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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 

 
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 
október 07-én, 15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

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

 
Tanácskozási joggal:  

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

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

295/2019. (X.07.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Berze Attila 
képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőktől eltérően az alábbiak 
szerint tett javaslatot:  
 
1./ Javaslat Deák utcai vis maior pályázat megvalósítására vonatkozó közbeszerzési 
eljárást lezáró döntés meghozatalára, vállalkozó kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
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2./ Tájékoztatás az önkormányzati képviselő választópolgárokkal való 
kapcsolattartási kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységéről szóló 
tájékoztatási kötelezettség teljesítéséről  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
3./ Javaslat közterületek fűnyírási munkálataira beérkezett pályázatok elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
4./Javaslat gyermekétkeztetés biztosítására beérkezett pályázatok elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
5./ Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítési pályázatának ismételt 
kiírására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
6./ Javaslat Szalai Kálmán kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
7./ Javaslat Varga Zoltánné kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
8./ Jelentés a gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés 2018. évi helyzetéről és 
bűnmegelőzési tevékenységről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
9./ Javaslat iskolai körzethatárok jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
10./ Javaslat vérvételi szerződés módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
11. Javaslat Fecskeházi kérelmek elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
12./ Javaslat Pünkösdi Gyülekezet kérelmének újratárgyalására 
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: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

296/2019. (X.07.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nyíltülés 
tárgyalandó napirendi pontjaira tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el: 
1./ Javaslat Deák utcai vis maior pályázat megvalósítására vonatkozó 
közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára, vállalkozó kijelölésére 
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Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
2./ Tájékoztatás az önkormányzati képviselő választópolgárokkal való 
kapcsolattartási kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységéről szóló 
tájékoztatási kötelezettség teljesítéséről  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
3./ Javaslat közterületek fűnyírási munkálataira beérkezett pályázatok 
elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
4./Javaslat gyermekétkeztetés biztosítására beérkezett pályázatok 
elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
5./ Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítési pályázatának 
ismételt kiírására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
6./ Javaslat Szalai Kálmán kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
7./ Javaslat Varga Zoltánné kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
8./ Jelentés a gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés 2018. évi 
helyzetéről és bűnmegelőzési tevékenységről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
9./ Javaslat iskolai körzethatárok jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
10./ Javaslat vérvételi szerződés módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
11. Javaslat Fecskeházi kérelmek elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
12./ Javaslat Pünkösdi Gyülekezet kérelmének újratárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat Deák utcai vis maior pályázat megvalósítására vonatkozó 
közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára, vállalkozó kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Két érvényes árajánlat érkezett.  Mindegyik megfelel a 
pályázati kiírásnak, majd Ismertette a beérkezett ajánlatokat.  
Mint látható a két árajánlat között nagy az árbeli különbség.  A Barnes Bau Kft. 
ajánlata nettó 18.542.820,-Ft, a DUVIÉP ajánlata nettó 27.488.460,-Ft,  
Javasolja az összegzése szereplő döntési javaslat elfogadását, azaz az öszesséen 
legkedvezőbb ajánlatot adó Barnes Bau Kft. ajánlatának az elfogadását, nettó 
18.542.820,-Ft összeggel.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Műszaki tartalomról szeretne egy kicsit hallani.  
 
Turi Balázs polgármester: A vízelvezető rendszer helyreállításáról van szó, vagyis az 
eredeti állapottal megegyezőnek kell lennie. Több helyen maradhat az eredeti 
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burkolat, hiszen nem károsodott. A Súri patakba bevezető szakasz, ami földes árok, 
azt nem érinti a helyreállítás, de a későbbiek folyamán biztosan el kell majd 
gondolkodni annak önerőből történő tisztításáról.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester név szerinti szavazásra 
bocsátotta a Deák utcai vis-maior pályázat megvalósítására vonatkozóan lefolytatott 
összegző eredménye alapján a Barnes Bau Kft. ajánlatának elfogadását a benyújtott 
ajánlat szerint.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye:  

Turi Balázs: igen 
Ackermann Zoltán: igen 

Berze Attila: igen 
Kaviczki Péter: igen 
Osgyán Gábor: igen 
Szarka István: igen 

Varsányi Ferencné: igen  
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
297/2019. (X.07.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete „Vízelvezető 
rendszer helyreállítása Deák utca” tárgyú vis maior pályázat kivitelezési 
munkáinak elvégzésével a Barnes Bau Kft.-t (8000 Székesfehérvár, Móri u. 
90. ) bízza meg, nettó 18.542.820,-Ft összeggel.  
 
