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   Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 

 
 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 
augusztus 21-én, 07.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Turi Balázs    polgármester 
Berze Attila   képviselő 
Osgyán Gábor  képviselő 
Szarka István   képviselő 
Varsányi Ferencné  képviselő 

 
Tanácskozási joggal:  

Fidrich Tamásné   jegyző  
 
 
Turi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselő-testületi 
tagból 5 fő megjelent, az ülést megnyitotta.  
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Osgyán Gábor 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 

241/2019. (VIII.21.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Osgyán 
Gábor képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőktől eltérően az alábbiak 
szerint tett javaslatot:  
 
1./ Javaslat az EBR 412 045 azonosítószámú vis maior pályázat megvalósításához 
szükséges döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
2./ Javaslat a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Óvoda udvar” című 
alprogramban való részvételre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
3./ Javaslat a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Önkormányzati 
tulajdonú utak felújítása” című alprogramban való részvételre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
4./ Javaslat a Magyar Falu Program kertében meghirdetett „Kistelepülések járda 
építésének, felújításának anyagtámogatására” című alprogramban való részvételre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
5./ Javaslat a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Eszközfejlesztés 
belterületi közterület karbantartására” című alprogramban való részvételre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
6./ Tájékoztató aktuális pályázatokról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
7./ Javaslat Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
8./ Javaslat versenyeztetési szabályzat elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
9./ Javaslat Bakonycsernye, Ady u. 19. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan 
értékesítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
10./ Javaslat a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
11./ Javaslat hótolási- és síkossági mentesítési pályázatok elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
12./ Javaslat Rákóczi u. 49. szám alatti önkormányzati lakás lépcsőjavítási 
munkálatainak elvégzésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
13./ Javaslat önkormányzati ingatlanok politikai célú bérbeadása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
 
14./Javaslat Fidrich István egyéni vállalkozóval kötött szerződés módosítására 
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Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
15./ Javaslat a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
16./ Javaslat gyermekétkeztetést biztosító vállalkozó kijelölésére 
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 

242/2019. (VIII.21.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nyíltülés 
tárgyalandó napirendi pontjaira tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el: 
1./ Javaslat az EBR 412 045 azonosítószámú vis maior pályázat 
megvalósításához szükséges döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
2./ Javaslat a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Óvoda udvar” 
című alprogramban való részvételre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
3./ Javaslat a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Önkormányzati 
tulajdonú utak felújítása” című alprogramban való részvételre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
4./ Javaslat a Magyar Falu Program kertében meghirdetett „Kistelepülések 
járda építésének, felújításának anyagtámogatására” című alprogramban való 
részvételre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
5./ Javaslat a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Eszközfejlesztés 
belterületi közterület karbantartására” című alprogramban való részvételre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
6./ Tájékoztató aktuális pályázatokról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
7./ Javaslat Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
8./ Javaslat versenyeztetési szabályzat elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
9./ Javaslat Bakonycsernye, Ady u. 19. szám alatti önkormányzati tulajdonú 
ingatlan értékesítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
10./ Javaslat a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
11./ Javaslat hótolási- és síkossági mentesítési pályázatok elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
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12./ Javaslat Rákóczi u. 49. szám alatti önkormányzati lakás lépcsőjavítási 
munkálatainak elvégzésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
13./ Javaslat önkormányzati ingatlanok politikai célú bérbeadása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
14./Javaslat Fidrich István egyéni vállalkozóval kötött szerződés módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
15./ Javaslat a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
16./ Javaslat gyermekétkeztetést biztosító vállalkozó kijelölésére 
Előterjesztés: Turi Balázs polgármester 

 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat az EBR 412 045 azonosítószámú vis maior pályázat 
megvalósításához szükséges döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tavaly júliusban vis maior pályázati igényt nyújtott be az 
Önkormányzat a Magyar Államkincstárhoz a Deák utcai csapadékvíz elvezető 
rendszer helyreállítására. Idén májusban érkezett miniszteri döntés, mely alapján 
pályázat bruttó 19 858 000,- Ft-ot kap, mely a megpályázott összeg fele. Az 
Önkormányzat kért be aktuális tervezői költségbecslést, ami bruttó 40 973 794,- Ft. 
Az előző testületi döntés alapján elszámolási határidő hosszabbítási kérelem lett 
benyújtva. Pozitív elbírálás esetén 2021. május 12, elutasítás esetén 2020. május 
12.  
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a mai napon elindításra kerül a 
közbeszerzési eljárás, amely csak feltételes lesz, hiszen az önkormányzatnak a 
megvalósításhoz szükséges fedezet a 2019. évi költségvetésben teljes mértékben 
nem áll rendelkezésre az önerőhöz. Erre legkésőbb a 2020. évi költségvetés 
elfogadásakor kerülhet sor. Ha addigra sem lesz önerő, akkor az eljárás megszűnik, 
a vállalkozó kijelölésével együtt. Csak akkor lép életbe minden, ha a költségvetésig 
az önkormányzat hozzá tudja tenni az önrészt. Ha esetleg novemberben vagy 
decemberben ez meg tud valósulni, akkor is el tud indulni a pályázat. Ehhez viszont 
szükséges volt árajánlatot bekérni, melyeket részletesen ismertetett. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernye, Deák F. utcai csapadékvíz elvezető rendszer vis maior 
támogatásból történő helyreállítását az előterjesztésben részletezett műszaki 
tartalommal. 
 
