
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:  Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2021.
szeptember 30-án 12:45 órai kezdettel megtartott soros képviselő-testületi ülésén. 

Jelen vannak: 
Turi Balázs polgármester
Ackerman József Zoltán alpolgármester
Berze Attila képviselő
Kaviczki Péter képviselő
Osgyán Gábor Ferenc képviselő
Szarka István János 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 Kaviczki Péter 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
171/2021. (IX.30.) határozata

a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon
megtartott  képviselő-testületi  ülés  jegyzőkönyvének  hitelesítésével  Kaviczki
Péter képviselőt bízza meg.

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal

Tárgyalandó  napirendi  pontokra  a  meghívóban  szereplőektől  eltérően  tett
javaslatot: 

1./ Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázaton való részvételre
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
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2./  Javaslat  Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  2021.  évi  költségvetés
módosítására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

3./  Javaslat  Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  2021.  évi  I.  félévi
teljesítésének elfogadására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

4./ Javaslat iskolai felvételi körzetek jóváhagyására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

5./ Javaslat gyepmesteri szerződés felülvizsgálatára
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

6./ Javaslat önkormányzati ingatlanokban politikai célú rendezvények megtartásának
szabályaira
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

7./  Javaslat a I/32. Mór kistérségi vízmű-V elnevezésű vízi-közmű rendszer 2022-
2036. évi Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) véleményezésére
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

8./  Javaslat  I/77.  Bakonycsernye,  Balinka-Mecsértelep  szennyvízelvezetés  és-
tisztítás-SZV  elnevezésű  viziközmű  rendszer  2022-2036.  évi  Gördülő  Fejlesztési
Terv jóváhagyására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

9./ Javaslat a bakonycsernyei 2963 hrsz.-ú ingatlan jogállásának rendezésére
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

10./ Javaslat fecskeházi lakó kérelmének megtárgyalására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

11./ Javaslat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című
projekt (Kuruc utca) elindításával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

12./  Javaslat  „Gyermekeink  védelmében  informatikai  rendszerhez  kapcsolódó
eszközbeszerzés támogatása 2021” elnevezésű pályázat benyújtására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

13./  Javaslat  a  TOP-2.1.3-16-FE1-2019-00003  kódszámú,  „Települési
környezetvédelmi  infrastruktúra  –  fejlesztések”  című  projekt  –  záportározó  –
támogatási szerződés módosítására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

14./  Javaslat  Víz-Gáz-Fűtés  Szerelő  Bt-vel  kötött  vállalkozói  szerződés
felülvizsgálatára
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

15./ Javaslat köztemető főbejáratával szembeni parkoló kialakítására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
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16./  Javaslat  a  közösségi  együttélés  alapvető  szabályairól  szóló  önkormányzati
rendelet módosítására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

17./  Javaslat  Magyar  Falu  Program-  „Orvosi  eszköz  beszerzés”  című  pályázat
vállalkozó kijelöléséről
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

18./ Javaslat közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

19./ Javaslat Kvadrum Kft-vel kötendő szerződésre
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

20./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

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
172/2021. (IX.30.) határozata

