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26/2021. (I.28.) határozata 
 

Rózsa utca 134 és 1178 hrsz közötti útszakaszra vonatkozó megbízási szerződés 
módosításáról 

 
1. Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Polgármestere rögzíti, hogy 2020. november 4. 
napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet, 
amelyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 
okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére vészhelyzetet hirdetett ki. A 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46.§ 84) bekezdése szerint "Vészhelyzetben a települési önkormányzat 
Képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a 
polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 
keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 
ellátási, szolgáltatás körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti." 
 
2. Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata, megbízási szerződést kötött Fekte Zoltán 
egyéni vállalkozóval a Bakonycsernye, Rózsa uta 134. szám és az 1178 hrsz közötti útszakasz 
megtervezésére. Vállalkozó írásban jeleze, hogy a határidőt nem tudja tartani, így kérte a 
szerződés módosítását a teljesítési határidő 2021. február 28-ban történő módosítására. 
Megvizsgvála a tervezéssel érintett projektet, megállapítást nyert, hogy a határidő módosítás 
miatt nem éri hátrány Megrendelőt, így ezen határozat meghozatala vált szükségessé.  
 
3. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete jogkörében eljáró Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat 
Polgármestereként - tekintettel a 2. pontban . - az alábbi döntést hozom: 
 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata, mint Megrendelő, és Fekte Zoltán 
okl.építőmérnök (8000 Székesfehérvár, Kriványi u. 10.) mint egyéni Vállalkozó között 
2020. május 28-án, megkötött és 2020. november 2-án módosított megbízási szerződés 
„2” pontját az alábbiak szerint módosítják:  
„2. Szerződés teljesítésének helye, ideje: Bakonycsernye, Rózsa utca 134 és 1178 hrsz 
közötti útszakasz 2021. február 28. „ 
 
A szerződés további pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, a módosítás 
a fent meghatározott szövegezéssel kerül aláírásra. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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