 

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

 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
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243/2019. (VIII.21.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  
az EBR 412045 azonosítószámú vis maior (Bakonycsernye, Deák Ferenc utca 277/2, 
236 hrsz területeken a vízelvezető rendszerben okozott károk  helyreállítása) 
pályázat megvalósítására 32.262.830 Ft becsült értékkel nemzeti eljárásrend, Kbt. 
115.§ szerinti eljárás rend szerinti közbeszerzési eljárás írt ki. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiírásra vonatkozó ajánlatkérési 
dokumentáció tervezetét, annak elkészültét követően haladéktalanul terjessze a 
képviselő-testület elé a döntéshozatal céljából. 
Az eljárásba bevonni kívánt gazdasági szereplőket az alábbiak szerint határozza 
meg: 

1. Név VÉRTESALJAI VÍZGAZDÁLKODÁSI ÉS 
KÖRNYEZETVÉDELMI Kft. 

Adószám 11453770-2-07 
Székhely 8060 Mór, Mikes K. u 4. 
EKR azonosító EKRSZ_94838606 
 

2. Név Alba-Don Kft. 
Székhely 8000 Székesfehérvár, Kassai u. 124. 
Adószám 14051669-2-07 
EKR azonosító EKRSZ_67446814 
 

1. Név Cser-Víz Épszer Kft. 
Székhely 2045 Törökbálint, FSD Park 1. 
Adószám 14063110-2-13 
EKR azonosító EKRSZ_61858804 
 

2. Név BARNES BAU Építőipari Kft. 
Adószám 11450526-2-07 
Székhely 8000 Székesfehérvár, Móri u. 90. 
EKR azonosító EKRSZ_50981191 
 

3. Név DUVIÉP 2000 Építőipari és Szolgáltató Kft. 
Adószám 12219621-2-07 
Székhely 8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6. 
EKR azonosító EKRSZ_49633193 
 

4.  PLATZ-BAU Kft. 
Adószám 12655889-2-07 
Székhely 8000 Székesfehérvár, Móri út 88. 
EKR azonosító EKRSZ_55242903 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: képviselő-testületi döntést követően haladéktalanul 
 
Turi Balázs polgármester szavazásra bocsátotta az önkormányzat 2019. évre 
vonatkozó közbeszerzési tervének módosítását. 
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
244/2019. (VIII.21.) Határozata 

 Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
 önkormányzat 2019. évre vonatkozó közbeszerzési tervének 2. számú 
 módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
 Felelős: polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
Turi Balázs polgármester javasolta az Albensis Kft. megbízását a közbeszerzési 
eljárás lebonyolítására. Mivel a Kft. ügyvezetője a felesége, így kérte a 
döntéshozatalból történő kizárását és átadta az ülés vezetését az alpolgármester 
távolléte miatt, az SZMSZ-ben meghatározottak szerint a pénzügyi bizottság 
elnökének. 
 
Berze Attila pénzügyi bizottság elnöke átvette az ülés vezetését és szavazásra 
bocsátotta Turi Balázs polgármester döntéshozatalból történő kizárását az Albensis 
Kft. megbízására vonatkozó eljárásban. 
 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 

A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 
Turi Balázs polgármester nem szavazott 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

245/2019. (VIII.21.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 
polgármestert a vis maior pályázat közbeszerzési eljárásának lebonyolításával 
kapcsolatos döntéshozatalból kizárja 
 
Felelős: pénzügyi bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 

 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. A pénzügyi bizottság elnöke szavazásra bocsátotta 
a vis maior pályázat közbeszerzési eljárásának az Albensis Kft. által történő 
lebonyolítását. 
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

Turi Balázs polgármester nem vett részt a szavazásban 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
246/2019. (VIII.21.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Ebr 
412045 azonosító számú vis maior pályázata (Bakonycsernye, Deák Ferenc 
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utca 277/2, 236 hrsz területeken a vízelvezető rendszerben okozott károk 
helyreállítása) közbeszerzési eljárásának lefolytatására megbízza az Albensis 
Kft. (Székesfehérvár, Deák F. utca 7-9.). A megbízási díjat 320.000 Ft + áfa, 
azaz bruttó 406.400 Ft-ban határozza meg.  
Felhatalmazza a polgármestert, a határozat mellékletét képező megbízási 
szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: a képviselőé-testületi ülést követően haladéktalanul 

 
Turi Balázs polgármester vissza vette az ülés vezetését a Pénzügyi és 
Településüzemeltetési Bizottság elnökétől és szavazásra bocsátotta Bakonycsernye, 
Deák Ferenc utca 277/2, 236 hrsz-ú területek helyreállítási munkálatainak műszaki 
ellenőri feladataival történő megbízását a Szabolcs Mérnöki Iroda Kft. személyében. 
 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
247/2019. (VIII.21.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy az EBR 412045 azonosítószámú vis maior (Bakonycsernye, 
Deák Ferenc utca 277/2, 236 hrsz területeken a vízelvezető rendszerben 
okozott károk helyreállítása) pályázat megvalósítása során a műszaki ellenőri 
tevékenység ellátásával a SZABOLCS Mérnökiroda Kft (2421 Nagyvenyim, 
Deák Ferenc u. 67.) bízza meg. 
Felhatalmazza a polgármestert, a határozat mellékletét képező vállalkozói 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: az ülést követően  