a napirendi pontok elfogadásáról

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó
napirendi pontjaira tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:
1./ Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázaton való részvételre
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
2./  Javaslat  Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  2021.  évi
költségvetés módosítására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
3./  Javaslat  Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  2021.  évi  I.  félévi
teljesítésének elfogadására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
4./ Javaslat iskolai felvételi körzetek jóváhagyására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
5./ Javaslat gyepmesteri szerződés felülvizsgálatára
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
6./  Javaslat  önkormányzati  ingatlanokban  politikai  célú  rendezvények
megtartásának szabályaira
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
7./ Javaslat a I/32. Mór kistérségi vízmű-V elnevezésű vízi-közmű rendszer
2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) véleményezésére
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
8./ Javaslat I/77. Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és-
tisztítás-SZV  elnevezésű  viziközmű  rendszer  2022-2036.  évi  Gördülő
Fejlesztési Terv jóváhagyására
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Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
9./ Javaslat a bakonycsernyei 2963 hrsz.-ú ingatlan jogállásának rendezésére
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
10./ Javaslat fecskeházi lakó kérelmének megtárgyalására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
11./ Javaslat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”
című projekt (Kuruc utca) elindításával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
12./ Javaslat „Gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó
eszközbeszerzés támogatása 2021” elnevezésű pályázat benyújtására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
13./  Javaslat  a  TOP-2.1.3-16-FE1-2019-00003  kódszámú,  „Települési
környezetvédelmi infrastruktúra – fejlesztések” című projekt – záportározó –
támogatási szerződés módosítására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
14./  Javaslat  Víz-Gáz-Fűtés  Szerelő  Bt-vel  kötött  vállalkozói  szerződés
felülvizsgálatára
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
15./ Javaslat köztemető főbejáratával szembeni parkoló kialakítására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
16./  Javaslat  a  közösségi  együttélés  alapvető  szabályairól  szóló
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
17./ Javaslat Magyar Falu Program- „Orvosi eszköz beszerzés” című pályázat
vállalkozó kijelöléséről
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
18./ Javaslat közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
19./ Javaslat Kvadrum Kft-vel kötendő szerződésre
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
20./  Polgármesteri  tájékoztató  a  két  ülés  között  történt  fontosabb
eseményekről

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal

1./ Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázaton való részvételre
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi Balázs polgármester: Mint minden évben, az idén is lehetőség nyílik a hátrányos
helyzetű,  szociálisan  rászoruló  bakonycsernyei  fiatalok  felsőfokú  tanulmányainak
támogatására lehetőséget  biztosító  Bursa Hungarica Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer  pályázathoz  történő  csatlakozásra.  A  csatlakozás  feltétele  az
önkormányzat  támogató  csatlakozási  nyilatkozatának  megküldése,  és  a  pályázat
általános szerződési  feltételeinek elfogadása. A csatlakozási  nyilatkozat  beküldési
határideje 2021. október 1. A csatlakozást követően az önkormányzat maga jogosult
a pályázat kiírására az Eljárásrend – Általános Szerződési Feltételek 5. pontjában
foglaltak  szerint.   Az  Általános  Szerződési  Feltételek  az  előterjesztés  mellékletét
képezi. 

Kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázaton való részvételének elfogadását.
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
173/2021. (IX.30.) határozata

a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatban való részvételről

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezett és
visszavonhatatlan  döntést  hoz  arról,  hogy  csatlakozni  kíván  a  hátrányos
szociális  helyzetű  felsőoktatási  hallgatók  illetőleg  a  felsőoktatási
tanulmányokat  kezdő  fiatalok  támogatására  létrehozott  Bursa  Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához. 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi
fordulójának  Általános  Szerződési  Feltételeit  elfogadja  és  kötelezettséget
vállal  arra,  hogy  a  pályázatok  kiírása,  elbírálása  és  folyósítása  során
maradéktalanul  az  Általános  Szerződési  Feltételekben  foglaltaknak
megfelelően jár el. 
 
Felelős: polgármester
Határidő: 2021. október 1.

Turi Balázs polgármester: Eddig havi 5.000,- Ft lett meghatározva, amihez a Megyei
Önkormányzat hozzátesz még 5.000,- Ft-ot. A jövedelemhatár két éve lett emelve, ez
nettó 114.000,-  Ft,  melyet nem javasol emelni,  ellenben az 5.000,-  Ft  támogatást
7.500,- Ft összegre emelné. A Megyei Önkormányzat ugyan úgy 5.000,- Ft-ot adna
hozzá,  mert  náluk  ez  a  maximum.  A  pénzügyi  vezetővel  egyeztetve  10  fő  is
beleférne, melyet a szociális keret fedezné.

Ackerman József Zoltán alpolgármester: A 7.500,- Ft 5 évre szól?

Turi Balázs polgármester: Nem, ez a támogatás mindig az adott évre vonatkozik. Azt
jelenti,  hogy januártól  fogják  kapni,  melyhez igazolni  kell  a  tanulói  jogviszonyt.  A
támogatás 1 évre szól.

