több leállásba is gondolkodhat. A finanszírozás a 
következőképpen állna össze. A költségvetésben szerepel a környezetvédelmi 
alapon 1 millió Ft, melyből lehetne a támogatást nyújtani az egyesületnek, 3 éven 
keresztül 3 millió Ft összeghatárig. Így vállalhatónk tartja.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Hol lenne elhelyezve a mérőhely?  
 
Sztrída József elnök: A főút mellet parkolóban kerülne elhelyezésre.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Az ottani ingatlan tulajdonviszonyokat érinti-e? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Már megkereste az ottani tulajdonos, hogy milyen módon 
lehetne rendezni a tulajdonviszonyokat.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Az út művelési ágát is rendezni kellene egyúttal.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta, hogy legyen megkezdve a tulajdonviszonyok 
rendezése.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
tulajdonviszonyok rendezését valamint a Horgász Egyesület infrastrukturális 
fejlesztésre vonatkozó megállapodás elfogadását az előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

108/2019. (IV.16.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonycsernyei Horgász Egyesülettel (8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 83., 
képviseli: Sztrída József elnök) a 0215/8 hrsz-ú ingatlan viziközmű hálózatba 
történő bekötésére vonatkozóan ivóvíz biztosítása céljából a határozat 
mellékletét képező megállapodás tervezet szerint.  
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására, egyúttal indítsa 
meg a területrendezési folyamatokat.  
 
Felelős: polgármester/jegyző 
Határidő: azonnal 

 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a tavalyi évi 
fejlesztésekről 1.400.000 Ft elszámolásra került, melynek számlamásolatait az elnök 
becsatolta. Ismertette az idei évre benyújtott árajánlatokban szereplő várható 
összegeket. 
  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
tavalyi évi fejlesztésekről szóló elszámolást valamint az idei évi fejlesztésekről szóló 
tájékoztatást.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

109/2019. (IV.16.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, a 
Bakonycsernyei Horgász Egyesület által, a 2018. évben végzett fejlesztési 
költségeket a benyújtott elszámolás alapján elfogadja, tovább hozzájárul a 
2019. évben végzendő fejlesztési feladatok elvégzéséhez. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
4./ Javaslat a 2019. évben megvalósítandó járdafelújításhoz szükséges 
döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy korábbi döntésnek 
megfelelően a tervek beérkeztek a kijelölt szakaszokra. Meglepően magas árak 
lettek, ezért, ha továbbra is szeretné a testület elvégeztetni a felújítást, akkor a 
költségvetéshez hozzá kell nyúlni. A Béketelepi klub mozgáskorlátozott parkolójának 
tervei megvannak, szeretné elvégeztetni. A Petőfi u. 1-3. szám előtti járdaszakasz 
felújítása, mely 70 m, nem szerepel a közlekedésfejlesztés beruházás terveiben, de 
meg kell valósítani. Javaslata, hogy ez is kerüljön bele a közbeszerzési eljárásba, 
mely közel bruttó 3 millió Ft a tervezői költségbecslés szerint.  
Korábbi prioritás szerint a templom alatti szakasz a Deák utca bekötőig várhatóan 10 
millió Ft, az Arany János utcai szakasz közel 13 millió Ft, a Béketelepi 
akadálymentes parkoló pedig 2 millió Ft lenne.  
Javasolta, hogy az Evangélikus templomtól a Deák utcát összekötő szakasz, az 
Arany János utca 3-20/A. előtt szakasz, a Petőfi u. 1-3. előtti szakasz, valamint a 
Béketelepi kultúrháznál akadálymentes parkoló kerüljön a közbeszerzési eljárásba és 
az idei évben kivitelezésre.   
Javasolta eszerint a közbeszerzés elindítását. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Berze Attila képviselő: A pénzügyi bizottság is megtárgyalta és a polgármester által 
elmondottakkal egyetértett, támogatja az elhangzott útszakaszok felújítását.  
 
Osgyán Gábor képviselő: A Petőfi u. 1-3. szakaszt mindenképpen a jelenlegi 
járdafelújítással együtt el kell végezni.  
 