 
Turi Balázs polgármester szavazásra bocsátotta a közbeszerzési bíráló bizottság 
megválasztását az alábbi tagokkal: 
Fidrich Tamásné jogi, Szabolcs László műszaki, Dr. Czink Henrietta, közbeszerzési, 
Fülöp Éva pénzügyi tag. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

248/2019. (VIII.21.) Határozata 
 Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Ebr 
412045 azonosító számú vis maior pályázata (Bakonycsernye, Deák Ferenc 
utca 277/2, 236 hrsz területeken a vízelvezető rendszerben okozott károk 
helyreállítása) közbeszerzési eljárásának lefolytatása során közreműködő 
bíráló bizottság tagjainak az alábbi személyeket választotta meg: 
 

 Fidrich Tamásné jogi,  
 Szabolcs László műszaki,  
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 Dr. Czink Henrietta, közbeszerzési, 
 Fülöp Éva pénzügyi tag. 

 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2./ Javaslat a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Óvoda udvar” 
című alprogramban való részvételre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: A pályázat célja a vidéki települések népességmegtartó és 
népességnövelő erejének fokozása. Az alprogramhoz kapcsolódó cél, hogy a 
vidéken élő gyermekek egészséges testi és lelki fejlődését segítse, valamint, hogy 
néhány éven belül a követelményeknek megfelelő eszközök és felszerelések 
beszerzése, hiszen ezek elengedhetetlenek a kisgyermekkori nevelés hatékony 
fejlesztése szempontjából. A kiírás tehát kifejezetten óvoda udvarra szól. Innentől 
kezdve nem kell fejlesztést írni, nem kell felújítani. Így a támogatási igény maximális 
összegét, tehát 5 millió forintot rá tudná költeni az önkormányzat. Az Óvodavezető 
Asszonnyal egyeztetve, mivel tereprendezésre és szükség van, így 2 nagy eszköz 
lenne betervezve, illetve egyéb járulékos költségek. A pályázat benyújtására 2019. 
augusztus 26. és 2019. szeptember 10. között van lehetőség. A fenntartási 
kötelezettség 5 éven át tart építési beruházás vonatkozásában és 3 éven át 
eszközbeszerzés vonatkozásában. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Mi lesz a két eszköz? 
 
Turi Balázs polgármester: Játszóvár, amin van több minden.  A másik pedig egy nagy 
kosár hinta, természetesen az uniós szabályoknak megfelelően. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Óvoda udvar” című alprogramban 
való részvételt.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

249/2019. (VIII.21.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete A Magyar 
Faluprogram keretében az "Óvoda udvar" MFP-OUF/2019. kódszámú kiírásra 
pályázatot nyújt be a fenntartása alatt lévő  Bóbita Óvoda-Mini Bölcsőde (8056 
Bakonycsernye, Rákóczi út 141.) intézménye udvarának fejlesztése céljából. 
A támogatási igény összegét: bruttó 5.000.000 Ft-ban határozza meg.  
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésével és benyújtásával 
kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. 

 Egyben a 214/2019.(VII.23).számú határozatát visszavonja. 
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Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal  

 
 
3./ Javaslat a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Önkormányzati 
tulajdonú utak felújítása” című alprogramban való részvételre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Ez az alprogram kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő 
utak felújítására, portalanítására, földút szilárd burkolattal való ellátására vonatkozik. 
Továbbá új kerékpárt építése, meglévő felújítása, valamint hídfelújítás, korszerűsítés. 
Véleménye szerint az irányvonat az utak felújítása legyen. Küldött terveket a 
testületnek, melyet a tervező 2 részre bont. Az első szakasz a benzinkútnál kezdődik 
a Hegyvári Lászlóék házáig.  A második szakasz a vízműtől a Dreska Józsefék 
házáig. Egy dolgot nem látott, amiben szeretne módosítást kérni, hogy nem rajzolta 
bele a Képesiék és a vízmű közötti részt. Lehet, hogy emiatt változnak az összegek, 
de ezt mindenképpen meg kellene csinálni. A támogatási igény nem lehet több mint 
30 millió forint. Tudja, hogy a vis maiornál is rengeteg önrészre lesz szükség, de ezt 
is nagyon fontosnak tartja. Ezt a 30 millió forintot nem szeretné elengedni.  
 
Van olyan lehetőség, hogy az első szakasz eléri a 30 millió forintot és akkor a 
második szakaszra majd legközelebb kerül sor. Egyelőre ez még kérdéses. A 
benzinkúttól a Hegyváriékig csak egy aszfaltozás szerepel. Ez azért van, mert 
rezgési munkálatokat nem lehet végezni, nem tudja, hogy mi van alatta. Továbbá 
még vízelvezetés, de itt pár éven belül repedés következhet be a partfal miatt. A 
döntéshozó is tudja, hogy repedés lehetséges. A másik szakasz, ami a vízműtől 
megy, ott egész pályaszerkezet csere lenne, azon a szakaszon viszont nem lenne 
probléma. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Miért bontjuk ketté? Az elszámolás miatt vagy az 
összegek miatt? 
 