Felhatalmazza a polgármester a szerződés aláírására.  
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2./ Tájékoztatás az önkormányzati képviselő választópolgárokkal való 
kapcsolattartási kötelezettsége, valamint képviselői tevékenységéről szóló 
tájékoztatási kötelezettség teljesítéséről  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: A település képviselőinek minden évben tájékoztatást kell 
nyújtani a lakossággal való kapcsolattartásról, a képviselői tevékenységről. Ezt 
minden képviselő megtette. 

 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Ackermann Zoltán alpolgármester képviselői beszámolóját. 

 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
298/2019.(X.07.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Ackermann 
Zoltán alpolgármesternek a választópolgárokkal való kapcsolattartási 
kötelezettségről, valamint képviselői tevékenységéről készített tájékoztatót 
elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos  

 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta Berze Attila képviselő képviselői 
beszámolóját. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
299/2019.(X.07.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Berze Attila 
képviselőnek a választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségről, 
valamint képviselői tevékenységéről készített tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos  
 

 
A polgármester szavazásra bocsátotta Kaviczki Péter képviselő képviselői 
beszámolóját. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
300/2019.(X.07.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Kaviczki Péter 
képviselőnek a választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségről, 
valamint képviselői tevékenységéről készített tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos  

 
A polgármester szavazásra bocsátotta Osgyán Gábor képviselő képviselői 
beszámolóját. 

 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
301/2019.(X.07.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Osgyán 
Gábor képviselőnek a választópolgárokkal való kapcsolattartási 
kötelezettségről, valamint képviselői tevékenységéről készített tájékoztatót 
elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos  

 
A polgármester szavazásra bocsátotta Szarka István képviselő képviselői 
beszámolóját. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
302/2019.(X.07.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szarka István 
képviselőnek a választópolgárokkal való kapcsolattartási kötelezettségről, 
valamint képviselői tevékenységéről készített tájékoztatót elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos  

 
A polgármester szavazásra bocsátotta Varsányi Ferencné képviselő képviselői 
beszámolóját. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
303/2019.(X.07.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Varsányi 
Ferencné képviselőnek a választópolgárokkal való kapcsolattartási 
kötelezettségről, valamint képviselői tevékenységéről készített tájékoztatót 
elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos  
 

3./ Javaslat közterületek fűnyírási munkálataira beérkezett pályázatok 
elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Beérkeztek az árajánlatok a két vállalkozótól. Részletesen 
ismertette a beérkezett ajánlatokat.  A megbízás két évre szól. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Mekkora terület vág a vállalkozó, hogyan van az 
meghatározva? 
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Turi Balázs polgármester: Ez még közel 10 éve került meghatározásra, a temető 
területe akkor még nem volt benne, ezért ez utána módosítva lett.  
Javasolja, hogy most maradjon így, és a következő költségvetés tervezésekor nézze 
meg a testület, hogy még milyen területet lehetne még hozzá rakni. Jövőre 
szükséges lesz gépeket vásárolni, a maradék területet nyíró közmunkások részére.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Elmondta, hogy volt pályázat fűnyírókra, de rakodógépre 
javasolta a pályázat benyújtását, mivel azzal többféle munkát lehet végezni, ennek a 
gépnek  árokásó része is van. Ha már pályáz az önkormányzat, akkor a komolyabb 
gép beszerzése a praktikusabb, mivel egyre kevesebb az ember, a kézi munkát ki 
kell váltani.  
 
Szarka István képviselő: Támogatja, hogy valamilyen eszköz legyen vásárolva. 
Milyen az arány? Mennyit nyírnak a közmunkások, és mennyit a vállalkozó? 
Költséghatékonysági számítás készült-e?  
 
