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        Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
                          8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 

 
 

 
     JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. július 23-
án, 06.45 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Turi Balázs   polgármester 
Ackermann Zoltán  alpolgármester 
Kaviczki Péter  képviselő 
Osgyán Gábor képviselő 
Szarka István   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 5 fő 
megjelent,  az ülést megnyitotta.  
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kaviczki Péter  képviselőt javasolta. A képviselő-testület a 
jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslattal egyetértett, és az alábbiak szerint 
határozott.  
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

 209/2019. (VII.23.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Kaviczi Péter 
képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 

 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőktől eltérően az alábbiak szerint tett 
javaslatot:  
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1./ Javaslat a „Járdafelújítás Bakonycsernyén” tárgyú közbeszerzés lezárásához szükséges 
döntések meghozatalára  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
2./ Javaslat a TOP-3-2-1-16-FE1-2017-00009 pályázat keretében költségnövekmény igény 
benyújtására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
3./ Javaslat Magyar Faluprogramban való részvételre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
4./ Javaslat testvértelepülési szerződés megerősítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
5./ Javaslat Fráter Attila egyéni vállalkozó PC karbantartási szerződésének 
meghosszabbítására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
6./ Javaslat Dózsa György településre utazó néptánc-csoport utaztatásához vállalkozó 
kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
7./ Javaslat Béke telepi klub kistermének bérleti díjának meghatározására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
8./ Javaslat használt lámpatestek vásárlására az  EON Zrt-től 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
9./ Javaslat hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatásának támogatására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
10./ Javaslat Rákóczi u. 49. szám alatt lévő önkormányzati ingatlan lépcsőjavítási munkáinak 
elvégzésre  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
11./ Javaslat Falunapi rendezvények lebonyolítására vonatkozó szerződés módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
12./ Javaslat szociális tüzelőanyag támogatási pályázaton való részvételre  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
13./ Javaslat a „Bakonyi márka” együttműködési megállapodás megkötésére  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
14./Javaslat helyben történő vérvételi lehetőség biztosítására a II. sz. háziorvosi körzetben 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
15./ Tájékoztató a béketelepi klub udvarrendezéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
16./ Tájékoztató vízelvezetési problémákról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
17./ Testvértelepülési emlékhely kialakításával kapcsolatos döntés meghozatala 
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Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
18./ Javaslat önkormányzati lakás hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
19./ Bérlőkijelölés önkormányzati tulajdonú Fecskeházba  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
20./ Javaslat Óvoda-Mini Bölcsőde Törzskönyvi módosítására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
21./ Javaslat Vis-maior támogatás elszámolási határidő hosszabbítási kérelemre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
22./ Javaslat Együttműködési megállapodás megkötésére Hangmester –Online Kft-vel 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
23./ Javaslat zártkerti  pályázat benyújtására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
24./ Tájékoztató a testvértelepülési delegációk programjáról  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
25./ Javaslat Falunapi forgalmi rend változtatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
A tárgyalandó napirendre egyéb módosító javaslat nem érkezett. A polgármester szavazásra 
bocsátotta a tárgyalandó napirendre tett javaslat elfogadását az elhangzottak szerint:  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5  igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
210/2019. (VII.23.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nyíltülés 
tárgyalandó napirendi pontjaira tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
 

1./ Javaslat a „Járdafelújítás Bakonycsernyén” tárgyú közbeszerzés lezárásához szükséges 
döntések meghozatalára  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
2./ Javaslat a TOP-3-2-1-16-FE1-2017-00009 pályázat keretében költségnövekmény igény 
benyújtására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
3./ Javaslat Magyar Faluprogramban való részvételre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
4./ Javaslat testvértelepülési szerződés megerősítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
5./ Javaslat Fráter Attila egyéni vállalkozó PC karbantartási szerződésének 
meghosszabbítására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
6./ Javaslat Dózsa György településre utazó néptánc-csoport utaztatásához vállalkozó 
kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
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7./ Javaslat Béke telepi klub kistermének bérleti díjának meghatározására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
8./ Javaslat használt lámpatestek vásárlására az  EON Zrt-től 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
9./ Javaslat hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatásának támogatására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
10./ Javaslat Rákóczi u. 49. szám alatt lévő önkormányzati ingatlan lépcsőjavítási munkáinak 
elvégzésre  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
11./ Javaslat Falunapi rendezvények lebonyolítására vonatkozó szerződés módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
12./ Javaslat szociális tüzelőanyag támogatási pályázaton való részvételre  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
13./ Javaslat a „Bakonyi márka” együttműködési megállapodás megkötésére  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
14./Javaslat helyben történő vérvételi lehetőség biztosítására a II. sz. háziorvosi körzetben 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
15./ Tájékoztató béketelepi klub udvarrendezéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
16./ Tájékoztató vízelvezetési problémákról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
17./ Testvértelepülési emlékhely kialakításával kapcsolatos döntés meghozatala 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
18./ Javaslat önkormányzati lakás hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
19./ Bérlőkijelölés önkormányzati tulajdonú Fecskeházba  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
20./ Javaslat Óvoda-Mini Bölcsőde Törzskönyvi módosítására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
21./ Javaslat Vis-maior támogatás elszámolási határidő hosszabbítási kérelemre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
22./ Javaslat Együttműködési megállapodás megkötésére Hangmester –Online Kft-vel 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
23./ Javaslat zártkerti  pályázat benyújtására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
24./ Tájékoztató a testvértelepülési delegációk programjáról  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
25./ Javaslat Falunapi forgalmi rend változtatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  

 
 

Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
1./ Javaslat a „Járdafelújítás Bakonycsernyén” tárgyú közbeszerzés lezárásához 
szükséges döntések meghozatalára  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a közbeszerzési eljárás 
lefolytatódott.   
Az előterjesztés szerint kéri, mint az értékelési szempontokra figyelemmel az 
összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő Sárépszer Kft. kijelölését.  