Turi Balázs polgármester: 30 millió forintig van a pályázat, és a keret miatt sajnos így 
jött ki. 17 millió forint az komoly önrész, és ha ez nincs meg az önkormányzatnak, 
akkor a másik részét még meg lehet valósítani. A befejezési határidő 2021. június 30. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Magyar Falu Program „Önkormányzati utak 
felújítása” alprogramban való részvételt elfogadásra. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

250/2019. (VIII.21.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete A  Magyar 
Faluprogram keretében "Önkormányzati tulajdonú utak felújítása", MFP-
ÖTU/2019. kódszámú kiírásra pályázatot nyújt be 30.000.000 Ft összegű 
támogatási igénnyel a tulajdonát képező Bakonycsernye, Kurucz utca 
tekintetében a határozat mellékletét képező műszaki leírás I. szakasza szerinti 
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műszaki tartalommal. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
előkészítésével és benyújtásával kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. 

 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
Szarka István képviselő: Fontos a vízelvezetés, ezt tudja. Van még olyan út 
Bakonycsernyén, ami poros út. Azokban az utakban nem kellene gondolkodni?  
 
Turi Balázs polgármester: A Rózsa utcában is van 2 szakasz, van a bolt Általános 
Iskolánál lévő szakasz és a Bercsényi utcában egy. 
 
 
4./ Javaslat a Magyar Falu Program kertében meghirdetett „Kistelepülések 
járda építésének, felújításának anyagtámogatására” című alprogramban való 
részvételre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Ennél az alprogramnál a támogatási igény maximum 5 
millió forint, mely vissza nem térítendő, 100 %-os támogatási intenzitású hazai 
támogatásnak minősül. Javasolja, hogy a testület Schmidt Norbert által készített 
tervdokumentációjában foglaltak szerint nyújtsák be a pályázatot a Bakonycsernye, 
Rózsa utca új járda építésére. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra 
bocsátotta a Magyar Falu Program „Kistelepülések járda építésének, felújításának 
anyagtámogatása” alprogramban pályázat benyújtását Schmidt Norbert 
tervdokumentációja szerint. 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Magyar Falu Program „Kistelepülések járda 
építésének, felújításának anyagtámogatására” alprogramban való részvételt 
elfogadásra. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

251/2019. (VIII.21.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete A  Magyar 
Faluprogram keretében "Kistelepülések járda építésének, felújításának 
anyagtámogatására", MFP-BJA/2019. kódszámú kiírásra pályázatot nyújt be 
5.000.000 Ft összegű támogatási igénnyel a tulajdonát képező 
Bakonycsernye, Rózsa utca tekintetében a határozat mellékletét képező 
műszaki leírás szerinti műszaki tartalommal. Felhatalmazza a polgármestert a 
pályázat előkészítésével és benyújtásával kapcsolatos jognyilatkozatok 
megtételére. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5./ Javaslat a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Eszközfejlesztés 
belterületi közterület karbantartására” című alprogramban való részvételre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Elmondta, hogy ezen pályázat 2 alprogramból áll. Az egyik 
a Temető fejlesztés a másik pedig eszközfejlesztés belterületi közterület 
karbantartására. Az igényelhető támogatási összeg 15 millió forint. Egyeztetve a 
közmunka irányítókkal, javasolta, hogy az eszközfejlesztésre lenne érdemes 
pályázatot benyújtani. Elsősorban fűkaszára és munkagépekre. Az eszközökkel 
kapcsolatban összeget még nem tud mondani, de kéri a felhatalmazást, hogy ezt el 
tudja indítani az önkormányzat a pályázatot. 
 
Szarka István képviselő: Nagy teljesítményű fűgyűjtős fűnyíró hosszú távon sokat 
hozhat az önkormányzatnak. Véleménye szerint meg is könnyítené a dolgozók 
munkáját.  Ehhez természetesen megfelelő személy is kell, akik erre tudnak vigyázni, 
de úgy gondolja, ezek az emberek megvannak az önkormányzatnál. 
 
Turi Balázs polgármester: Sajnos fogynak a közmunkások, és nagyon nehéz 
embereket szerezni. Tévald Zsolt egyéni vállalkozóval történt beszélgetésünk során 
is szóba került, hogy befejezi. Elmondta, hogy nagyon meg van vele elégedve és 
beszélni fog erről vele, mert nagy terhet vesz le az önkormányzatról. 
 
További kérdés, hozzászólás nem volt. Turi Balázs polgármester szavazásra 
bocsátotta a Magyar Falu Program „Eszközfejlesztés belterületi közterület 
karbantartására” alprogram pályázati benyújtását. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Magyar Falu Program „Önkormányzati utak 
felújítása” alprogramban való részvételt elfogadásra. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

252/2019. (VIII.21.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete A  Magyar 
Faluprogram keretében "Eszközfejlesztés belterület közterület 
karbantartására", MFP-KKE/2019. kódszámú kiírásra pályázatot nyújt be 
15.000.000 Ft összegű támogatási igénnyel "csúszókormányzású rakodógép" 
beszerzésére. 
 Felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésével és benyújtásával 
kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. 

