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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 

 
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 
október 29-én, 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Turi Balázs    polgármester 
Berze Attila   képviselő 
Kaviczki Péter  képviselő 
Osgyán Gábor  képviselő 
Varsányi Ferencné  képviselő 

 
Tanácskozási joggal:  

Fidrich Tamásné   jegyző  
 
Turi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselő-testületi 
tagból 5 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: 5 fő 
A szavazás eredménye:5 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

342/2019. (X.29.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Berze Attila 
képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőek szerint tett javaslatot:  
 
1./ Javaslat TOP-2.1.3-16 számú „Települési, környezetvédelmi infrastruktúra 
fejlesztése” című pályázat benyújtásával kapcsolatos további döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
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2./ Javaslat „Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Program” 
című pályázat benyújtására 
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 

343/2019. (X.25.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nyíltülés 
tárgyalandó napirendi pontjaira tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el: 
1./ Javaslat TOP-2.1.3-16 számú „Települési, környezetvédelmi infrastruktúra 
fejlesztése” című pályázat benyújtásával kapcsolatos további döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
2./ Javaslat „Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási 
Program” című pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat TOP-2.1.3-16 számú „Települési, környezetvédelmi infrastruktúra 
fejlesztése” című pályázat benyújtásával kapcsolatos további döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Albensis Kft. 
előkészítette a pályázatot a benyújtásra. Jelen információk birtokában legalább 2 
millió forint önrész szükséges az Önkormányzatnak, hogyha a területvásárlás többe 
fog kerülni, mint amire az Önkormányzat számít. Ha mégis kevesebb, akkor ezt át 
lehet majd csoportosítani a projekten belül. Sajnos még pontos számok nem állnak 
rendelkezésre. A bruttó 318 millió forint összegbe, ha belefér, és engedi a projekt, 
akkor a szápári úti részt is meg kell csinálni. Ha esetleg még ezen felül is maradna, 
akkor a Rákóczi utcai partfalat is rendbe kellene tenni. Jövő évre vonatkozólag már 
van 2 pályázat, amit meg kell valósítani, és ezekhez szintén önerő szükséges.  Ennél 
a pályázatnál az önkormányzat lett a projektgazda.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Mennyire lehet előre tudni, ha a pályázatba olyan 
problémák lesznek, mint például műszaki tartalomváltozás, hogy, akkor megint az 
önkormányzatra hárul több önerő? Mennyire rugalmas ez a dolog? 
 
Turi Balázs polgármester: Nem tudja, hogy mennyire rugalmas, de a műszaki 
tartalmat úgy próbálják összeállítani, hogy annak kivitelezéséhez önerő ne kelljen. 
 



 
3 
 

Kaviczki Péter képviselő: Aggályát fejezte ki, hogy sajnos előfordulhat több önrész. 
 
Turi Balázs polgármester: A beérkezett ajánlatok döntik el. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Építési költségben is? 
 
Turi Balázs polgármester: Részletes tervvel nem rendelkeznek, mert a benyújtáshoz 
nem kérnek még részletes dokumentációt sem. Itt minden visszafele indul. Erre 
garanciát nem tud vállalni. Minél tágabban kell fogalmazni. Ami biztosan benne kell 
hogy legyen, az a záportározó. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Igen, csak úgy kell megcsinálni, hogy utána ne hárítsanak 
az önkormányzatra mást is. Főleg úgy, hogy más projekt is van a jövő évre. 
 
Turi Balázs polgármester: A 2 millió forintos önrész hatósági díjakra lett betervezve, 
de innen át lehet majd csoportosítani. Ez az összeg nem biztos, lehet hogy 
kevesebb, lehet hogy több. A TOP-os pályázatoknál is láthatták a támogatás 
összegét az ajánlatokat beadó pályázók, hiszen az nyílvános volt. Ha már megnyerte 
az önkormányzat, meg kell csinálni.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Mennyire van a döntéshozatal az önkormányzatnak 
kivitelezőben? 
 
Turi Balázs polgármester: A kivitelező, közbeszerzési eljárás keretében lesz 
kiválasztva. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: A műszaki tartalomban konkrétan le van írva? 
 
Turi Balázs polgármester: Jelenleg nincs, a nyertes pályázat után lesz megbízva a 
tervező. 
 
Berze Attila képviselő: Részletes tanulmányra el fog menni 15 millió forint. Azért 
ennyi pénzért csak csinál már valamit. Szemléletformálására is elmegy 1 millió forint. 
Iszonyatosan nagy összegekről van szó. Ha belefér, akkor természetesen meg kell 
csinálni. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: A 250 millió forintnak a műszaki tartalma megvalósul, a 
többi sorból nem lehet leszedni? 
 
Turi Balázs polgármester: Nem lehet. Elő van írva, hogy százalékosan mire mennyit 
kell beállítani, ide a tanulmányra nincs 15 millió, abban a tervezési költségek is 
benne vannak. 
 
Kaviczki Péter képviselő: A probléma, amit felvetett Berze Attila képviselő és 
Varsányi Ferencné képviselő, hogy van több tétel, ami előkészítő munkával jár, de 
valamilyen szinten meg kell valósítani, vagy csökkenteni kell a műszaki tartalmon. 
  
Turi Balázs polgármester: A vállalkozó fogja összeállítani az ajánlatát, akkor lehet 
látni számokat. 
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Kaviczki Péter képviselő: Akkor az előkészítés legyen alapos, legyen felhívva az 
előkészítők figyelme, hogy az önkormányzat 10-20%-os önrészt pluszba nem tud 
beletenni. 
 