Turi Balázs polgármester: Arany János utcában a lakosok részéről felmerült, hogy a 
Szápár felé vezető úton lévő buszmegálló nyitott, és egyre nagyobb igény lenne a 
zárt buszmegállóra. A jövőben erre is szükséges lenne forrást találni.  
Jelen döntéshez javasolta a majdani költségvetés módosításakor a közmunka 
telephelyre, a hivatal előtti kamerabővítésre, vis maior önerőre, közös hivatalhoz 
hozzájárulási kötelezettségre, buszparkoló további bővítésére valamint a Magyar 
Falu Programra tervezett keretből átcsoportosítani. Ezen részösszegek együttesen 
fedezetet nyújtanak a járdafelújításra.   
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Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
elhangzott járdaszakaszok felújítását, közbeszerzési eljárás elindítását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

110/2019. (IV.16.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete „Járdafelújítás 
2019.” elnevezésű projektet kíván megvalósítani az alábbi szakaszokra és a 
csatolt műszaki tartalom szerint megindítja a közbeszerzési eljárást: 
- Bakonycsernye, Evangélikus temploma alatti buszmegálló és a Deák utcát 

összekötő járdaszakasz 
- Bakonycsernye, Arany János utca 3-20/A. előtti járdaszakasz 
- Bakonycsernye, Petőfi u. 1-3. előtti járdaszakasz 
- Béketelepi Klub akadálymentes parkoló. 
A megvalósításra kijelölt járdaszakaszok és parkoló tervezői költségbecslés 
szerinti becsült nettó értéke 21.800.579 Ft, melynek fedezete az 
önkormányzat 2019. évi költségvetésében rendelkezésre áll.  
Tervezői becsült nettó érték: 
- Bakonycsernye, Evangélikus temploma alatti buszmegálló és a Deák utcát 

összekötő járdaszakasz nettó 7.807.740 Ft 
- Bakonycsernye, Arany János utca 3-20/A. előtti járdaszakasz nettó 

10.109.326 Ft  
- Bakonycsernye, Petőfi u. 1-3. előtti szakasz nettó 2.258.220 Ft 
- Béketelepi Klub akadálymentes parkoló nettó 1.625.293 Ft.  
Mindösszesen nettó 21.800.579 Ft 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Turi Balázs polgármester: A járdaszakaszok felújítása tárgyában bekérésre került a 
közbeszerzés lebonyolítására vonatkozóan három árajánlat, melyek az alábbiak: 

- ALBENSIS Kft. bruttó 317.500 Ft 
- Vizi Consulting Kft. bruttó 349.250 Ft 
- Ocskayné Mórocz Nikolett bruttó 381.000 Ft 

Javasolta a legkedvezőbb ajánlattevő, az ALBENSIS Kft. kijelölését, a megbízási 
szerződés elfogadását, továbbá a kijelölés döntésénél kérte a döntéshozatalból 
történő kizárását.  
 
 
Turi Balázs polgármester szavazásra bocsátotta a döntéshozatalból történő 
kizárását. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
111/2019. (IV.16.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 
polgármestert kizárja a döntéshozatalból, mivel a napirendi pont a házastársát 
alkalmazó Kft-t érinti.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Ackermann Zoltán alpolgármester szavazásra bocsátotta a közbeszerzési eljárás 
lefolytatására az Albensis Kft. megbízását valamint a megbízási szerződés 
elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

112/2019. (IV.16.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Járdafelújítás 2019” beruházáshoz szükséges közbeszerzési eljárás 
lefolytatására, dokumentációjának elkészítésére az ALBENSIS Nonprofit Kft-t 
(8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 7-9.) bízza meg.  
A megbízási díjat bruttó 317.500 Ft összegben határozza meg.  
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megbízási 
szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
Turi Balázs polgármester visszavette az ülés további vezetését Ackermann Zoltán 
alpolgármestertől.  
 
Turi Balázs polgármester: A kijelölt járdaszakaszok felújítására szükséges a 
közbeszerzési eljárásba bevonni kívánt szereplők kijelölése, melyre az alábbi öt cég 
meghatározását javasolta: 

- Alba-Don Kft. (8000 Székesfehérvár, Kassai u. 124.) 
- Cser-Víz Épszer Kft. (2045 Törökbálint, FSD Park 1.) 
- Sárépszer Építőipari Kft. (8051 Sárkeresztes, Móra Ferenc utca 11.) 
- KONSTRUKTOR Építőipari Kft. (8000 Székesfehérvár, Repkény utca 7.) 
- ALBA ÚT Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8000 Székesfehérvár, 

Kisfaludi utca 8.) 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
„Járdafelújítás 2019” projekt közbeszerzésbe bevonni kívánt szereplők 
meghatározását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
113/2019. (IV.16.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete „Járdafelújítás 
2019” projekt közbeszerzési eljárásába a következő gazdasági  szereplőket 
kívánja bevonni:  