 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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6./ Tájékoztató aktuális pályázatokról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
aktuális pályázatokról szóló tájékoztatását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

253/2019. (VIII.21.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az aktuális 

 pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadta.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

7./ Javaslat Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Jegyző Asszonyt a szóbeli tájékoztatásra. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Annyival szeretné kiegészíteni az előterjesztést, hogy 
kapott egy lemondó nyilatkozatot Sztrida Józseftől, aki a 003. szavazókör SZSZB 
tagja volt. Javasolta helyébe Fidrich Petra póttagot helyébe léptetni rendes taggá, 
illetve Kovácsi Dóra újabb póttagként történő megválasztását. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Helyi 
Választási Bizottság tagjainak, illetve az SZSZB lemondó tagja helyett újabb póttag 
megválasztásának elfogadását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

254/2019. (VIII.21.) Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ban kapott felhatalmazás 
alapján a Helyi választási Bizottság tagjainak és póttagjainak az alábbi 
személyeket választotta meg: 
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- Radocha Tünde    tag, 
- Kunné Pácser Mónika  tag, 
- Forstnerné Tirkli Melinda  tag, 
- Szvitek Ákosné   póttag, 
- Gyarmati Éva   póttag. 

 
Szavazatszámláló bizottsági tag: 
Fidrich Petra  tag 
Kovácsi Dóra  póttag 

 
 
Felelős: HVI vezető 
Határidő: 2019. augusztus 31.  

 
8./ Javaslat versenyeztetési szabályzat elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy szükséges lenne 
elfogadni a vesenyeztetési szabályzatot, hogy a megfelelő keretek között lehessen 
lebonyolítani, amennyiben a testület úgy dönt, hogy valamely vagyontárgyát 
versenyeztetés útján szeretné értékesíteni. Így tehát az önkormányzat tulajdonában 
lévő Ady utcai ingatlant már e szerint szeretné értékesíteni. A szabályzat nem csak 
erre az egy ingatlanra vonatkozik, hanem innentől kezdve minden ingatlan eladáshoz 
érvényes. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
versenyeztetési szabályzat elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

255/2019. (VIII.21.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata a képviselő-testület döntése 
alapján versenyeztetési eljárás keretében történő értékesítés lebonyolítására 
a határozat mellékletét képező versenyeztetési szabályzatot elfogadja 2019. 
augusztus 22. napjával. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. augusztus 22. 

 
 
9./ Javaslat Bakonycsernye, Ady u. 19. szám alatti önkormányzati tulajdonú 
ingatlan értékesítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az ingatlant 
átvette. Meglátása szerint katasztrófális állapotban van. A kollégákkal felvették a 
hibalistát, de kompletten hibás az egész ház. A lakos elmondása szerint ő is így 
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kapta meg a házat, az előző lakó nem csináltatta meg. Javasolta, hogy ha 
lehetséges a ház ebben az állapotban kerüljön eladásra és 7 millió forintról 
induljanak, továbbá javasolta, hogy a licitlépcső 50.000 Ft helyett 100.000 Ft-ra 
szeretné felemelni.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Bartha 
Melindával kötött bérleti szerződés felmondását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

256/2019. (VIII.21.) Határozata 
 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát 

 képező Bakonycsernye, Ady E. utca 19. szám alatti ingatlant tulajdonosa 
 Bartha Melinda bérlő ezen ingatlanra vonatkozó bérleti szerződését közös 
 megegyezéssel, 2019. augusztus 16. napjával felmondja. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat tulajdonában álló Ady utcai ingatlan értékesítését, licittárgyalás 
keretében. 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

257/2019. (VIII.21.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint 
tulajdonos nyilvános  licittárgyalásos eljárás keretében történő értékesítésre 
meghirdeti az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Bakonycsernye, Ady 
E. utca 19. szám alatti, természetben a 790/1 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar, 
gazdasági épület  művelési ágú, 454 m2 nagyságú ingatlant 7.000.000 Ft 
induló licitáron. Licitlépcsőt  50.000 Ft-ban határozza meg.  
I. Az értékesítésre meghirdetett ingatlan teljes közművel rendelkezik. (Villany, 
vezetékes ívóvíz, szennyvízcsatornára rákötve, gázvezetékre rácsatlakozva) 
II.Pályázatot nyújthat be: természetes személy, vagy olyan jogi személy vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, aki a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja alapján 
átlátható szervezetnek minősül.  
III. A pályázó által benyújtandó pályázati dokumentációnak minimálisan 
tartalmaznia kell az alábbiakat: 
 A pályázó nevét, címét, székhelyét, adószámát, telefonszámát, e-mail 

címét, ügyvezetőjének nevét. 
 A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázati kiírás tartalmát 

megismerte és elfogadja a pályázati feltételeket. 
 A pályázónak, amennyiben nem természetes személy, nyilatkoznia kell 

arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) 
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bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. 
 IV. Az ajánlat benyújtásának helye, módja, időpontja: 
 Személyesen és postán történő benyújtás helye:    Bakonycsernyei 

Közös Önkormányzati Hivatal, 8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 83. 
 A pályázati dokumentáció benyújtásának módja: 
 A pályázat írásban, papíralapú formában, zárt borítékban nyújtható be. 

A borítékot Bakonycsernye Nagyközség  Polgármesteréhez kell 
címezni, és fel kell tüntetni rajta „Pályázat a Bakonycsernye, Ady E. 
utca 19. szám alatti ingatlan  értékesítésére” elnevezést, valamint, hogy 
a fenti időpontig nem bontható fel.  