 
5 
 

Megállapításra került továbbá, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő által tett ellenérték nettó 
2.497.921,-Ft-tal meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.  
Javasolta a különbözetet az önkormányzat 2019. évi költségvetésének 045160 Közutak, 
hidak kormányzati funkció, Karbantartás soráról biztosítani.  
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Turi Balázs polgármester szavasra bocsátotta a Sárépszer Kft. kijelölését a „Járdafelújtás 
Bakonycsernyén” tárgyú beruházás kivitelezőként.  
Fidrich Tamásné jegyző név szerint szólította a szavazásban résztvevő képviselőket 
szavazatuk megadására.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5  fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0  nem 
 

Turi Balázs polgármester: igen 
Ackermann Zoltán alpolgármester: igen 

Kaviczki Péter képviselő: igen  
Osgyán Gábor képviselő: igen 
Szarka István képviselő: igen  

 
   Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

211/2019. (VII.23.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Járdafelújítás 
Bakonycsernyén”  tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek minősítette, és az 
eljárás nyerteseként  legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot adó ajánlattevőnek 
a Sárépszer Kft-t ( 8051 Sárkeresztes, Móra F. u.11.) nyilvánítja.  
A Sárépszer Kft. ajánlata érvényes, megfelel az ajánlattételi felhívás és 
dokumentációban megfogalmazott feltételeknek, a szerződés teljesítésére alkalmas, 
vele szemben kizáró ok nem áll fenn.  
Az ajánlat tételi felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján a 
benyújtott ajánlata a legkedvezőbbnek minősül.  
 A vállalkozói díj összegét nettó 24.298.500,-Ft –ban határozza meg.  
Az önkormányzat nyilatkozik, hogy az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás 
összegével a 2019. évi költségvetésében rendelkezik. 

  
Felhatalmazza a polgármestert az ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező 
vállalkozói szerződés aláírására.  

 
Felelős: polgármester  
Határidő: Szerződéskötési moratórium lejártát követően azonnal  

 
 

2./ Javaslat a TOP-3-2-1-16-FE1-2017-00009 pályázat keretében költségnövekmény 
igény benyújtására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy a TOP-3-2-1-16-FE1-
2017-00009 pályázat keretében költségnövekmény igény benyújtása szükséges, mivel 
13.241.797,-Ft-os összeggel meghaladta a támogatás összegét a beruházás.   
Az előterjesztésben szereplő számszaki kimutatásnak megfelelően a projekten belüli 
átcsoportosítás igénybevételével és saját erő biztosításával a költségnövekményi igény 
benyújtását engedélyezze a képviselő-testület 4.541.208,-Ft-os összegben.   
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Turi Balázs polgármester szavazásra bocsátotta a „Béketelepi kultúrház energetikai 
fejlesztése  Bakonycsernye településen” című projekt vonatkozásában költségnövekményi 
igény  benyújtását.   
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

212/2019. (VII.23.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a   TOP-3-2-1-16-
FE1-2017-00009  azonosító számú „Béketelepi kultúrház energetikai fejlesztése  
Bakonycsernye településen” című projekt vonatkozásában költségnövekményi igényt 
kíván benyújtani a határozat mellékletét képező költségnövekményi kimutatásban 
szereplőek szerint.   
Így a költségnövekményi igény összege: 4.541.208,-Ft  

  
Felhatalmazza a polgármestert a költségnövekményi igény benyújtására és a 
támogatási szerződés módosítására.  

 
Felelős: polgármester  
határidő: azonnal  

 
 
3./ Javaslat Magyar Faluprogramban való részvételre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Részletes tájékoztatást nyújtott a Magyar Faluprogramban való 
részvétellel kapcsolatosan. Továbbá kérte, hogy Fekete Zoltán tervező szerződését a 
pályázat benyújtását megelőző képviselő-testületi ülés időpontjáig történő teljesítéssel 
módosítsa be a képviselő-testület. A pályázat még nem jelent meg, tehát nem jelent hátrányt 
az önkormányzat részére, illetve célszerű megvárni a pályázat kiírását, hogy annak 
megfelelően készüljenek el a tervek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Fekete Zoltán 
tervezővel kötött szerződés teljesítési határidejének módosítását a pályázat benyújtását 
megelőző képviselő-testületi ülés napjáig történő teljesítéssel. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

213/2019. (VII.23.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Fekete Zoltán  
(Székesfehérvár, Kriványi u. 16/a. adószám: 63956803-3-27) egyéni vállalkozóval 
kötött – Magyar Faluprogram útfelújítás pályázatra vonatkozó- tervezői szerződés 
teljesítési határidejét a pályázat  benyújtását megelőző képviselő-testületi ülés idejére 
határozza meg.  
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Felelős: polgármester 
Határidő: pályázat  benyújtását megelőző képviselő-testületi ülés  

  
 
Turi Balázs polgármester elmondta, hogy egyeztetett az óvodavezetővel, hogy mire lenne 
szükség. Az óvoda Rákóczi utcai épületének udvarát javasolta a vezető. Ő is célszerűnek 
tartja ezt a felújítást. 
 