- Alba-Don Kft. (8000 Székesfehérvár, Kassai u. 124.) 
- Cser-Víz Épszer Kft. (2045 Törökbálint, FSD Park 1.) 
- Sárépszer Építőipari Kft. (8051 Sárkeresztes, Móra Ferenc utca 11.) 
- KONSTRUKTOR Építőipari Kft. (8000 Székesfehérvár, Repkény utca 7.) 
- 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 
 
 

5./ Javaslat az önkormányzat közbeszerzési tervének módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az idei évre vonatkozó közbeszerzési terv nullásan került 
elfogadásra, de mivel új közbeszerzési eljárás indul, ezért módosítani szükséges.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat közbeszerzési tervének módosítását az előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

114/2019. (IV.16.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosítását a 
határozat melléklete szerint elfogadja.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
6./ Javaslat köztéri padok kihelyezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Tavalyi évben az Ady utcában kialakított streetball pálya 
valamint a jelenleg felújítás alatt lévő béketelepi klubkönyvtár megfelelő szabadidős 
pihenőhely lehet a lakosok számára, melynek színvonalát emelné kültéri padok és 
hozzá tartozó kültéri szemetesek elhelyezése. Erre vonatkozóan árajánlatot kértbe, 
mely alapján javasolta a karfa nélküli öntöttvas padból 5 db valamint a Miejski 2 
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köztéri szemetesből 3 db kihelyezését. Abban az esetben, ha 8 darabot rendel az 
önkormányzat, a szállítási költség ingyenes. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kaviczki Péter képviselő: A karfa nélküli padot megfelelőnek tartja, viszont a 
szemetesek közül javasolta a Genf elnevezésűt, mivel a fapadhoz jobban illene a fa 
külsejű szemetes.  
 
Osgyán Gábor képviselő: A sportpályán is szükséges lenne a szemetesek 
kicserélésére és a műfüves pályához egy új szemetes elhelyezésére.  
 
Turi Balázs polgármester: Véleménye szerint a sportpályán egyszerre kellene mindet 
kicserélni, nem elaprózni, viszont annak magas lenne a költsége.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Nem nagy árkülönbség van a két szemetes között, 
viszont a faburkolatú valóban szebb.  
 
Turi Balázs polgármester: A vásárláson felül még számolni kell a betontuskók 
elkészítésének anyagköltségével, melyet a költségvetés utak, hidak funkción 
tervezett összegből lehetne fedezni valamint ugyancsak innen kell a díszesebb 
szemetesek végetti költségemelkedést fizetni.   
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Lodz II 
karfa nélküli öntöttvas pad és a Miejski 2 köztéri szemetes megrendelését.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

115/2019. (IV.16.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy az Alba-Szer Fémbútor Kft-től (3525 Miskolc, Városház tér 5.) 
megrendel 5 db Lodz II megnevezésű karfa nélküli öntöttvas kültéri padot 
valamint 3 db Genf megnevezésű köztéri szeméttárolót.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. május 14. 

 
 
Kaviczki Péter képviselő elhagyta az üléstermet, így a képviselők száma 5 főre 
csökkent.  
 
 
7./ Tájékoztató a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által „Testvértelepülési 
programok és Együttműködések” címen meghirdetett felhívásra benyújtott 
pályázat módosításáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a felhívásra benyújtott 
pályázatot az önkormányzat megnyerte, igaz csökkentett összeggel. A kapott 
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támogatás 1.000.000 Ft, ezért 1 nappal lerövidül a táborozás, mely falunap után 
hétfőtől csütörtökig lesz. A költségvetésbe a testvértelepülési kapcsolatok 
szakfeladaton 500.000 Ft áll rendelkezésre, onnan 300.000 Ft-ot igénybe lehet 
venni. Elmondta, hogy Falunapkor a testvértelepülési delegáció is érkezeik mindkét 
településről, melyben kérte a képviselők segítségét.  
 
Osgyán Gábor képviselő: A gyerekeket ki fogja kiválasztani, akik a szepezdi táborba 
mennek? Csak csernyei iskolások lehetnek? Ugyanis a Sportegyesületnek vannak 
vidéki gyermek játékosai is.  
 