 A pályázatot személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.  
 Pályázat benyújtási ideje: 
 A pályázat benyújtására a 2019. augusztus 22. napján történő kiírásától 

(a Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés, valamint közzététel 
Bakonycsernye Község Önkormányzata hivatalos honlapján) számítva, 
2019. szeptember 18. (szerda) 16.00 óráig van lehetőség.  

 Postai úton történő benyújtás esetén a pályázat akkor érvényes, ha azt 
a határidő utolsó napján postára adták.  

A beérkezett pályázatok felbontásának helye:Bakonycsernyei Közös 
Önkormányzati Hivatal Tanácsterme (Bakonycsernye, Rákóczi út 83.) 
A beérkezett pályázatok felbontásának ideje: a pályázati határidő leteltét 
követő nap, azaz 2019. szeptember 19. (csütörtök). 

 
A beérkezett pályázatok felbontásának módja: nyílt 
A beérkezett pályázatok elbírálásának módja:  
-  A beérkezett pályamunkák licittárgyalás útján kerülnek elbírálásra. 

A licittárgyalás eredményének megállapítása – a licittárgyalást követő 
soron következő képviselő-testületi ülésen. Amennyiben a szerződés 
megkötésére a licittárgyalás eredményének megállapításáról szóló 
képviselő-testületi döntést követő 30 napon belül nem kerül sor a pályázó 
hibájából, úgy a második legmagasabb licitet ajánló pályázó részére kerül 
a szerződési ajánlat megküldésre, 

- Amennyiben a második legmagasabb licitet ajánló pályázóval sem jön létre 
érvényes szerződés az ajánlattól számított 30 napon belül, akkor az adott 
vagyontárgy ismételt pályázati kiírás útján kerül hasznosításra. 

- Amennyiben a kiírásra csak egy pályázat érkezik a szerződés az 
érvényesen és eredményesen pályázóval megköthető. 

VI. Egyéb ismérvek a pályázattal kapcsolatban: 
A Képviselő-testület fenntartja magának azt a jogot, hogy: 

– érvényes ajánlat(ok) benyújtása esetén is a pályázati eljárást indoklás 
nélkül eredménytelennek minősítse, és egyik pályázóval se kössön 
szerződést, 

 a pályázati felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig 
visszavonhatja. 

A pályázatok felbontásának időpontjáról történő értesítés miatt, a Pályázó 
vállalja, hogy a pályázat benyújtásakor telefonon, vagy e-mailben tájékoztatja 
az Önkormányzatot telefonszámáról/e-mail címéről. 

 
VII. A pályázatra vonatkozó további információszerzés helye: 



 
16 
 

A pályázattal kapcsolatban további információt Turi Balázs polgármestertől 
lehet kérni a 06/22/413-001-es telefonszámon, illetve a 
pm.bakonycserne@morterseg.hu email címen. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
10./ Javaslat a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Amit kiemelne az előterjesztésből, hogy másfajta 
kifizetésre is lehessen mód, illetve hogy a meghatalmazottnak is kifizethető legyen. 
Az elemi kár elhárításához kapcsolódó kiadások enyhítéséhez és az elhunyt személy 
eltemettetési költségeihez történő hozzájárulás esetében célszerű eljárás lenne a 
folyószámlára illetve a postai utalási forma megadásának a lehetősége. A temetési 
hozzájárulás esetében az eltemettető a legtöbb esetben az elhunyt személy idős 
hozzátartozója, akinek a támogatáshoz történő hozzájutása postai illetve a 
folyószámlára történő utalással jelentős könnyebbséget jelentene. Az elemi kár 
megállapítása esetében – tekintve a sürgős helyreállítási munkálatok végzését - 
szintén rugalmas, egyben ügyfélbarát eljárást eredményezne.  
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra 
bocsátotta  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2019.(VIII.22.) önkormányzati rendelete  a helyi szociális ellátásokról 
szóló 5/2015.(III.26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

11./ Javaslat hótolási- és síkossági mentesítési pályázatok elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Felhívta a képviselő-testület figyelmét, hogy a szerződés 
bontást Kovács Attila egyéni vállalkozó kezdeményezte. A pályázati kiírásra 1 
pályázat érkezett be. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Kovács 
Attila szerződés felmondási kérelmét elfogadásra. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

258/2019. (VIII.21.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat és Kovács Attila egyéni vállalkozó között köttetet - hótolási és 
sikosságmentesítési feladatok ellátására- vállalkozói szerződést közös 
megegyezéssel felmondja 2019. augusztus 31-vel. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
A polgármester szavazásra bocsátotta Kaviczki Péter egyéni vállalkozóval történő 
hótolás és síkosság mentesítésére határozatlan időre szóló szerződéskötést. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

259/2019. (VIII.21.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 
Bakonycsernye belterületi közigazgatási területén lévő közterületek  hótolási 
és síkosságmentesítési feladatok ellátására kötelezett, ezen tevékenység 
elvégzésével megbízza Kaviczki Péter egyéni vállalkozót (8056 
Bakonycsernye, Ady E. utca 0244/2 hrsz. adószám: 65259535-2-27). 
Felhatalmazza a polgármestert, a határozat mellékletét képező vállalkozói 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. augusztus 31. 
 