Turi Balázs polgármester: Pontos arányt nem tud mondani, de kb. 70 -30 % az arány.  
A költséghatékonyságot vissza lehet nézni, hogy milyen javítások, beszerzések, 
mennyiért történtek, illetve mennyi volt a benzin vásárlás. A napirendet a Pénzügyi 
és Településüzemeltetési Bizottság megtárgyalta. Felkérte a bizottság elnökét 
ismertesse bizottsága álláspontját.  
 
Berze Attila képviselő: A bizottság a kedvezőbb ajánlatot adó Tévald Zsolt egyéni 
vállalkozót javasolja megbízni a közterületek fűnyírási munkáinak elvégzésével.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el: A polgármester szavazásra bocsátotta Tévald 
Zsolt egyéni vállalkozó megbízását a közterületek fűnyírási munkáinak elvégzésével.  
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

304/2019.(X.07.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kijelöli Tévald Zsolt 
egyéni vállalkozót – mint a legkedvezőbb ajánlattevőt – a közterületek fűnyírási 
munkálatainak elvégzésére 2019. november 1. és 2021. október 31. közötti 
időszakra, az alábbiak szerint:  
 

2
2019 

Fűnyírás 30 
cm-ig 

7,75 Ft/m2 

Fűkaszálás 
30 cm-től 

8,75 Ft/m2 

Bozótirtás 14 Ft/m2 
Órabérben 

történő 
munkavégzés 
esetén 

3.200 
Ft/óra/gép 

2
2020 

Fűnyírás 30 
cm-ig 

8,75 Ft/m2 
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Fűkaszálás 
30 cm-től 

10 Ft/m2 

Bozótirtás 17 Ft/m2 
Órabérben 

történő 
munkavégzés 
esetén 

3 800 
Ft/óra/gép 

2
2021 

Fűnyírás 30 
cm-ig 

10 Ft/m2 

Fűkaszálás 
30 cm-től 

11,5 Ft/m2 

Bozótirtás 19 Ft/m2 
Órabérben 

történő 
munkavégzés 
esetén 

4 200 
Ft/óra/gép 

 
 
Felhatalmazza a polgármestert a haározat mellékletét képező, határozott idejű 
szerződés megkötésére. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
4./Javaslat gyermekétkeztetés biztosítására beérkezett pályázatok elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Ismertette a beérkezett három érvényes ajánlatot. A 
Termesz-2002 Kft. ajánlata a legkedvezőbb. 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Ez már a jövő évi? 
 
Turi Balázs polgármester: Nem, november 1-től ez lenne.   
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Volt elégedettségi felmérés? 
 
Turi Balázs polgármester: Kirívó panasz nem érkezett, de olyan hogy mindenki 
elégedett legyen, olyan biztos nincs. A napirendet a Pénzügyi és 
településüzemeltetési Bizottság megtárgyalta. Felkérte a bizottság elnökét 
ismertesse a bizottság álláspontját.  
 
Berze Attila képviselő: A bizottság a Termesz 2002 Kft. ajánlatát javasolja 
elfogadásra.  
 
 
További kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
gyermekétkezetés biztosításra a TERMESZ 2002. Kft. kijelölését.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

305/2019. (X.07.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
gyermekétkezetés biztosítására a Termesz-2002 kft-t ( 8052 Fehérvárcsurgó, 
Dózsa György u. 79/a) jelöli ki, 2019. november 1. napjától, 2021. október 
október 31. napjáig, az alábbi összegekkel:  
 
- bölcsődés gyermekétkeztetés 

(reggeli,tízórai, ebéd, uzsonna)  nettó:  660,-Ft/adag/nap 
 

- óvodás gyermek étkeztetés  
(tízórai, ebéd, uzsonna)   nettó: 615,-Ft/adag/nap 
 

- iskolás gyermek étkezetés 
(tízórai, ebéd, uzsonna)   nettó: 810,-Ft/adag/nap 

 
- iskolás gyermek ebéd   nettó: 505,-Ft/adag/nap 

 
 

Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés 
aláírására.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
5./ Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítési pályázatának 
ismételt kiírására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Az értékesítés az Ady utca 19. szám alatt lévő 
önkormányzati lakásra vonatkozik, tekintettel arra, hogy a megadott határidőig 
érvényes pályázat nem érkezett, érdeklődők azért voltak.  Javasolja ugyanazokkal a 
feltételekkel továbbra is meghirdetni, 2019. október 29. határidővel.  
 