Turi Balázs polgármester: Járdát ebbe a pályázatba nem szeretne. A lényeg, hogy 
100%-osan nem lehet megmondani. De arra fog törekedni, hogy minden rendben 
menjen és ne legyen a betervezettnél több kiadás. 
 
Kaviczki Péter képviselő: A Megyei Önkormányzatnak van ebben valamennyi 
mozgástere? Ha esetleg megszorulna az Önkormányzat, van esetleg valamennyi 
kölcsön igénybevételére lehetőség? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, erre van lehetőség. Egy kamatmentes kölcsönre, ami 
körülbelül 5-6 millió forint, de ez a maximum. Ilyennel már korábban élt az 
Önkormányzat, de csak kötelező feladatellátásra lehet felvenni, ami persze ebbe 
beleillik. A Fejér Megyei Önkormányzat önsegélyező kerete 40 millió forint évente, de 
az Önkormányzatok sorban állnak érte. Bakonycsernye ezt korábban visszafizette, 
ha esetleg arra kerülne a sor, akkor véleménye szerint újra megkapná az 
önkormányzat a kölcsönt, legalábbis az esély megvan rá. Azt reméli erre nem lesz 
szükség. A közútkezelő azt nyilatkozta, hogy a támfalhoz neki semmi köze. Mégis az 
ö engedélyük kell ahhoz, hogy a partfalhoz hozzá tudjon nyúlni az Önkormányzat. Ha 
ezzel kapcsolatban plusz költségek merülnek fel, a Közút nem fog csatlakozni. 
Nagyon reméli, hogy ebbe a nagy összegbe minden bele fog férni. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Műszaki tartalomba mi lesz benne? 
 
Turi Balázs polgármester: A folyón lesz keresztben egy gát. Hasonló lesz, mint a 
horgásztónál, csak itt nem lesz felfogva a víz. Ha megjön a víz és feltorlódik, akkor 
szabályozottan fogják beengedni a faluba. 23.000 m3 föld megmozgatásáról van 
szó. 
 
Berze Attila képviselő: Ki is lehetne mélyíteni. 
 
Kaviczki Péter képviselői: Ha megveszi az Önkormányzat a területet, akkor 
mélyítenek is? Azért vettek talajmintát is. 
 
Turi Balázs polgármester: Elég vizesnek látszik a talaj és az is kiderült, hogy a Szkok 
Tibornak van érvényes vízjogi engedélye tó kialakításra. Csináltak egy talajmintát, 
miszerint ahonnan ki akarja venni a földet, ami 1,6 km-re van a támfaltól, 
baktériumok vannak és annyira vizes, hogy azt 1-2 évet szárítani kellene. Ezt még 
csak szóban mondta a szakértő, úgyhogy az eredeti tervet kell tovább vinni. Az 
Önkormányzatnak egyszeri kárpótlást kell majd adni a tulajdonosoknak, hogy a 
tulajdoni lapjukra legyen bejegyezve, hogy „vízjárta terület”.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a TOP-
2.1.3-16 számú „Települési, környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése” című 
pályázat benyújtását 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 

344/2019.(X.25.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező táblázatban foglalt 
adattartalommal nyújtsa be a TOP-2.1.3-16 kódszámú “Települési 
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú pályázatot. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.10.31. 
 
 

2./ Javaslat „Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási 
Program” című pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: A pályázat arra vonatkozik, hogy lehetőség lenne felújítani 
a tornaterem padlóburkolatát és a mosdókat. Minimum 30 millió forintos pályázat 
lenne, amihez az Önkormányzatnak 9 millió forint önrészt kell biztosítani. Az 
Önkormányzatnak csak az lenne a feladata, hogy a 30%-ot kifizesse. Fel kellene 
állítani egy prioritási sorrendet. 9 milliónál nagyobb önrészt nem lát vállalhatónak. Ez 
lenne a maximum. A szakemberek véleménye fog számítani, amit mondanak és az 
árajánlatuk. Ha azt soknak fogja találni a testület, utána még vissza lehet lépni. 
 
Berze Attila képviselő: Minimum 30 millió forint? Az alá nem lehet menni? 
 
Turi Balázs polgármester: Nem lehet. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Voltak itt Székesfehérvárról, és elég rossz híreket hallott 
vissza. Ez szintén közutas kategória, a KLIK-nek kellene felújítani az iskolát, mert 
hozzájuk tartozik. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: A szövetség mennyit ad hozzá? 
 
Turi Balázs polgármester: 70%-ot. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Egyet ért vele, de nagyon sok az önrész. A műfüves 
pályánál is ez volt és sokkal kevesebből ki lett hozva. 
 
Turi Balázs polgármester: De volt TAO-s pályázat rá. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Valahol szeretné megcsináltatni, de sokallja a 9 millió 
forintot. Amikor a sportot csináltatta, kezességet sem kapott rá az önkormányzattól. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A civil szervezetre nem vállalhat kezességet az 
Önkormányzat. 
 
Berze Attila képviselő: Legyen kihívva a szakértő, aztán meglátják.  
 
Turi Balázs polgármester: Meg fogja keresni a KLIK-et is és beszélni fognak róla. 
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Kaviczki Péter képviselő: Véleménye szerint az üzemeltetőnek kellene felújítani a 
mellékhelységeket is. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
„Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Program” című 
pályázatot benyújtásra. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

345/2019.(X.25.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar 
Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjának 
keretében pályázatot nyújt be a tornaterem korszerűsítéséhez szükséges 
munkák elvégzésére és felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
dokumentumok benyújtására. 
A képviselő-testület a részletes műszaki tartalom és árajánlat megismerése 
után dönt a pályázati önerő pontos mértékéről, amit a 2020. évi 
költségvetésébe betervez. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019.10.31. 

 
 
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 