Turi Balázs polgármester. Véleménye szerint elsősorban csak a csernyei lakosok 
legyenek. Javasolta az önrész vállalását, mivel ez egy nagyon jó lehetőség a 
testvértelepülési kapcsolatok ápolására, valamint a pályázat módosításának 
elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
testvértelepülési pályázat módosításáról szóló tájékoztató elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

116/2019. (IV.16.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. által a „Testvértelepülési programok és 
együttműködések” címen benyújtott pályázat módosítását a határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja, a szükséges önrészt vállalja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
8./ Javaslat a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Orvosi eszköz” 
című alprogramban való részvételre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A Magyar Falu Program keretén belül lehetőség van orvosi 
eszközök beszerzési iránt pályázatot benyújtani. Kérte a megbízást arra 
vonatkozóan, hogy egyeztetést végezhessen a háziorvosokkal az eszközök 
beszerzése tárgyában.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
polgármester részére történő megbízást.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
117/2019. (IV.16.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
a polgármestert, hogy a Magyar Falu Program keretében „Orvosi eszköz” című 
pályázat benyújtásához szükséges előkészületi munkálatokat tegye meg.  
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal  

 
 
Turi Balázs polgármester: Szintén a Magyar Falu Program keretén belül kiírásra 
került közösségszervező alkalmazásának bértámogatása. Mivel a Béketelepi Klub 
felújítása hamarosan befejeződik és megkezdődhet a programok beindítása. Ehhez 
most a pályázat keretén belül lehetőség lenne 1 fő 4 órás, részmunkaidős 
programszervező alkalmazására. Javasolta, hogy az ezzel kapcsolatos 
tárgyalásokkal is bízza meg a testület.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
polgármester részére történő megbízást. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

118/2019. (IV.16.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
a polgármestert, hogy a Magyar Falu Program keretében „A nemzeti és helyi 
identitástudat erősítése” című pályázat benyújtásához szükséges előkészületi 
munkálatokat tegye meg és a pályázatot nyújtsa be.  
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal  

 
 
Turi Balázs polgármester: A Magyar Falu Program közlekedésfejlesztési pályázati 
kiírás még nem jelent meg, várható, hogy útfelújításra 30 millió Ft-ra lehet majd 
pályázni. A képviselő-testületnek dönteni kellene arról is, hogy melyik szakasz 
kerüljön megterveztetésre addigra, amire a pályázat megjelenik. Szóba kerülhet a 
Rózsa utca Hatvani Attiláék fele vezető szakasza, esetleg a Kuruc utca felújítása 
valamint a Bercsényi utcára vezető út szélesítése a Gyógyszertárig, mivel a jelenlegi 
beruházás miatt szűkebb lett az út.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Rózsa utcában mekkora szakaszt lehetne elvégezni. A 
Kuruc utca komolyabb munkát igényel, mivel támfalat is kell készíteni.  
 
Turi Balázs polgármester: A Rózsa utca közepéig kb. a rózsa u. 39. számig lehetne 
felújítani ebből az összegből, tehát kb. az útszakasz ¼-e.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Fontos lenne, hogy a Bercsényi utca levezető 
szakasza legyen elkészítve, kiszélesítve.  
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Osgyán Gábor képviselő: A Bercsényi utcai lejáratot mindenképp ki kellene 
szélesíteni.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Rózsa utca is nagyon fontos lenne, viszont az 
ésszerűséget figyelembe véve a Kuruc utca még fontosabb a vízelvezetés miatt. 
Bercsényi utca viszont az első legyen.  
 
Osgyán Gábor képviselő: A Kuruc utcát úgy kellene megcsinálni, hogy 5 év múlva ne 
legyen probléma.  
 
Turi Balázs polgármester: Felveszi a kapcsolatot a tervezővel a Bercsényi utcára és 
a Kuruc utcára vonatkozóan.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bercsényi utca és Kuruc utca felújításával kapcsolatban a tervezővel történő 
egyeztetések megkezdését.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

119/2019. (IV.16.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
a polgármestert, hogy a Bercsényi utca és Kuruc utca felújításával 
kapcsolatban a tervezővel az egyeztetéseket megkezdje, az árajánlatokat 
bekérje.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
Turi Balázs polgármester: A Magyar Falu Program keretén belül szintén várható 
pályázati kiírás óvoda udvar felújítására, várhatóan maximum 5 millió Ft az 
elnyerhető összeg. Kérte a képviselő-testület felhatalmazását az ezzel kapcsolatos 
egyeztetések megkezdésére.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az egyeztetések megkezdésére vonatkozó felhatalmazást az óvoda udvar 
felújítására vonatkozóan.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

120/2019. (IV.16.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
a polgármestert, hogy az óvoda udvar felújítására vonatkozóan az 
egyeztetéseket megkezdje.  
 