Ackerman József Zoltán alpolgármester:  Ha jövedelem alapján döntenek, akkor a
testület dönt?

Turi Balázs polgármester: Igen.

Varsányi  Ferencné  képviselő:  Előfordulhat,  hogy  aki  nem  hátrányos  helyzetű  és
belefér?

Turi  Balázs polgármester:  Amennyiben a kérelmező belefér ebbe az értékhatárba
akkor hátrányos helyzetű. Ezért a javaslat a 114.000,- Ft, mert még ez az összeg
biztosan tekinthető szociálisan hátrányos helyzetűnek. 10 főig biztosan vállalható, de
nem gondolja, hogy a kérelmezők száma idén eléri ezt eléri.

Szarka István János képviselő: Véleménye szerint, aki ma középfokú vagy felsőfokú
oktatásban részesülő gyermeket nevel, az szinte mindenki rászoruló.
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Kaviczki Péter képviselő: A szociális keret terhére menne a támogatás?

Turi  Balázs  polgármester:  Igen,  de  sehol  nincs  leírva,  hogy  milyen  összegtől
hátrányos helyzetű a kérelmező, ezért szükséges a helyi rendeletben meghatározni.

A polgármester szavazásra bocsátotta a pályázat feltételeinek meghatározását a fent
leírt módosítás alapján.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
174/2021. (IX.30.) határozata

a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat támogatásáról

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  a  Bursa
Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2022.  évi
fordulója keretében 10 fő részére havi 7.500,-Ft összegű támogatást biztosít
a pályázati kiírásban meghatározottak szerint. 
A pályázati kiírást az alábbiak szerint fogadja el: 
Az ösztöndíj folyósításának további feltétele, hogy az egy háztartásban élők
egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (114.000.-Ft).  
A  beérkező  pályázatok  elbírálásánál  ezen  feltételen  túl,  a  rangsor
felállításánál  azt  a  pályázót  kell  előnyben  részesíteni,  ahol  az  egy
háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme alacsonyabb.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2./ Javaslat Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetés
módosítására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Fidrich  Tamásné  jegyző:  Tájékoztatást  nyújtott,  hogy  a  testület  a  3/2021.  (II.26.)
számú  rendeletével  Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzatának  összesített
költségvetési főösszegét 1.005.197.000 Ft bevétellel és 1.005.197.000 Ft kiadással
fogadta  el.  A  jogszabályi  változások,  a  pályázati  döntések,  a  képviselő-testület
döntései,  az  előre  nem tervezhető  bevételek  és  kiadások,  illetve  a  gazdaságban
bekövetkező változások szükségessé teszik a költségvetés módosítását.

Ackerman József Zoltán alpolgármester: Az adóbevételnél jelentős változás van. Itt
be  van esetleg  már  kalkulálva  adóemelés  vagy visszakapja  az  önkormányzat  az
iparűzési adót?

Csik Ildikó pénzügyi vezető: Ez az összeg a kiadási oldalon is szerepel. Közhatalmi
bevételen  belül  át  kellett  csoportosítani,  mert  a  kieső  iparűzési  adóbevételt  az
önkormányzat  megkapja az államtól,  mint  kiegészítő támogatás.  Ezért  szerepel  a
bevételi és a kiadási oldalon is.
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Osgyán  Gábor  Ferenc  képviselő:  A  4.  mellékletnél  be  van  tervezve  gépkocsi
beszerzés 6 millió forintért. Azzal mi lesz?

Turi Balázs polgármester: Nem lesz gépkocsi vásárlás.

Osgyán Gábor Ferenc képviselő: Akkor az onnan kimegy az a 6 millió forint?

Turi Balázs polgármester: A 6 millió forintból 1.200.000,- Ft-ot Balinka és 1.200.000,-
Ft-ot  pedig Nagyveleg finanszírozott  volna, de Nagyveleg kinyilatkozta, hogy nem
kívánja támogatni a gépjármű beszerzést, így elálltak a vásárlástól.