 

Turi Balázs polgármester: Elmondta, hogy nincs összeférhetetlenség a 
szerződéskötés miatt, képviselőként is tud dolgozni. 

 
12./ Javaslat Rákóczi u. 49. szám alatti önkormányzati lakás lépcsőjavítási 
munkálatainak elvégzésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a 3 
ajánlatkérésből Gáspár András vállalkozó nem adott, a V+V Kft. 2019.06.12-én 
megküldött árajánlatát az ülés előtt visszavonta. Simon András vállalkozó árajánlata 
maradt érvényben, azonban egyeztetett vele és sikerült szóban megegyezni, hogy a 
megadott bruttó 730.000,- Ft helyett 700.000,- Ft-ra csökkenti az összeget. 
 
Elmondta továbbá, hogy ez az ügy már másodszor van a testület előtt, szeretné, ha 
már születne döntés. Jelen pillanatban nagyon szabad forrás már nincsen, de 
lehetőség van arra is, hogy a lépcső lenne csak megcsinálva. Arra lehetne új 
árajánlatot kérni és ezzel a balesetveszélyes helyzet megoldódna. A terasz pedig a 
későbbiek folyamán lenne megcsinálva. 
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Varsányi Ferencné képviselő: Jó minőségű anyag kell, hogy ne keljen jövőre újra 
lapozni. 
 
Turi Balázs polgármester: Ez szakmailag meg lesz oldva. A legfontosabb, hogy a 
balesetveszélyes lépcső legyen megoldva. 
 
Szarka István képviselő: Látja, hogy nincs pénz, de akkor félbe maradna. Nem 
lehetne kiszorítani valahogy azt a pénzt? Ez az önkormányzat épülete, mindenkinek 
fontos, hogy szépen nézzen ki.  
 
Turi Balázs polgármester: Teljes mértékben igazat ad Szarka István képviselőnek. 
Főleg, hogy a későbbiek folyamán oda más is fog menni és a lakáseladásból 
származó bevételeket pedig csak lakhatással kapcsolatos dolgokra lehet költeni. A 
régi üresen álló élelmiszerbolt megvétele fontos lenne, elégedett lenne, hogyha 
sikerülne. Javasolja, hogy legyen megnézve a pénzügyi helyzet és az 
átcsoportosítási lehetőségek. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Ő is azt javasolja, hogy legyen utána nézve és legyen 
megcsinálva az egész. 
 
Berze Attila képviselő: Nem tartja jogosnak, hogy az önkormányzatnak kell felújítani. 
Miért nem az csinálja meg, aki ott lakik? Ő használja. Tudja, hogy frekventált munkát 
lát el, de akkor sem ért vele egyet. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Mindig az önkormányzat jár rosszul, mert beszámítja a 
bérleti díjba. 
 
Turi Balázs képviselő: Több dologra világítja rá. Nyilván nehéz dolog ezt 
megcsináltatni, de persze ez a kényelmesebb és a legjobb megoldás. A doktornő 
vállalkozásban végzi ezt a feladatot. A rendelő rezsi költségét az önkormányzat fizeti, 
ami nem mindenhol van így. A doktornőnek ez nagy segítség. Arra hívná fel a 
figyelmet, hogy sajnos nagyon hiány szakma, ezért mindent meg kell tenni. Elmondta 
továbbá, hogy ezen túl az önkormányzatnak jobban oda kell figyelni a lakásokra. 
Javasolja, hogy félévente legyenek megnézve a szolgálati lakások, hogy ne kerüljünk 
olyan helyzetbe, ahogy most az Ady utcai lakásnál. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra 
bocsátotta a Rákóczi út 49. szám alatt lévő önkormányzati ingatlan terasz és 
lépcsőjavítási munkáinak elvégzésére Simon András egyéni vállalkozót kijelölését 
700.000 Ft vállalkozói díj ellenében. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

260/2019. (VIII.21.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a kijelöli 
Simon András 8056 Bakonycsernye, Ifjúság u. 14. szám alatti egyéni 
vállalkozót a Bakonycsernyei, Rákóczi út 49. szám alatti önkormányzati 
ingatlan teraszának és lépcsőjének javítási munkáira a szóbeli megállapodás 
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szerinti bruttó 700.000,- Ft összegben. Felhatalmazza a polgármestert a 
munkák megrendelésére.  
A vállalkozói díj fedezetét a 2019. évi költségvetéséből biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Elmondta, hogy van egy kollégája, aki jól ismeri a 
választott háziorvost és gratulált a jó döntéshez.  
 
13./ Javaslat önkormányzati ingatlanok politikai célú bérbeadása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A 2019. október 13. napján történő önkormányzati 
választások miatt várható, hogy a jelöltek és a jelölőszervezetek önkormányzati 
tulajdonú helyiségeket szeretnének igénybe venni, ezért szükséges azok 
bérbeadásának leszabályozása. Javasolja, hogy minden jelölt, illetve jelölő szervezet 
a kampány időszak alatt egyszer maximum két órára ingyenesen vehessék igénybe. 
Ez minden helyiségre külön vonatkozik, tehát mindegyik igénybe vehetik egyszer, 
hogy mindenkinek meglegyen a lehetősége. Az igénybe vehető helyiségek a 
Művelődési Ház, valamint a Béketelepi Klub Nyugdíjas klub által használt terme.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Azért javasolja a 2 órát, mert mire leér, gyülekezik, utána 
elpakol. Ez 2 órát minimum igénybe vesz. 
 