Felelős: polgármester/óvodavezető 
Határidő: folyamatos 
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9./ Tájékoztató az aktuális beruházásokról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A jelenleg folyó és a már elkészült beruházásokról 
elkészült egy részletes tájékoztató, melyet részletesen ismertetett a képviselőkkel. A 
tájékoztatóban szerepel, hogy megjelent egy újabb pályázati kiírás az Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, melyben lehetőség van pályázni 
belterületi utak, járdák, hidak felújítására. Kérte a tájékoztató elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
aktuális pályázatokról szóló tájékoztató elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

121/2019. (IV.16.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármester által az aktuális pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
10./ Javaslat a Móri Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A Móri Önkormányzat megküldte a Kistérségi Társulás 
Társulási megállapodás módosítását az egészségügyi és oktatási bizottság 
megszüntetésére vonatkozóan, melyről a Társulási Tanács határozattal döntött. 
Javasolta az előterjesztés szerint a megállapodás módosítás elfogadását.  

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Móri 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítását az 
előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

122/2019.(IV.16.) Határozata  
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Móri 
Többcélú Kistérségi Társulás 2005. április 20-án megkötött Társulási 
Megállapodását 2019. május 15-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja, mely 
a XV. számú módosítás: 
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1. A Megállapodás I./5. pontja az alábbi sorral egészül ki: 
 
„2019. január 1-jei adatok szerint:    34.517 fő” 
 

2. A Megállapodás V./4.1. pontjában a „szakmai, az ágazati közszolgáltatási 
feladatokat előkészítő szakmai és” szövegrész hatályát veszti. 

 
3. A Megállapodás VI. fejezete címében a „bizottságai” szövegrész helyébe a 

„bizottsága” szöveg lép. 
 

4. A Megállapodás VI./3. pontja hatályát veszti. 
 

5. A Megállapodás VI./5.3.1., 5.3.1.1. és 5.3.1.2. pontjai helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 
 „5.3.1. A Polgármesteri Hivatal munkaszervezeti feladatai ellátásához a 

társult településeket hozzájárulási kötelezettség terheli, amelynek 
finanszírozása az alábbiak szerint történik: 
5.3.1.1. A Társulás által fenntartott óvoda gazdálkodási, munkaügyi 

és jogi feladataihoz kapcsolódóan a megállapított 
hozzájárulási kötelezettség 400,-Ft/állandó lakos. 

 
5.3.1.2. Az óvodafenntartásban nem érintett települések 

vonatkozásában a munkaszervezeti feladatok ellátásához 
kapcsolódóan a hozzájárulási kötelezettség 100,-Ft/állandó 
lakos.” 

 
6. A Megállapodás VII./2.1. pontjában a „bizottsága(i)” szövegrész hatályát 

veszti. 
 

7. A Megállapodás VII./2.3. pontjában a „bizottságok” szövegrész helyébe 
a„bizottság” szöveg lép. 

 
8. A Megállapodás IX./7.3.3. pontja hatályát veszti. 

 
9. A Megállapodás X./15.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„15.2.1. A többletköltségek megállapítása során a társult 

Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az adott székhelyintézmény – 
tagintézmény – állami költségvetési hozzájárulásán felüli további költségeket 
az intézmény működési területe által érintett Önkormányzatok finanszírozzák.” 

 
10. A Megállapodás X./16.10. pontja hatályát veszti. 

 
11. A Megállapodás XV. fejezete a következő 21. ponttal egészül ki: 

 
„21. A Társulási Megállapodás XV. számú módosítása 2019. május 

15. napján lép hatályba.” 
 

12. A Megállapodás 4. számú melléklete a következő oszloppal egészül ki: 
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„ 
 

lakosságszám 
2019. január 1. 

3 131 
954 

4 058 
1 182 
1 455 
2 036 
906 

1 523 
1 597 

13 985 
644 

2 513 
533 

„ 
 

II. A Képviselő-testület a Társulási Megállapodást az I. pontban foglalt módosítással 
az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint egységes szerkezetbe 
foglalja. 

 
III. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Móri Többcélú 
Kistérségi Társulás – a jelen határozatban rögzítetteknek megfelelő – 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának 
aláírására. 

 
IV. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, mint a Társulási Tanács elnökét, 
hogy a Móri Többcélú Kistérségi Társulás egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodását a változások törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése 
érdekében a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére küldje meg.  