A képviselő-testület egyetértett a polgármester javaslatával, módosító észrevétel nem 
érkezett. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a fenntartása alatt lévő óvoda Rákóczi utcai épület 
udvarának felújítására, játszótéri eszközök beszerzésére. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

214/2019. (VII.23.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
kíván benyújtani a fenntartása alatt lévő Bóbita Óvoda-Mini Bölcsőde (8056 
Bakonycsernye, Rákóczi út 141.) épület óvodaudvarának felújítására és 
játszótéri eszközök beszerzésére pályázatot nyújt be a Magyar Faluprogram 
keretében "Óvodafejlesztés" című alapprogram keretében kiírt MFB-
FOB/2019. számú kiírásra bruttó 5.000.000 Ft támogatási igénnyel. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtását készítesse elő, 
melyet a végső döntés meghozatala céljából terjessze be a képviselő-testület 
elé. 
Felelős: polgármester 
Határidő: következő képviselő-testületi ülés 

 
 
4./ Javaslat testvértelepülési szerződés megerősítésére  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az 
önkormányzat 2003-ban testvér települési szerződést kötött a szerbiai Magyarcsernye 
településsel, majd 2008. június 21-én az erdélyi Dózsa György településsel, egyidejűleg a 
magyarcsernyei testvértelepülési szerződés is megerősítésre került. Majd ezt követően, 
2009. augusztusában Dózsa György településen került megújításra az erdélyi testvér 
települési szerződés. Javasolta, hogy egy közös nyilatkozatot írjon alá mind három  
polgármester, melynek szövegét ismertette az alábbiak szerint:  

"A három magyarajkú település önkormányzatának több mint egy évtizede fennálló, 
testvértelepülési szerződésen alapuló gyümölcsöző kapcsolata iránymutatás az utánunk jövő 
generációk számára. A mindenkori településvezetésektől kérik, hogy tegyenek meg  majd 
minden tőlük telhetőt, hogy a rájuk bízott települések a  magyarság összekovácsolásában 
betöltött  eddigi szerepét a későbbiekben is kiemelten kezeljék." 

  
Ackermann Zoltán alpolgármester: Jó ötletnek tartja, támogatja.  
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a szerbiai Magyarcsernye, illetve az erdélyi Dózsa 
György településekkel  közös nyilatkozat megtételét. 
 

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

  
 Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

215/2019. (VII.23.) Határozata 
 Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 

Bakonycsernye Nagyközség Polgármesterét, hogy az alábbi szövegű nyilatkozatot 
aláírja: 

 "A három magyarajkú település önkormányzatának több mint egy évtizede fennálló, 
testvértelepülési szerződésen alapuló gyümölcsöző kapcsolata iránymutatás az 
utánunk jövő generációk számára. 

 A mindenkori településvezetésektől kérik, hogy tegyenek meg  majd minden tőlük 
telhetőt, hogy a rájuk bízott települések a  magyarság összekovácsolásában betöltött  
eddigi szerepét a későbbiekben is kiemelten kezeljék." 

  
 Felelős: polgármester 
 Határidő: falunapi rendezvénye 

 
Tájékoztatta a képviselő-testüelet tagjait A futó versenyre egyre többen jelentkeznek, így 
módosítania kellett a futócsomagok megrendelésének számát. Ez költséget jelent, melynek 
kérte tudomásulvételét. 
 
5./ Javaslat Fráter Attila egyéni vállalkozó PC karbantartási szerződésének 
meghosszabbítására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy Fráter Attila volt a karbantartója a II. 
számú háziorvosi körzet PC dolgainak.  Mivel az önkormányzat fenntartásába került a 
háziorvosi körzet, így javasolta, hogy változatlan feltételekkel, de 2020. április 30-ig szóló 
határozott időre kösse meg a szerződést az önkormányzat. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Adatvédelemi követelményeknek megfelel? 
 
Turi Balázs polgármester:  A doktornőt ismerve biztosan.   
 
További kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
Turi Balázs polgármester szavazásra bocsátotta Fráter Attila egyéni vállalkozó PC 
karbantartási szerződésének meghosszabbítását az előterjesztés szerint, 2020. április 30-i 
határozott időre, mivel a II. sz. háziorvosi körzet 2019. augusztus 1-től önkormányzati 
fenntartásba kerül, így ezen feladatot is az önkormányzatnak kell biztosítani. A szerződés 
változatlan feltételekkel és összeggel kerülne megkötésre mint ahogy az Intra Med Kft.-vel. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

216/2019. (VII.23.) Határozata 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a II. sz. Háziorvosi 
Körzet (8056 Bakonycsernye, Rózsa u. 67.) személyi számítógépeinek szoftveres és 
hardveres karbantartására átalánydíjas szerződést köt, Fráter Attila egyéni 
vállalkozóval  (Bakonycsernye, Kuruc u. 29/A. adószám: 68806909-1-27) 4.000,-
Ft/készülék/hó összegben 2019. augusztus 1-vel 2020. április 30-ig határozott időre.  
 
Felhatalmazza a polgármestert szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester  
határidő: 2019. augusztus 1.   

 
6./ Javaslat Dózsa György településre utazó néptánc-csoport utaztatásához vállalkozó 
kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Testvértelepülési együttműködésünk kapcsán lehetőséget kapott 
az önkormányzat, hogy Dózsa György Községbe küldje néptánc csoportját. 12 fő diákot és 2 
fő kísérőt (+ sofőr) látnak vendégül augusztus 22-26 között. Mivel több éven keresztül az 
iskola volt, így javasolta, hogy idén a művelődési ház tánccsoportja a művelődésszervezővel 
és Hagymási Kriszta kíséretével. Javasolta, hogy az utasbiztosítást mindenki maga kösse 
meg, hiszen az többféle lehet, ne hogy az legyen, hogy olyat köt, amely pont arra nem terjed 
ki amilyen problémája lesz. 
 
Kaviczk Péter képviselő: Ő úgy gondolja, hogy erre a táncos csoportra mindíg lehet 
számítani, fellépnek és próbálnak a fellépések előtt.  
 
Turi Balázs polgármester: 6.000 Ft + biztosítást fizessék a szülők.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: 6.000 Ft + biztosítással  rendezzék a szülők.  