Turi Balázs polgármester: Természetesen ez a képviselőkre is vonatkozik. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra 
bocsátotta  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

261/2019. (VIII.21.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. 
október 13. napjára kitűzött önkormányzati választások kapcsán a jelöltek, 
illetve a jelölőszervezetek részére egy alkalommal, kettő óra időtartamra 
térítésmentesen biztosítja az önkormányzati tulajdonban lévő Művelődési Ház, 
(Bakonycsernye, Rákóczi út 78.), illetve a Béketelepi Klub Nyugdíjas Klub által 
használt helyiségét (Bakonycsernye, Béke-telep 45.) politikai célú használatra. 
 
Minden további bérbeadás térítésköteles, melynek díja: 2 000 Ft/kettő óra. 
Az igénybevétel meghatározása a jelentkezések sorrendjében történik. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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14./Javaslat Fidrich István egyéni vállalkozóval kötött szerződés módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A vállalkozói szerződés módosítása szükséges, mivel a 
befejezési határidő kitolódnak. A karbantartási feladat nagy része elkészült az 
átadási ünnepségre, viszont a finommunkák elvégzése most történik. Javasolja a 
határidőt módosítani az év végére a mellékelt szerződés tervezet szerint. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Fidrich 
István egyéni vállalkozóval kötött szerződés teljesítési határidejének módosítását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

262/2019. (VIII.21.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, az 
Önkormányzat és Fidrich István egyéni vállalkozó (8056 Bakonycsernye, 
Petőfi S. utca 49. adószám:  63431207-1-27) között 2019. július 2-án kelt 
vállalkozói szerződés 5.  pontját az  alábbiak szerint módosítja:  
5. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK 
A munka megkezdésének tervezett időpontja: 2019. 07. 02. 
A munka befejezésének várható határideje:     2019. 12. 31. 
A szerződés további pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
Felhatalmazza a polgármestert a módosított vállalkozói szerződés aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. november 30. 

 
 
15./ Javaslat a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Az iskoláztatásról szól. A tavalyi évben volt először erre 
lehetőség. Van rá keret az önkormányzatnak és szeretné, ha idén is támogatást 
nyújtanának az iskolakezdésre, de kizárólag bakonycsernyei lakcímmel 
rendelkezőknek. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: A tavalyi évben mennyi volt az összeg? 
 
Turi Balázs polgármester: 10.000,- Ft volt, idén is annyit szeretne. Tavaly közel 80-an 
igényelték csak, de összesen 180-an vannak. Nem sokan jöttek. Idén már 
egyszerűsítve lenne egy kicsit. El kell küldeni az iskolának is, hogy minden gyerek 
vigye haza, így tudomást szereznek a szülők. 
 
Berze Attila képviselő: Per főként értendő az összeg? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen. Javasolja, a benyújtási határidőt szeptember 25. 
napjában meghatározni. 
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosítását elfogadásra. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2019.(VIII.22.)önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi 

rendszeréről szóló 6/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
16./ Javaslat gyermekétkeztetést biztosító vállalkozó kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Lejár a szerződés 2019. augusztus 31-én a Tölgyfa 
Vendéglővel, ezért új pályázati kiírásra van szükség. Sajnos nem fog lezajlani a 
határidőig. Azért, hogy ne legyen fennakadás az iskolában és az óvodában, 
javasolja, hogy legyen meghosszabbítva a szerződés a pályáztatási eljárás 
lefolytatásáig. Meg kell határozni a főbb paramétereket. Javasolja továbbá, hogy a 
pályázat 3 évre legyen kiírva. A meghívottak körét és a 2 évi pályázatot kell 
aktualizálni. 
 
Berze Attila képviselő: A pályázatot bárki beadhatja? 
 
Turi Balázs polgármester: Nem, meghívottak alapján.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Ráadásul a lakosok is használják. 
 
Szarka István képviselő: Az evangélikus táborba is onnan viszik az ételt. 
 
Turi Balázs polgármester: Nyilván van mindig elégedetlenkedő, de a nagy részük 
meg van elégedve vele. Szavazásra bocsátotta a szerződés meghosszabítását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

263/2019. (VIII.21.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint 
gyermekétkeztetésre kötelezett és a Termesz2002 Kft. (Fehérvárcsurgó, 
Dózsa u. 79/A.) szám alatti vállalkozóval 2018. január 2-án kelt vállalkozói 
szerződést 2019. október 15-ig meghosszabbítja. A szerződés további 
pontjai változatlan tartalommal fennállnak. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a mai nap 
folyamán jön Dr. Molnár Krisztián Elnök Úr a József Attila és a Táncsics utcai 
záportározó pályázat megtárgyalásának ügyében.  
 
A polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy szerződést kötött Fidrich Istvánné, 
Petőfi Sándor utca 49. szám alatti egyéni vállalkozóval a testvértelepülési emlékhely 
kialakítására. A szerződéses összeg 800.000 Ft alatt van, a fedezet a 
költségvetésben rendelkezésre áll, így azt aláírta.  
 
Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a képviselő-testület 
ülését bezárta.  

      
          
 
 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester        jegyző 
 
    Osgyán Gábor 
    jkv. hitelesítő 
 