 
Határidő: utolsó képviselő-testületi döntést követő 15 nap 
Felelős: polgármester  
 
 
11./ Javaslat Bóbita Óvoda Mini Bölcsőde alapító okiratának módosítására 
valamint az intézmény nyári zárva tartásának meghatározására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Jogszabály szerint 8 gyereket lehet felvenni abban az 
esetben, ha mindegyik gyermek 2 évnél idősebb. A jelenlegi létszám 7 fő, melyet 
célszerű lenne 8 főre megemelni. Továbbá a képviselő-testületnek meg kell határozni 
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az óvoda nyári zárva tartási idejét. A jogszabály szerint nem lehet zárva az óvoda, de 
a szabadságokat az óvónők részére ki kell adni.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bóbita Óvoda Mini Bölcsőde alapító okiratának módosítását valamint az intézmény 
nyári zárva tartásának meghatározását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

123/2019. (IV.16.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Bakonycsernyei Bóbita Óvoda-Mini Bölcsőde Alapító Okiratának 
módosítására vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntéseket 
hozza: 
1. Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „az 

államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a „nemzeti 
köznevelésről” szóló 2011. évi XCX. törvény 21. § (2) bekezdése alapján 
Bakonycsernyei Bóbita Óvoda-Mini Bölcsőde Alapító Okiratát Módosító okirat 
tartalmát a határozat 1. mellékletében foglalt szövegezéssel állapítja meg, és 
felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 

2. Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „az 
államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a a „nemzeti 
köznevelésről” szóló 2011. évi XCX. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a 
Bakonycsernyei Bóbita Óvoda-Mini Bölcsőde Alapító okiratát a határozat 2. 
mellékletének megfelelő tartalommal, egységes szerkezetbe foglalva elfogadja, 
és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Alapító Okiratot Módosító 
okiratot, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratot a törzskönyvi 
nyilvántartásba  
történő bejegyzése érdekében 8 napon belül küldje meg a Magyar Államkincstár 
részére. 

 
Felelős:  Turi Balázs polgármester 

 Határidő: 2019. május 31. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Bakonycsernyei Bóbita 
Óvoda-Mini Bölcsőde Alapító Okiratának „az információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései szerinti 
közzétételéről gondoskodjon. 

 
Felelős:  Turi Balázs polgármester 

 Határidő: 2019. augusztus 31. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
124/2019. (IV.16.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde 2019. július 18. – augusztus 
13-ig terjedő időszakra történő zárva tartását engedélyezi.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. július 30. 

 
 
12./ Javaslat Petőfi utcai buszmegálló építéséhez vállalkozó kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A képviselő-testület előző ülésen döntött arról, hogy a 
Petőfi u. 2. szám előtt buszmegállónál fedett várakozóhely kerüljön kialakításra. 
Képesi László helyi vállalkozótól árajánlatot kért be, mely szerint a vállalási ár bruttó 
270.000 Ft. Tekintettel arra, hogy a Petőfi S. utca buszmegállóval érintett szakaszán 
a járdafelújítás már megkezdődött, a munkálatok összehangolása végett az építmény 
elkészítésének megrendelése megtörtént. Kérte a képviselő-testület részéről a 
tájékoztató elfogadását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Petőfi utcai buszmegálló építés megrendeléséről nyújtott tájékoztatást.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

125/2019. (IV.16.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi utca 
2. szám előtti buszmegállónál fedett várakozóhely kialakításához vállalkozó 
kijelöléséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
13./ Javaslat kátyúzási munkákra vállalkozó kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az előterjesztés szerint tájékoztatta a testületet, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő utak állapota több helyen is jelentősen megromlott, 
ezek javítása szükségessé vált. Erre vonatkozóan árajánlatot kért be a Barnes Bau 
Kft-től. Az árajánlatban szerepel Kuruc utcai aszfaltozás 4 millió Ft összegben 
valamint a Dózsa utcában vízelvezetés megoldása 50 fm 381.000 Ft. Véleménye 
szerint a Kuruc utcai aszfaltozást most nem kellene elvégeztetni, valamint a 
vízelvezetést csak fele részben, 25 fm-t. Kérte a véleményeket.  
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Ackermann Zoltán alpolgármester: Ha el lehet végezni csökkentve a Dózsa utcai 
vízelvezetést, akkor legyen az elhangzottak szerint.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
kátyúzási munkákra vállalkozó kijelölését.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