 
Turi Balázs polgármester: A csoport utaztatására a Mamoka Trans Kft. bruttó 420 000 Ft 
összegű árajánlatot adta. 
Az ajánlatot az oda-vissza útra, illetve a helyszínen kb 150 km-nyi utazásra kértük. 
Természetesen ha az Erdélyi kirándulások során többet vagy kevesebbet utaznak, mint 150 
km, akkor az ár változhat. 
Az ajánlat szerint 2018-as évjáratú, Renault Master típusú 20 fős minibuszt biztosítanak, 
mely rendelkezik klímával, dönthető ülésekkel, olvasó lámpákkal, minden ülésen biztonsági 
övvel.  
A korábbi évekhez hasonlóan úgy gondolja, hogy idén is célszerű az utazó gyermekek 
szüleitől anyagi hozzájárulást kérni a költségekben, hiszen egyéb költségek (szállás, étkezés 
stb.) nem terheli őket. 

 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta Dózsa György településre utazó néptánc csoport 
utaztatására a Mamóka Trans Kft kijelölését, a szülőktől kért hozzájárulás összegének 6000 
Ft/fő összegben történő meghatározását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

217/2019. (VII.23.) Határozata 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Mamóka Trans Kft-t 
a Dózsa György Községbe történő utaztatás elvégzésére kijelöli.  
 
Egyben az érintett szülőktől kért anyagi hozzájárulás összegét 6000,- Ft-ban 
határozza meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

7./Javaslat Béke telepi klub hasznosításával kapcsolatos szerződések 
meghatározására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Átadásra került a Béketelepi klub, melynek hasznosításának fő 
irányvonala EFOP-4.1.7-16 Közösségi művelődési intézmény és szervezet rendszer tanulást 
segítő infrastrukturális fejlesztési pályázatban meghatározattak, mely szerint az egész életen 
át tanuláshoz nyújtsunk segítséget, bármily módon mely erősíti a közösségi művelődési 
intézmény nem formális is informális oktatását. Azaz tanulási képzési, szakköri csoport és 
klub helység működtetése civil szervezeti élet erősítése. Ezért került elhelyezésre az 
épületben az Horgász Egyesület mely természeti ismeret anyagának átadásával gyermek, 
ifjúság és felnőtt csoportok oktatását biztosítja.  
Helyet kap továbbá a Bakonycsernyei Bányász Asszonykórus mely több évtizede ápolja a 
település kulturális hagyományait, ők itt tartják heti rendszerességgel próbáikat, fellépésekre 
való felkészüléseiket. Helyet kap ezen felül a II. sz. Nyugdíjas Klub akik, szintén heti 
rendszerességgel tartják önképző köreiket.  
Beindításra kerülnek egészségmegőrző és rekreációs foglalkozások, melyen a közös 
együttléten túl hasznos egészségmegőrző információk birtokába juthatnak a résztvevők.  
Minden használó részére írásbeli átadás-átvétel szükséges, hiszen egy felújított épületről 
van szó.  
Elkészült az épület házirendje, az egészségmegőrző funkciót biztosító szervezetekkel 
kötendő szerződés tervezet, valamint a fent említett nyugdíjas klub, asszonykórus, 
evangélikus egyház község részére történő átadásról szóló határozat tervezetek, melyekkel 
kapcsolatban kérte a képviselő-testület véleményét.  
 
 
Kaviczki Péter képviselő: Kérdésként vetődött fel, hogy ki lehet-e bérelni családi 
rendezvényekre. 
 
Turi Balázs polgármester: Inkább a településközpontban elhelyezkedő Művelődési Házat 
javasolja az igénylőknek.  
A parkolás kérdését meg kell oldani. Két biciklitárolót javasol kirakni, mert az új épületnek 
támasztják a bicikliket. Javasolta hátul tovább sóderezni, de cölöpökkel elzárni a parktól, 
illetve az épület előtt egy kicsit megszedni a partot és oda is lehet két kocsival be lehet állni.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Javasolta az épület előtti utcán egy oldalon a megállást tiltó táblát 
kirakni.  
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta, hogy 
a Béke-telep kisgyóni út felől bejövő jobb oldalára, parkolást tiltó tábla kihelyezését,  továbbá 
a Béketelepi klub házirendjét, a Winkler Trans Kft-vel, valamint Kaszner Ádám egyéni 
vállalkozóval kötendő szerződését és a civil szerveződések és egyház község részére 
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használatba  adandó épület rész meghatározását magába foglaló,  az előterjesztés szerinti 
határozat tervezet. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

218/2019. (VII.23.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernye, 
Béke- telep 45. szám alatt lévő "Béke-telepi Klub épületének házirendjét, a határozat 
mellékletét képező tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: polgármester/épületet szerződés szerint, illetve alkalmanként használók 
Határidő: birtokbavételt követően folyamatos 
 

 
 A szavazásban részt vett képviselők száma: 5  fő 

A szavazás eredménye:  5  igen,  0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
219/2019. (VII.23.) Határozata 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonycsernye, Béke-telep 45. szám alatt lévő "Béke-telepi Klub épület "B" 
blokkjára vonatkozóan határozott idejű helyiségbérleti szerződést köt Kaszner 
Ádám (8060 Mór, Jószerencsét u. 16.) szám alatti egyéni vállalkozóval 
egészségmegőrző és rekreációs tevékenység biztosítására. 
A bérleti díjat havi 16.100 Ft összegben határozza meg. 
Az épület teljeskörű energetikai felújítása miatt a rezsidíj számítás bázis évvel 
nem rendelkezik, így a képviselő-testület kijelenti, hogy a bérleti díj 
felülvizsgálatát 2020. január 31-el újratárgyalhatja a bérlővel. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. január 31. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

220/2019. (VII.23.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonycsernye,  Béke- telep 45. szám alatt lévő "Béke-telepi Klub épület 
"C" blokkjára vonatkozóan határozott idejű  helyiségbérleti szerződést köt a 
Winkler Trans Kft. (8060 Mór, Deák u. 55.) szám alatti vállalkozóval 
egészségmegőrző és rekreációs tevékenység biztosítására. 