Szarka István képviselő: Elég az a határidő? 
 
Turi Balázs polgármester: Ha mégis előbb lenne rá érdeklődő, akkor lehessen 
értékesíteni. Jobb lenne minél előbb eladni, mert csak romlik az állapota. Ha 
mégsem lesz, akkor a következő ülésen megint tudnak hosszabbítani. 
 
 
További kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra bocsátotta a Ady 
u. 19. szám alatti ingatlan tekintetében a pályázat kiírását, változatlan feltételekkel, 
úgy, hogy a pályázat benyújtási határidő 2019. október 29. legyen.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

306/2019. (X.07.) 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 100.000 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) 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. október 8. napján történő kiírásától (a Hivatal 

hirdetőtábláján történő kifüggesztés, valamint közzététel Bakonycsernye 
Község Önkormányzata hivatalos honlapján) számítva, 2019. október 29 
(kedd) 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. október 30. (szerda). 
                                                              
A beérkezett pályázatok felbontásának módja: nyílt 
A beérkezett pályázatok elbírálásának módja:  
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-  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: 
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: azonna 
 

 
6./ Javaslat Szalai Kálmán kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. A munkák 
elvégzéséhez  bekért árajánlat 2.611.120,-Ft. Elmondható, hogy ekkora pénzösszeg 
nem áll az önkormányzat rendelkezésére.  
 
Szarka István képviselő: Korábban is volt már szó a Kert utcában az árkok 
állapotáról, hogy nagyon el lett hanyagolva. Most is erről a szakaszról van szó? 
 
Turi Balázs polgármester: Nem, az a másik oldalon volt. Mivel ekkora forrás 
megteremtésére nincs lehetőség, ezért javasolja a kérelem elutasítását, azzal hogy a 
2020-as költségvetés tárgyalásakor újratárgyalja. 
  
További kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra bocsátotta Szalai 
Kálmán kérelmének elutasítását úgy, hogy a 2020 évi költségvetés készítésekor 
újratárgyalja.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

307/2019. (X.07.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szalai Kálmán 
(8056 Bakonycsernye, Kert u 28. szám alatti lakos) kérelmét forráshiány 
végett jelenleg elutasítja, viszont a 2020. évi költségvetés készítésekor 
újratárgyalja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. évi költségvetés beterjesztése 

 
 
7./ Javaslat Varga Zoltánné kérelmének elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Varga Zoltánné Deák utca 29. szám alatti lakos kérelmet 
nyújtott be, melyben azzal a panasszal él, hogy a partfal alatt lévő ingatlanát 
károsítva, az útról lezúduló csapadék folyamatosan ázatja a ház alapját, a falazatát.  
Részben talán van igazsága. Elmondta, hogy ő felajánlotta azt a lehetőséget, hogy 
nyújtson be kérelmet, elemi kárra való tekintettel az önkormányzat szociális rendelete 
szerint. A ház nem rendelkezik vízszigeteléssel, csatorna is hiányos, ezek pótlása 
nem az önkormányzat dolga. Magáningatlan. 
 
Szarka István képviselő: Elmondta, hogy egy szigetelő szakember szerint ezt meg 
lehet oldani úgy, hogy nem kell hozzá nagyon nagy összeg. Vannak olyan technikák 
amellyel megvédhető  a ház.  
 
További kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra bocsátotta Varga 
Zoltánné kérelmének elutasítását.  
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

   308/2019. (X.07.) Határozata 
 Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Varga 
Zoltánné (8056 Bakonycsernye, Deák Ferenc u. 29. szám alatti lakos) 
kérelmét részben elfogadja, és az útra került csapadék vízelvezetésére 
kiemelt szegélyt szándékozik megépíteni, melyre a jövőben árajánlatot kér 
be és legkésőbb a 2020. évi költségvetésbe a forrást betervezi. 
Felajánlja kérelmező részére, a helyi szociális rendelet szerinti lehetőséget, 
hogy elemi kár címén kérelmet nyújtson be az önkormányzathoz.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. évi költségvetés beterjesztése 
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8./ Jelentés a gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés 2018. évi helyzetéről 
és bűnmegelőzési tevékenységről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban 
tegye meg szóbeli kiegészítését.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Ez a Fejér Megyei Kormányhivatal jogszabály által előírt 
beszámolója.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra bocsátotta, a Fejér 
Megyei Kormányhivatal jelentésének elfogadását a gyermekkorú, illetve fiatalkorú 
bűnelkövetés 2018. évi helyzetéről és a bűnmegelőzési tevékenységről Fejér 
megyében.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