126/2019. (IV.16.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat fenntartásában lévő utak állapotának javítása érdekében 
megbízza a Barnes Bau Kft-t (8000 Székesfehérvár, Móri u. 90., képviseli: 
Varga Jenő ügyvezető) az alábbi munkák elvégzésével: 

- Kátyúzás (aszfalt) – bruttó 407.607 Ft 
- Kátyúzás (beton) – bruttó 22.500 Ft 
- Útszegély helyreállítása Dózsa Gy. utcában – bruttó 137.160 Ft 
- Vízelvezető rács megemelése a polgármesteri hivatal előtt – bruttó 40.640 Ft 
- Dózsa u. Zubóné mellett „K” szegély mellé kerti személy magasítás készítése 

betonba rakva vízelvezetés megoldására földmunkával (25 fm) – bruttó 
190.500 Ft. 
A munkák elvégzésének határideje 2019. június 14.  
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Fedezetül a 
költségvetésben meghatározott belterületi utak javítására és belterületi utak 
kátyúzására elkülönített összeg szolgál a 2019. évi költségvetésben.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: szerződés megkötésére 2019. április 26. 
  

 
14./ Javaslat Kisgyóni díszkörte fasorhoz karók elkészíttetésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Tavalyi évben a Kisgyón fele vezető út mentén ültetésre 
került a díszkörte fasor, melynek időszerű lenne a karózása. Ennek érdekében 
árajánlatot kért be Képesi László helyi vállalkozótól a karók elkészítésére, aki 1500 
Ft/db áron vállalta az elkészítését. Kérte a képviselők véleményét a karók 
elkészíttetéséről. 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Nagyon szép a fasor, de véleménye szerint erős, 
masszív fák, nem biztos, hogy szükséges a karózása.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Egyenlőre nem kellene karózni.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Kisgyóni díszkörte fasorhoz karók elkészíttetését. 
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 1 igen, 4 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

127/2019. (IV.16.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisgyón fele 
vezető úton ültetett díszkörte fasorhoz karók elkészíttetését nem kívánja 
elvégeztetni.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
15./ Javaslat Zsargó István kérelmének megtárgyalására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Zsargó István helyi lakos kérelmet nyújtott be, hogy a 
tulajdonát képező Rózsa u. 64/a. szám alatti ingatlan melletti területen, mely 
önkormányzati terület, szeretne murvás gépjárműbeállót kialakítani. Ehhez kérte az 
önkormányzat engedélyét. Járt a helyszínen és egyeztetett a kérelmezővel, hogy 
amennyiben engedélyezi a testület a parkoló kialakítását, úgy az a későbbiekben is 
az önkormányzat tulajdona marad. A kialakítás költségeit a későbbiekben sem 
érvényesítheti. Véleménye szerint, így engedélyezheti a testület a parkoló 
kialakítását.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Melyik területről van szó?  
 
Turi Balázs polgármester: Nem az orvosi rendelő, hanem az óvoda felöli terület. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Zsargó István kérelmező részére murvás parkoló kialakítását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

128/2019. (IV.16.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát 
képező 1026/1 hrsz-ú, belterületi, kivett közterület művelési ágú területén 
engedélyezi Zsargó István Bakonycsernye, Ifjúság u. 29. szám alatti lakos 
részére murvás gépjárműbeálló kialakítását azzal, hogy a terület továbbra is 
az önkormányzat tulajdona marad és az ott elvégzett munkálatokért az 
engedély visszavonása esetén kártérítést nem igényelhet.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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16./ Javaslat Medicopter Alapítvány kérelmének megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A Medicopter Alapítvány az idei évben is benyújtotta 
támogatási kérelmét. Tavaly 20 ezer Ft támogatást nyújtott a testület. Kérte a 
véleményeket az idei támogatással kapcsolatban.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Mivel tavaly kaptak támogatást, idén nem javasolja.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: 20.000 Ft nem olyan nagy összeg, támogassa a 
testület.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Medicopter Alapítvány támogatását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 2 igen, 3 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