Csik Ildikó pénzügyi  vezető:  A 6 millió forintból  így 3.600.000,-  Ft  a felszabaduló
összeg, amelyből 1.290.000,- Ft a segélykeret terhe.

Turi Balázs polgármester: Ezért is lehet megemelni az iskoláztatási támogatást, így
2.310.000,- Ft a fennmaradó összeg.

Berze  Attila  bizottsági  elnök:  A  Pénzügyi  és  Településüzemeltetési  Bizottság  az
előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
2021. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2021.(II.26.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló

10/2021.(X.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3./  Javaslat  Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  2021.  évi  I.  félévi
teljesítésének elfogadására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi Balázs polgármester:  Az anyagban szereplő számok is tükrözik mind a hivatal,
mind az önkormányzat tekintetében, hogy teljesen megfelelő a félévi teljesítés.  

Berze  Attila  bizottsági  elnök:  A  Pénzügyi  és  Településüzemeltetési  Bizottság  az
előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

Kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a
2021. évi I. félévi teljesítésének elfogadását. 

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
175/2021. (IX.30.) határozata
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a 2021. évi költségvetés teljesítéséről

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az
önkormányzat  összesített  2021.  I.  féléves  költségvetésének  teljesítését
728.121.958 forint bevétellel és 336.176.443 forint kiadással, a határozat 1-4.
számú mellékleteit képező számszaki bontásban fogadja el.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4./ Javaslat iskolai felvételi körzetek jóváhagyására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi  Balázs  polgármester:  A  fenti  jogszabályok  értelmében  az  önkormányzatot
véleményezi  jog  illeti  meg  a  település  területén  lakóhellyel,  ennek  hiányában
tartózkodási  hellyel  rendelkező iskolás korú gyermekeket fogadó általános iskolák
körzethatárának véleményezésére. Áttekintve a Székesfehérvár Tankerületi Központ
által  2021/2022.  tanévre  vonatkozó  körzethatárok  módosítás  nélküli  jóváhagyását
javasolja.

Kérdés,  hozzászólás  nem hangzott  el.  A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  az
iskolai körzethatárok véleményezésének elfogadását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
176/2021. (IX.30.) határozata

az iskolai körzethatárok véleményezéséről

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat  Képviselő-testülete a nevelési-
oktatási  intézmények  működéséről  és  a  köznevelési  intézmények
névhasználatáról  szóló  20/2021.  (VIII.31.  EMMI  rendelet  24.§  (1)
bekezdésében kapott  felhatalmazás alapján a Székesfehérvári  Tankerületi
Központ 2021/2022-es tanévre vonatkozóan meghatározott iskolák felvételi
körzetét,  továbbá  a  pedagógiai  szakszolgálatot  állátó  intézmény
Bakonycsernye  közigazgatási  területére  meghatározott  működési  körzetét
módosítási javaslat nélkül elfogadja. 

Felelős: jegyző
Határidő: 2021. október 15.

5./ Javaslat gyepmesteri szerződés felülvizsgálatára
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi  Balázs  polgármester:  Az  önkormányzat  a  jogszabályban  meghatározott
feladatának  ellátása  céljából  gyepmesteri,  állatmentési  tevékenység  biztosítására
vonatkozó megbízási szerződést kötött az ALPHA-VET Kft. -vel. 2015-ben, amikor a
szerződés  megköttetett,  megbízási  szerződésként  került  beminősítésre,  viszont  a
tevékenységet  vállalkozás  keretében  végzi  a  Kft-t,  így  a  nem megbízási,  hanem
vállalkozási szerződés keretében szükséges lerögzíteni a szerződéses feltételeket.
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Az  árak  2022.  január  1-től  6.900,-  Ft-ról  8.280,-  Ft-ra  növekedett,  mint  az
előterjesztésbe  foglalt  táblázat  is  mutatja  emelkedések  vannak.  Az  új  szerződés
ugyan úgy magába foglalja az egyszeri  ingyenes bejárást.  Javasolja a vállalkozói
szerződés elfogadását.

Kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a
gyepmesteri szerződés felülvizsgálatának elfogadását. 

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
177/2021. (IX.30.) határozata

a gyepmesteri szerződés felülvizsgálatáról

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzata  az  Az  állatok  védelméről  és
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.  törvény-ben meghatározott feladatainak
biztosítása  céljából  2022.  január  1-től  határozatlan  időre  vállalkozói
szerződést  köt  az  ALPHA-Vet  Állatgyógyászati  Kft-vel  (székhely:  1194
Budapest,  Hoffher  Albert  utca  38-40,  telephely:  8000  Székesfehérvár,
Homoksor 6.  adószám: 10303304-2-44).  Felhatalmazza a polgármestert  a
határozat mellékletét képező vállalkozói szerződés aláírására.
A  vállalkozói  szerződés  hatályba  lépésével  egyidejűleg  hatályát  veszti  az
önkormányzat  és  az  ALPHA-Vet  Kft.  között  2015.  09.  16.  napján  kötött,
gyepmesteri,  állatmentési  tevékenység  ellátására  vonatkozó  megbízási
szerződés.

Felelős: polgármester
Határidő: 2021. december 31.

6./  Javaslat  önkormányzati  ingatlanokban  politikai  célú  rendezvények
megtartásának szabályaira
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy lassan közeledik
a  választás,  melyet  előválasztások  előznek  meg.  Ezen  kampányidőszak  alatt  az
önkormányzat  tulajdonában  és  fenntartásában  lévő  Művelődési  Ház  használati
szabályzata  tartalmazza  az  ingatlan  díjköteles  és  díjmentes  igénybevételének
lehetőségeit.  A szabályzat  értelmében díjmentes az országgyűlési  képviselők,  EU
parlamenti  képviselők,  önkormányzati  képviselők  és  polgármester  választás
kampányidőszakában jelölő  szervezetek,  jelöltek által  kampányrendezvény tartása
céljából, valamint kampányidőszakon kívül is a mindenkori parlamentben jelenlévő
politikai pártok által tartott megbeszélések, tájékoztatók viszont díjat nem tartalmaz,
azt  a  mindenkori  választás  kampány  időszakában  a  képviselő-testület  határozta
meg.
Közeledvén  az  országgyűlési  választás,  illetve  egy  esetleges  népszavazás
lehetősége, célszerűnek tartja az igénybevételi díjak leszabályozását.
A kampányidőszakban 1 alkalommal ingyenes tarthatnak ilyen alkalmat, a következő
alkalomért  viszont  már  fizetni  kell.  A  hivatalos  kampányidőszak  akkor  kezdődik,
amikor a köztársasági elnök kiírja a választás időpontját, utána elindul a hivatalos
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kampányidőszak. Szeretné kiegészíteni azzal, hogy kampányidőszakon túl, lehessen
egyszer ingyenesen az előválasztáskor is igénybe venni.

Fidrich  Tamásné  jegyző:  Arról  nem  rendelkezik  külön  a  jogszabály,  hogy  kell-e
védettségi  igazolvány  az  előválasztásokon,  így  az  alap  rendelkezéseket  kell
figyelembe venni, azaz a Művelődési házba jegyelővételes rendezvények kivételével
kizárólag  védettségi  igazolvánnyal  lehet  látogatni.  Amikor  pedig  az  országgyűlési
választások  kerülnek  lebonyolításra,  a  Művelődési  Ház,  mind  a  2.  számú
választókörzet  szavazóhelyisége, abban az esetben nem állhat  fenn a védettségi
igazolvány kötelezettsége, mert a választásokon való részvételből nem lehet kizárni
a választópolgárt védettségi igazolvány hiányára tekintettel, de egy előválasztás nem
hivatalos választás, tehát a Művelődési ház ilyen irányú használata esetében már
korlátozható.

Turi  Balázs  polgármester:  Amennyiben  védettségi  igazolvány  szükséges,  úgy  a
Művelődési Ház udvara is a rendelkezésükre áll.