309/2019. (X.07.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Fejér Megyei 
Kormányhivatal jelentését, a gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés 
2018. évi helyzetéről és a bűnmegelőzési tevékenységről Fejér megyében az 
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
9./ Javaslat iskolai körzethatárok jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban 
tegye meg szóbeli kiegészítését. Benne felvetődött, hogy Balinkával közös hivatal 
van, a balinkai gyerekek miért járnak Bodajkra? Jövőre át kellene ezt nézni.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az általános iskolai körzethatárok meghatározását minden 
évben jóvá kell hagyni a testületnek.  
 
Kaviczki Péter: Az intézményvezetők véleményét nem kell kikérni? 
 
Turi Balázs polgármester: Javaslata a jövőre vonatkozóan az lenne, hogy a szülőnek 
legyen lehetősége arra, hogy döntsön arról, hogy Bodajkra, vagy Bakonycsernyére 
írassa be a gyermekét iskolába.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
iskolai körzethatárok jóváhagyását.   
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

310/2019. (X.07.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelési, oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMI rendelet 24.§ (1) bekezdésében kapott 
véleményezési jogával élve az alábbi álláspontot alakítja ki: 
A képviselő-testület nem javasolja az iskolai felvételi és működési 
körzethatárának módosítását. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2019. október 31.  

 
10./ Javaslat vérvételi szerződés módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Az augusztusi képviselő-testületi ülésen döntött a 
képviselő-testület, hogy a II. számú háziorvosi körzetben is biztosítja a helyben 
történő vérvételt. A szeptember hónap, mint próbaidő azt igazolta, hogy a két körzet 
egy napra történő összevont vérvételi ellátásra nem elegendő, szükséges még egy 
nap beiktatása.  
A javaslat az lenne, hogy a járóbetegek esetében a szerdai nap változatlanul 
megmaradna, a csütörtöki nap pedig a fekvőbetegek házhozmenő vérvételi napja 
lenne.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra bocsátotta a vérvételi 
szerződés módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

311/2019. (X.07.) Határozata 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata vállalkozói szerződést köt 
Sztridáné Jakab Ildikó Bakonycsernye, Kossuth L. utca 56. szám alatti egyéni 
vállalkozóval, a település fekvő- és járóbetegek helyben történő vérvételének 
biztosítására.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megbízási 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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11. Javaslat Fecskeházi kérelmek elbírálására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Márfi Ádám Bakonycsernye, Dózsa Gy. u. 19.  és Jókai 
Melinda 8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 74. szám alatti lakosok kérelmet nyújtottak 
be a Fiatalok Garzonháza lakásának elnyerésére.  
Pályázatuk megfelel a pályázati kiírásnak.  
Mivel van üres lakás, javasolja a kijelölésüket.  
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek, és az alábbi határozatot hozták.  
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

312/2019. (X.07.) Határozata 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
tulajdonában álló Fiatalok Garzonházába (Fecskeház) Márfi Ádám 8056 
Bakonycsernye, Dózsa György u. 19 és Jókai Melinda 8056 Bakonycsernye, 
Rákóczi út 74. szám alatti lakosokat 5 éves időtartamra lakáshasználónak 
jelöli ki a fsz/10. lakásba. 
 