129/2019. (IV.16.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Medicopter 
Alapítvány (1080 Budapest, Szilágyi u. 3.) támogatási kérelmét az 
önkormányzat forráshiányára tekintettel elutasítja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
17./ Tájékoztatás Rózsa utca padkázásáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A képviselő-testület tavalyi évben hozott döntésének 
megfelelően elkészült a Rózsa utcai útpadka javítás munkálatai. Ezek költségéről 
készült a tájékoztató, melyet részletesen ismertetett a képviselőkkel. Kiegészítésként 
elmondta, hogy az anyagköltségről most érkezett a számla, mely szerint a kavics 
79.000 Ft volt. Kérte a tájékoztató elfogadását.    
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Rózsa utca padkázásáról szóló tájékoztató elfogadását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
130/2019. (IV.16.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Rózsa utcai 
útpadka javítás munkálatairól szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
18./ Javaslat Jeszenszky Marianna kerttervező megbízására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A Béketelepi Klub felújítása során felmerült a gondolat, 
hogy az udvar parkosítását is el lehetne végezni. Örülne, ha az idei évben legalább 
ennek a terveztetését el lehetne végeztetni, ezért felvette a kapcsolatot a 
kerttervezővel. Ehhez viszont Geodéta felmérés is szükséges, melynek költsége 
plusz költség lenne.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Támogatja az ötletet, az idei évben a terveket el 
lehetne készíttetni.   
 
Berze Attila képviselő: Fontos ehhez terveket készíttetni? 
 
Turi Balázs polgármester: Szeretné, ha lennének tervek, mert így lenne egy kialakult 
kép, valamint a fák, növények neveinek kitáblázása is lehetne. Ha időközben 
megjelenik valamilyen pályázat, akkor csak elő kell venni a terveket.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Béketelepi Klubkönyvtár kertrendezési tervének elkészítését.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

131/2019. (IV.16.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a 
Kert és Környezet Kerttervező Bt-t (8000 Székesfehérvár, Gáz u. 1/B. 
képviseli: Jeszenszky Mariann tervező) a Bakonycsernye, Béketelepi 
Klubkönyvtár kertrendezési terveinek elkészítésével.  
A tervezési díjat 180.000 Ft összegben határozza meg.  
A tervezési munka határideje 2019. június 3.  
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező tervezési 
szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
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19./ Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló számítástechnikai eszköz 
vásárlására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a napi munkájához 
használt laptop oly mértékben meghibásodott, hogy javíthatatlanná vált. Kérte a 
testületet, hogy a zökkenőmentes munkavégzéshez engedélyezze új laptop 
vásárlását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
számítástechnikai eszköz vásárlását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

132/2019. (IV.16.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzati feladatok ellátása céljából 1 db HP Pavilion 14-CE0001 NH-
14.0 típusú laptopot vásárol bruttó 290.910 Ft összegben a tartalékkeret 
terhére.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
20./ Javaslat Balatonszepezdi tábor üzemeltetésére benyújtott pályázatok 
elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az előírt egy pályázat 
érkezett be, mely formailag is megfelelt. Az Iskolásokért Alapítvány minden kötelező 
dokumentumot csatolt a pályázathoz. Javasolta a pályázat elfogadását és a 
szerződés megkötését.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Balatonszepezdi tábor üzemeltetésére az Iskolásokért Alapítvánnyal kötendő 
szerződés elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

133/2019. (IV.16.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kijelöli a 
Bakonycsernyei Iskolásokért Alapítványt (8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 
83.) a tulajdonát képező Balatonszepezdi Ifjúsági Tábor 5 évre történő 
működtetésére. 
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Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. április 30. 

 
 
21./ Tájékoztatás a családsegítői állás pályázat kiírásáról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Tavalyi évben már döntés született arról, hogy a jelenlegi 
családsegítő fogja betölteni 2019. június 15-től a védőnői álláshelyet, mivel védőnői 
végzettséggel rendelkezik. Feltétele a nyelvvizsga letétele. Emiatt szükséges volt 
kiírni a családsegítői állásra a pályázatot, határozott időre 1 évre. Kérte ennek 
tudomásul vételét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
családsegítői állás pályázati kiírását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

134/2019. (IV.16.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
családsegítői állás pályázati kiírásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
22./ Egyéb ügyek 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Bercsényi utca 23. 
szám alatti ingatlanra vonatkozóan talajterhelési díjat fizetnek, magas volt a 
vízszámlájuk. Kiderült, hogy csőtörésük van, rengeteg víz elfolyt, mely károsíthatja a 
saját és a szomszéd házát is valamint alámoshatja az önkormányzati utat is. 
 
Turi Balázs polgármester: Meg kell vizsgálni a jogi lehetőségeket.  
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. Turi Balázs polgármester a testületi ülést 
bezárta. 
 

  
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester        jegyző 
 
    Berze Attila   
    jkv. hitelesítő 