 A bérleti díjat havi 30.500 Ft összegben határozza meg. 
Az épület teljeskörű energetikai felújítása miatt a rezsidíj számítás bázis évvel 
nem  rendelkezik, így a képviselő-testület kijelenti, hogy a bérleti díj 
felülvizsgálatát 2020.  január  31-ig újra tárgyalhatja a bérlővel. 

 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: 2020. január 31. 
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 5  fő 

A szavazás eredménye:  5  igen,  0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
221/2019. (VII.23.) Határozata 

 
Bakonycsernye  Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Béke-telepi Klub 
"D" blokkját térítésmentesen használatba adja a II. számú Nyugdíjas Klub, a Bányász 
Asszonykórus, valamint a Bakonycsernyei Evangélikus Egyházközség részére 
közösségi alkalmaik  megtartására, népművelő, hagyományőrző informatikai 
ismeretszerző és egyéb fejlesztő tevékenység biztosítása céljából. 
A szervezetek az általuk szervezett alkalmak során mind a saját közösségeik tagjai, 
mind  az általuk meghívottak tekintetében a házirendben foglaltakat kötelesek 
megtartani és  megtartatni. Fenti szervezetek az általuk használt helyiséget harmadik 
személy részére  tovább nem adhatják. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: a birtokbavételt követően folyamatos 
  

 
8./ Javaslat használt lámpatestek vásárlására az  EON Zrt-től 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 

 
Turi Balázs polgármester: Kangyal Ferencné, Rákóczi út 92. szám alatti lakos bejelentéssel 
élt az E-ON Zrt. felé, miszerint az ingatlana előtti villanyoszlopon nincs lámpatest, emiatt a 
sötétben korábban elesett a járdán.  
Bejelentésére a társaság felől azt a tájékoztatást kapta, hogy a közvilágítási lámpatestek az 
önkormányzat hatáskörébe tartoznak, így megkereste önkormányzatunkat a problémával. 

 
Árajánlatot kértünk az E-ON Zrt-től használt lámpatest felszerelésére vonatkozóan. Az 
ajánlati ár (használt Zafír 70 W lámpaest felszerelésére vonatkozóan) nettó 65.000 Ft + áfa, 
azaz bruttó 82.550 Ft. 
 
Kérte a tisztelt képviselő-testületet, hogy a lámpatest felszerelésére vonatkozó döntést 
szíveskedjenek megtárgyalni. 
 
Ackermann Zoltán: alpolgármester: Nem javasolja, véleménye szerint lenne annál fontosabb 
hely is, ahol szükséges lenne lámpatest felszerelése.  
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta, a Rákóczi u. 92. szám alatti ingatlan előtt a lámpatest 
felszerelésének elutasítását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

222/2019. (VII.23.) Határozat 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Bakonycsernye 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nem rendeli meg az E-On Zrt-től az 
ajánlat szerinti lámpatest felszerelését. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
9./ Javaslat hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatásának támogatására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt, hogy a napirenddel kapcsolatosan tegye meg 
szóbeli kiegészítését.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett 
hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatási költségeinek csökkentéséhez kérik a 
támogatást.  
Az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe erre a betervezésre került 80.000,-Ft. Ennek az 
összegnek a felhasználásához kérik a testület hozzájárulását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra bocsátotta a hátrányos helyzetű 
gyermekek táboroztatási költségeinek csökkentéséhez az önkormányzat 2019. évi 
költségvetésében tervezett 80.000,-Ft  Ft összegű támogatás nyújtását.   
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

223/2019. (VII.23.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő- és 
Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett  hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatási 
költségeinek csökkentéséhez, mellyel a gyermekek hasznos szabadidős 
tevékenységének megszervezését segíti elő.   
A támogatás összege: 80.000,-Ft, melyet az önkormányzat a 2019. évi 
költségvetéséből biztosít.  
 
Felelős: polgármester 
határidő: 2019. augusztus 12.  
 

 
10./ Javaslat Rákóczi u. 49. szám alatt lévő önkormányzati ingatlan lépcsőjavítási 
munkáinak elvégzésre  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: A doktornő jelezte, hogy a szolgálati lakás lépcső része 
balesetveszélyes, kéri annak megjavítását. Erre vonatkozóan árajánlatot kért be, mely az 
előterjesztésben szerepel. Kérte a testület véleményét.  
 
Szarka István képviselő: Nagyon elmentek a kőműves munkaárak. Elcsodálkozott azon, 
amilyen árajánlatot ő is kapott. Ő már korábban is látta, hogy ezt a lapozást el kellene 
végeztetni. 
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Kaviczki Péter képviselő: Ő volt kint az előző felújításnál. Akkor nem volt  róla szó, hogy meg 
legyen csinálva? Hiszen lépcső javítás is volt benne. 
 