Felelős: Turi Balázs polgármester 
Határidő: 2019. október 15.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Turi Balázs polgármester: A másik kérelem Osgyán Richárd és Purgai Karolina 
Zsuzsannától érkezett. Ők a Fecskeházban laknak a fsz. 7. szám alatti lakásban, de 
szeretnének nagyobb lakásba költözni, mivel gyermekük van.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra bocsátotta  
Osgyán Richárd és Purgai Karolina Zsuzsanna kérelmének támogatását, mely 
szerint a  fsz. 10. számú lakásba lakáshasználónak kijelöli.  
 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

313/2019. (X.07.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a tulajdonában álló, jelenleg is Fiatalok 
Garzonházában lakó (Fecskeház) Osgyán Richárd és Purgai Karolina 
Zsuzsanna 8056 Bakonycsernye, Fenyő utca 1. fsz/7 szám alatti lakosok, a 
fsz/7 szám alatti  lakosból   a fsz/10. számú lakásba átköltözzenek. 
A lakáshasználati szerződés 2. pontja változatlan marad.  
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Felhatalmazza a polgármestert a módosított lakáshasználati szerződés 
aláírására.  
 
Felelős: Turi Balázs polgármester 
Határidő: 2019. október 15.  

 
 
12./ Javaslat Pünkösdi Egyház Gyülekezet kérelmének újratárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: A képviselő-testület a szeptemberi ülésén tárgyalta, és 
elutasította a Pünkösdi Egyház kérelmét, melyben 100 db járdalapot kért, a felszedett 
járdalapokból. Arra kérték,  hogy az ott lévő önkormányzati tulajdonban lévő partoldal 
megtámasztására használják.  
Azt javasolja, hogy mivel itt közcélú felhasználásról van szó, kapja meg a gyülekezet 
a 100 használt járdalapot, ennyivel támogassa az önkormányzat a Pünkösdi 
egyházat.  
 
Szarka István képviselő: Egyetért a javaslattal, hiszen az önkormányzat jól felfogott 
érdeke is a partoldal megtámasztása. 
 
Osgyán Gábor képviselő: A lakosságnak is ad el az önkormányzat? 
 
Turi Balázs polgármester: Javaslata az lenne, hogy amennyiben a lakosságnak is ad 
el az önkormányzat, arra határozzon meg árat. Közcélra legyen ingyen.  
 
Berze Attila képviselő: Tőle is érdeklődtek. Aki tőle kérdezte, tulajdonképpen az is 
közcélú, mivel az előtte lévő árkot akarja rendbe tenni.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Felveti, hogy a temetőnél is viszonylag egyszerűen 
kialakítható  lenne egy gyalogút.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Neki is lenne javaslata, hogy hova lehetne még felhasználni 
a megmaradt járdalapokból, mint pld. a hivatal mögötti gyalogút a kishíd felé. Mind a 
pályára, mind a temető felé a gyalogos forgalom arra bonyolódik. Lehetőség lenne 
még a horgásztónál kialakított ivókúthoz egy gyalogút lerakása is. 
 
 
További kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Pünkösdi Egyház Bakonycsernyei Gyülekezetének 100 db használt járdalap 
juttatását térítésmentesen.  
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

314/2019. (X.07.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Pünkösdi 
Egyház Bakonycsernyei Gyülekezetének korábban benyújtott kérelmének 
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helyt adva, 100 db használt járdalapot biztosít térítésmentesen, a partoldal 
megvédése, megtámasztása céljából. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
Turi Balázs: Javasolja, hogy tavasszal legyen felmérve hova tudná még felhasználni 
az önkormányzat ezeket a használt járdalapokat, és ennek függvényében döntsön a  
lakosságnak történő estleges  értékesítésről.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

315/2019. (X.07.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a használt 
járdalapok lakosságnak történő értékesítéséről a tavaszi önkormányzati 
igény felmérést követően dönt.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Turi Balázs polgármester: A választásokig már nem lesz több testületi ülés. 
Megköszönte mindenki munkáját. Ez az öt év bebizonyította, hogy eredményes volt a 
testület munkája, ami a falu egészén látszik. Nem mindig voltak a napos oldalon, de 
összefogással mindent meg tudtak oldani. Szívből reméli, hogy a választásokat 
követően ugyanezzel a társasággal folytathatja a közös munkát.  
Meggyőződése, hogy legegységesebb, és legeredményesebb testület volt a mostani, 
a rendszerváltás utáni testületeket figyelembe véve.  
 
Még egyszer megköszöni az együttműködést! 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a képviselő-testület 
ülését bezárta.  

      
       k.m.f. 
     
 
Turi Balázs                   Fidrich Tamásné 
polgármester        jegyző 

 
 
 
        Berze Attila 
       jkv. hitelesítő 


