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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
29/2021. (II.3.) határozata 

 
a TOP-2.1.3-16 kódszámú “Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” c. 

projekt közbeszerzési eljárás lebonyolítására megbízási szerződés megkötéséről 
 

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 pályázatot nyújt be a TOP-2.1.3-16 kódszámú 
“Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” c. pályázat keretében a 
Bakonycsernye, Rózsa utca vízrendezése tárgyában. Sikeres pályázati elbírálás esetén 
szükséges a közbeszerzési eljárás lebonyolítása, melyre vonatkozóan három árajánlat került 
bekérésre. A beérkezett árajánlatokat megvizsgálva a legkedvezőbb ajánlattevő kijelölése 
szükséges a feladat elvégzésére. 
 
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 
Polgármesterekének akadályozására tekintettel az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatában foglaltak szerint - tekintettel a 2. pontban . - az alábbi döntést hozom: 
 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata a TOP-2.1.3-16 kódszámú “Települési 
környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” c. pályázat elnyerése esetén a projekt 
kapcsán lefolytatandó közbeszerzési eljárás lebonyolítására megbízási szerződést köt az 
ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofot Korlátolt Felelősségű Társasággal 
(cg.: 07-09-026602, székhely: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., adószám: 
25462166-2-07, KSH száma: 25462166-7022-572-07). A megbízási díjat 1.330.079,- Ft 
+ÁFA összegben határozom meg. A szerződés akkor lép hatályba, ha a pályázat kapcsán 
hozott támogatói döntés vagy ezzel egyenértékű dokumentum a megbízó rendelkezésére 
áll. A megbízási szerződést a határozat mellékletét képező tartalommal kerül aláírásra. 
 
Felelős: polgármester 
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