Turi Balázs polgármester: Nem a teljes javítás volt. Amire akkor szerződött a testület, az el 
lett végezve, az statikai felújítás volt.  
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernye, Rákóczi u. 49. szám alatti önkormányzati ingatlan lépcsőjavítási munkáinak 
elvégzésére további árajánlat bekérésére. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

224/2019. (VII.23.) Határozata  
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett 
árajánlat alapján a Rákóczi út 49. szám alatti önkormányzati ingatlan teraszának és 
lépcsőjének javítási munkáit a benyújtott árajánlat alpaján  nem rendeli meg.  
Felkéri a polgármestert további árajánlatok bekérésére és képviselő-testület elé 
beterjszetésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
11./ Javaslat Falunapi rendezvények lebonyolítására vonatkozó szerződés 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy lehetőség 
van pályázat benyújtására önkormányzati rendezvények technikai feltételeinek biztosítására. 
Ahhoz, hogy a pályázat benyújtásra kerülhessen, illetve a támogatás felhasználásra 
kerülhessen, célszerű a vállalkozási szerződést módosítani, külön venni a technikai 
feltételeket, és külön a rendezvény szervezést.  Igaz így Greznár Oszkár egyéni 
vállalkozóval kötött szerződést módosítani szükséges az alábbiak szerint.  
1.900.000,-Ft műsorszervezésre, bruttó 1.000.000,-Ft pedig a rendezvény technikai 
hátterének biztosítására köttetne.  
A technika háttár biztosítására nem mint egyéni vállalkozó, hanem Guestadvert Kft.-vel kell 
megkötni, mivel ő rendelkezik a cégbejegyzése szerint ezen eszközök bérbeadásával.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Így az önkormányzatnak többe fog kerülni? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, az áfa összegével, de ha nyer a pályázat akkor közel 
800.000,-Ft lesz az önkormányzat nyeresége.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Két új szerződést kellene kötni. Az emelt összeggel sem éri el a 
korábban bekért másik két árajánlatot.  
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a „Bakonycsernyei  Falunap 2019”  megnevezésű, 
2019.06.25. napján kelt szerződés lebonyolítására vonatkozó szerződés módosítását, 
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valamint a Guastadvert Kft.-vel kötendő szerződés elfogadását az előterjesztésben foglaltak 
szerint.   
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

225/2019. (VII.23.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Guastadvert Kft  
Borbély Sándor u. 19.) bérleti kötött „Bakonycsernyei Falunap 2019” rendezvényre 
vonatkozó sörpad, hangtechnika, színpad biztosítására bruttó 1.000.000 Ft 
összegben. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester  
határidő: azonnal 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

226/2019. (VII.23.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Greznár Oszkár 
egyéni vállalkozóval (2800 Tatabánya, Borbély Sándor u. 19.) kötött „Bakonycsernyei 
Falunap 2019” rendezvény lebonyolítására vonatkozó 2019.06.25. napján kelt 
szerződést visszavonja, s a határozat mellékletét képező tartalommal új szerződést 
köt, melynek aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
  
Felelős: polgármester  
határidő: azonnal 
 

12./ Javaslat szociális tüzelőanyag támogatási pályázaton való részvételre  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet a pályázati feltételekről.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Több helyen járva látja, hogy nem viszik be még az útról 
sem az odavitt tüzelőt. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Véleménye szerint vannak olyanok, akiknek kellene adni. 
 
Szarka István képviselő: Egyet kell értenie Osgyán képviselővel. Azért meg kellene próbálni 
adni. 
Óriási reklamációk lehetnek belőle, mégis inkább hagyni kellene.  
 
Turi Balázs polgármester: Továbbra is javaslata, hogy ne pályázzon az önkormányzat. 
 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázatban való részvétel elutasítását.  
 

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
227/2019. (VII.23.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó tüzelőanyag 
vásárláshoz támogatására igényét nem nyújtja be.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
13./ Javaslat a „Bakonyi márka” együttműködési megállapodás megkötésére  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Ez főleg a Zirc és Zirc környéki településeknek hozhat hasznot, 
így javasolja az elutasítást, mert gyakorlati hasznát nem látja. 
 
Szarka István polgármester: Ő is feleslegesnek tartja. Amit a Leader csinál az nagyon 
nehézkes, de nagyon szép. Jól megcsinálták. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
„Bakonyi márka” együttműködési megállapodás megkötésének elutasítását az előterjesztés 
szerint.  
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

228/2019. (VII.23.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a "Bakonyi márka" 
együttműködésére vonatkozó szerződés aláírását elutasítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
14./Javaslat helyben történő vérvételi lehetőség biztosítására a II. sz. háziorvosi 
körzetben 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt, hogy a napirenddel kapcsolatosan tegye meg 
szóbeli kiegészítését.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az elmúlt években csak az I. körzetben volt vérvétel. A Papp 
doktornő a II. köreztben nem vállata azt, hogy a körzetre meghatározott kvóta számból 
kijelölje hogy kinek van szüksége helyben vérvételre és ki az aki utaztatható Mórra. Most, 
hogy az önkormányzat válik a fenntartóvá felmerült a vérvétel II. körzetben történő 
biztosítása is. Egyeztetve a vérvételt végző asszisztenssel a jelenleg 45.000,-Ft/hó összegű 
szerződésének 20.000,-Ft-tal történő kiegészítésével mindkét körzetet el tudná látni 
szeptember 1-től, mivel annak technikai feltételeit is módosítani kell. (pl. modem 
vásárlásával, melyet az önkormányzatnak kell vállalnia.  



 
17 
 

 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
vérvételei lehetőség biztosítását a II. sz. háziorvosi körzetben úgy, hogy a feladat ellátásával 
Sztridáné Jakab Ildikó Bakonycsernye,  Kossuth u. szám alatti lakost bízza meg. A 
megbízási díj összegét: 65.000,-Ft/hó összegét a körzetekre vonatkozóan együttesen 
határozza meg, továbbá a szükséges technikai feltételek biztosítását költségvetéséből 
biztosítja.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

229/2019. (VII.23.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

Az I-es és II-es háziorvosi körzetben vérvételi vizsgálat előkészítési valamint labor 
eredmények szállítási feladatainak ellátásával Sztridáné Jakab Ildikó e.v. 
laboratóriumi asszisztenst (8056 Bakonycsernye, Kossuth u. 56.) bízza meg, 2019. 
szeptember 1-től.  
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 
Továbbá a vérvétel technikai feltételeinek biztosítását 2019. évi költségvetéséből 
biztosítja.   
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. augusztus 31.  
 

 
 

15. Tájékoztató a Béke telepi Klub udvarrendezéséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester:  Az udvarrendezés a képviselő-testület tudomásával készült el, az 
előterjesztésben látható az erre fordított összeg.   
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztés 
szerint,  általa megkötött megrendelések és szerződések jóváhagyását.  
 

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

 
230/2019. (VII.23.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  a polgármester által 
kötött megrendeléseket és szerződéseket az előterjesztésben szereplő táblázat 
szerint jóváhagyja.  
A fedezetet a  minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatban 
megérkezett plusz támogatásból adódó költségvetésbe betervezett felszabaduló  
forrás biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

16./ Tájékoztató vízelvezetési problémákról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
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Turi Balázs polgármester: Javasolta az Ady E. utcában meghúzni az árkot, amely nem az 
önkormányzat feladata, hogy csak akkor húzza meg, ha utána mindenki vállalja a tisztítását. 
Meg kell oldani ezt a problémát.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Az Ady E. utca egy részén a lakók összedobták a pénzt és az 
kitakarították. Támogatja az egyeztetést.  
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta, hogy 
az Ady Endre utcában kerüljön kijelölésre az árok pontos helye, és a tulajdonosokkal 
történjen egyeztetés a hozzájárulásuk tekintetében.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

231/2019. (VII.23.) Határozata 
  Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a Bakonycsernye Ady Endre utcában a vízelvezető árok 
kerüljön kijelölésre  és történjen egyeztetés az ingatlan tulajdonosokkal, mely 
szerint   a munkavégzéshez  hozzájárulnak, valamint, hogy  az elkészült árkok 
tisztítását  továbbiakban az érintett  ingatlan tulajdonosok vállalják.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos  

   
 
17./ Testvértelepülési emlékhely kialakításával kapcsolatos döntés meghozatala 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Korábban már volt arról szó, hogy egy testvértelepülési emlékhely 
kerüljön kialakításra. Az idei évben a Falunapi rendezvények keretében ünnepélyes 
zászlófelvonásra kerülne itt sor. Amikor a testvértelepülések küldöttei itt tartózkodnak,  akkor 
az ő zászlaik is felvonásra kerülnének.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Nem a települési zászló marad kint a közterületen?  
 
Turi Balázs polgármester: Nem, hanem a nemzeti színű.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Felhívta a figyelmet  nemzeti színű zászló használatának 
szabályaira.  
 
 
További kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra bocsátotta a települési 
emlékmű elkészítéséhez szükséges munkák megrendelését, melynek fedezete a garantált 
bérminimum emelésével kapcsolatos támogatásból adódó plusz forrásból kerülne 
biztosításra.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

232/2019. (VII.23.) Határozata 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
a polgármestert, hogy az emlékmű elkészítéséhez szükséges munkákat a 
fenti összegek szerint megrendelje és a költségeket a minimálbér és a 
garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatásból adódó plusz 
forrás felszabadulásából fedezze. 

 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

18./ Javaslat önkormányzati lakás hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az Ady Endre u. 19. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlan megüresedik, mivel a jelenlegi bérlő munkaviszonya megszűnik az iskolában,  
bérleti szerződése felbontásra kerül.  
Javasolja, hogy az fent említett ingatlan kerüljön értékesítésre, és az értékesítésből 
származó bevétel megfelelő alapot nyújtana arra, hogy a településközpontban ingatlant 
vásároljon az önkormányzat.  
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek és az alábbiak szerint határoztak.  
 

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

 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
233/2019. (VII.23.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, hogy a 
Bakonycsernye, Ady utca 19. szám alatti önkormányzati ingatlant értékesíti, azzal a 
feltétellel, hogy az értékesítésből származó bevételt a költségvetésében elkülöníti és 
kizárólag ingatlan vásárlásra használja fel. 
 
A képviselő-testület az ingatlan eladáshoz kapcsolódó teendők elvégzésével a 
polgármestert megbízza. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

19./ Bérlőkijelölés önkormányzati tulajdonú Fecskeházba  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi  
 
Turi Balázs polgármester: Turi Balázs polgármester: A Fiatalok Garzonházába jelenleg nincs 
üres lakás. Egy lakásban vannak albérlők, Koczka Viktória és Deák Cintia Zsuzsanna. Az 
önkormányzat helyi rendelete értelmében amennyiben „Fecske lakók”  kérik a 
lakáshasználati jog elnyerését, az albérletben lévőknek, meghatározott sorrendben kell 
kiköltözniük.  
A benyújtott pályázat megfelel a pályázati kiírás minden feltételének.  
Mivel jelenleg csak Koczka Viktória és Deák Cintia Zsuzsanna vannak albérlőként a 
Garzonházban, az ő bérleti szerződésüket kell  fel kell felmondani, a maximális felmondási 
idő meghagyásával.  
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Kaviczki Péter képviselő: Nincs olyan lakáshasználó akinek  hamarosan lejárna a 
lakáshasználati szerződése? 
 
Turi Balázs polgármester: Azonnal, nem tud erre válaszolni, de az önkormányzatnak van egy 
érvényes rendelete, a szerint kell eljárnia, vagyis az albérletben lévőknek fel kell mondani a 
bérleti szerződésüket.  
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta Koczka Viktória és Deák Cintia Zsuzsanna 
lakásbérleti szerződésének felmondását,  2019. július 31. napjával.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

234/2019. (VII.23.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Koczka 
Viktória és Deák Cintia Zsuzsanna Bakonycsernye, Fenyő  u. 1.  szám alatti 
lakosok lakásbérleti szerződését 2019. július 31. napjával felmondja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. július 31. 

 
Kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra bocsátotta, Zentner Jenő Tata, 
Kossuth L. u. 43. és Koncz Enikő 2889 Súr, Kossuth Lajos u. 43. szám alatti lakos 2019. 
szeptember 1. napjától lakáshasználóként történő kijelölését.  
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

235/2019. (VII.23.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló 
Fiatalok Garzonházába (Fecskeház) Zentner Jenő 2835 Tata, Kossuth Lajos. u. 84. 
és Koncz Enikő 2889 Súr, Kossuth Lajos u. 43. szám alatti lakosokat 5 éves 
időtartamra lakáshasználónak kijelöli. 
 
Felelős: Turi Balázs polgármester 
Határidő: 2019. szeptember 1.  
  

20./ Javaslat Törzskönyv módosítására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt, hogy a napirendi kapcsolatosan tegye meg 
szóbeli kiegészítését.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A képviselő-testület május 30-án döntött a Bakonycsernyei  Bóbita 
Óvoda - Mini Bölcsőde intézményi átszervezéséről. A működési engedélyt a fenntartó 
megkapta, most szükséges az Alapító Okiratot módosítani az átszervezéssel kapcsolatban, 
valamint módosítani a pontatlan címadatokat a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés 
miatt. 
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Kérdés, hozzászólás nem volt.  A polgármester szavazásra bocsátotta az Alapító Okirat  
módosítását a törzskönyvi benyújtáshoz. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

236/2019. (VII.23.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
mint a Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde (8056 Bakonycsernye, 
Rákóczi út 141.) fenntartója az intézmény módosító okiratát ezen határozat 1. 
sz. melléklete, valamint a módosításokkal  egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratát a határozat 2. sz. melléklete szerint fogadja el.  
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy módosítás törzskönyvi nyilvántartáson 
történő átvezetése céljából a Magyar Államkincstárnál a szükséges 
intézkedést megtegye.  

  
Felelős: polgármester 
Határidő: ülést követően  

 
21./ Javaslat Vis-maior támogatás elszámolási határidő hosszabbítási kérelemre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Javasolja, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján nyújtsa be a 
hosszabbítási kérelmét az önkormányzat.  
 
Kavicszki Péter képviselő: Javasolja a hosszabbítási kérelem benyújtását.  
 
További kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra bocsátotta Vis-maior 
támogatás elszámolási határidő hosszabbítási kérelem benyújtását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

237/2019. (VII.23.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a 412 045 Ebr azonosító számú pályázata kapcsán Vis Maior 
támogatás elszámolási határidő 24 hónappal történő hosszabbítási kérelmet 
nyújt be, a Magyar Államkincsár Fejér Megyei Igazgatóságához.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
  
22./ Javaslat Együttműködési megállapodás megkötésére Hangmester –Online Kft-vel 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A koncertsorozat szervezője és lebonyolítója lenne a 
HANGMESTER-Online Kft., mely vállalja a megvalósítási időn belül a pályázat elbírálásának 
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függvényében, ideális esetben 16, de minimum 10 igényes és élő zenei produkció 
leszervezését a koncerthelyszínre.  
Fellépési díjak, utazási költség, vagy egyéb zenekarhoz kapcsolódó kiadások nincsenek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a HANGMESTER-Online Kft-vel való együttműködési 
megállapodás megkötését az előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

238/2019. (VII.23.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
együttműködési megállapodást köt a HANGMESTER-Online Kft-vel az NKA 
HANGFOGLALÓ programban kiírt a „Fővároson kívüli koncerthelyszíneken 
megvalósuló koncertsorozat” pályázat  kapcsán történő együttműködésre. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírásra.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
  
 

23./ Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő 
infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztés elnevezésű pályázat benyújtása  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Ismét megnyitották azt a pályázatot, amit korábban elutasítottak. 
Ebben az iznai dűlő vadkerítéssel való körbekerítése szerepelt, mely a vadkár megelőzését 
szolgálná.    
Az Albensis Nonprofit Kft. vállalta, hogy pályázat feltöltésében segítséget nyújt.  
Javasolja a pályázat újbóli benyújtását. 
 

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

 
       Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

239/2019. (VII.23.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a zártkerti besorolású 
földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő infrastrukturális hátterét biztosító 
fejlesztés elnevezésű pályázatot benyújtja, annak előkészítésével felhatalmazza a 
polgármestert.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. augusztus 1.  

 
24./ Tájékoztató a testvértelepülési delegációk programjáról  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
Turi Balázs polgármester részletesen ismertette a programsorozatot és kérte a képviselőket, 
hogy vegyenek részt a rendezvényen és a programokon, hiszen képviselők, polgármesterek 
és hozzátartozóik érkeznek.  
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25./ Javaslat Falunapi forgalmi rend  megváltoztatására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
Téjékoztatta a képviselőtestületet, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az idei éven is a 
Falunapi rendezvények miatt 2018.július 27. péntek este 19. órától  július 30-án hétfőn 7 
óráig forgalmirend változatás lépne életbe.   
A kötelező haladási irány: Rózsa utca-Ifjúság utca bekötőjétől a Bercsényi utca irányába a 
Bercsényi –Rákóczi utca csatlakozásáig. 
 
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, és az alábbi döntést hozta.  
 
          A szavazásban részt vett képviselők száma: 5  fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
240/2019. (VII.23.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Falunapi 
rendezvények miatt 2018. július 27. péntek este 19 órától  július 30-án hétfőn 7 óráig 
forgalmi rend változatás léptet életbe.   
A kötelező haladási irány: Rózsa utca-Ifjúság utca bekötőjétől a Bercsényi utca 
irányába a Bercsényi –Rákóczi utca csatlakozásáig.  
Ezen útszakaszt egyirányúvá nyilvánítja.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a képviselő-testület 
ülését bezárta.  
      
     
      
 
 
   Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
    polgármester            jegyző 
 
     Kaviczki Péter  
      jkv. hitelesítő 