Varsányi Ferencné képviselő: Volt már, aki kérte?

Turi Balázs polgármester: Igen, volt előválasztás első fordulója.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
Művelődési Ház politikai célú rendezvények igénybevételének elfogadását. 

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
178/2021. (IX.30.) határozata

önkormányzati ingatlan politikai célú igénybevételére 

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2022.
évben  lebonyolításra  kerülő  országgyűlési  képviselő  választással
kapcsolatos kampányrendezvények, illetve egyéb, a jelöltek/politikai  pártok
által  tartott  megbeszélések,  tájékoztatók  megtartásának  díját  az
önkormányzat  tulajdonában  és  fenntartásában  álló  Művelődési  Ház
(Bakonycsernye, Rákóczi út 83.) Használati Szabályzatában meghatározott
egy térítés mentes alkalmon túl 5000 Ft/2 óra összegben határozza meg. 
2./ Az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő Béke-telepi klub
(Bakonycsernye, Béke-telep 45.) „D” szektorán az 1./ pontban meghatározott
célú igénybevételre meghatározott díja: 3000 Ft/2 óra.
3./ Az 1./ és 2./ pontban meghatározott ingatlanok kizárólag udvarhasználatát
2000 Ft/2 óra összegben határozza meg egységesen.
4./  Az  1.-3./pontig  meghatározottak  a  2022.  évben  kiírásra  kerülő
népszavazásokra is irányadóak.
 
Felelős: művelődésszervező
Határidő: 2022. december 31.

7./  Javaslat  a  I/32.  Mór  kistérségi  vízmű-V  elnevezésű  vízi-közmű  rendszer
2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) véleményezésére
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi
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Turi Balázs polgármester: A Fejérvíz minden évben megküldi a hosszú távú gördülő
fejlesztési tervet, melyet tárgyalni kell a testületnek. Javasolta elfogadásra. 

Kaviczki Péter képviselő: Azokról a fejlesztési tervekről tudnak már valamit, amit a
Fejérvíz Zrt tervez be, hogy mikor milyen cserét fognak végrehajtani vagy hol?

Turi Balázs polgármester: Ahogy már hirdette, a Kuruc utcai beruházásnál a Fejérvíz
Zrt. ki fogja cserélni az utcában lévő csővezetéket, amely egy kis időszakra vízhiányt
is  okozhat.  Rövid  időszakra  az  egész  települést  is  érinteni  fogja.  Körülbelül  4-5
milliós beruházás lett  volna ezt megcsináltatni.  Aláírta azt a szerződést,  ami 8 db
szennyvízakna szereléséről szól, mely a bérleti díj  fejében a legrosszabb állapotú
aknafedelek kerülnek kicserélésre. Tudja, hogy a szennyvízhálózat rekonstrukciójára
nagy szükség van,  ugyan úgy,  ahogy a  vízhálózatra  is.  A következő ciklus erről
szólna  országosan,  de  nem tudni  milyen szinten  van ez  az  elképzelés.  Továbbá
elmondta, hogy a légkábelek földkábelben történő elhelyezését is tervezik. Ahol az új
aszfalt meg lesz csinálva, ott biztosan ki lesz kicserélve a szennyvízcső, amit nagy
előre  lépésnek  tart.  A  Rózsa  utca  felújítása  előtt  lehet,  hogy  érdemes  lenne  a
szennyvízhálózat  azon  részét  felújítani,  de  erre  az  önkormányzatnak  nem  lesz
pénze,  a  határidőt  pedig  teljesíteni  kell  a  felújításnál,  így  valószínű,  a  csövek
cseréjénél azt majd felfogják szedni.

Varsányi Ferencné képviselő: Az út közepén megy a szennyvízcső?

Turi Balázs polgármester: Igen, valószínűleg.

Berze  Attila  képviselő:  A  szennyvízhálózat  nem olyan  régi,  nem szabadna  ilyen
problémának lenni.

Kaviczki Péter képviselő: Az elképzelhető, hogy megszállt a cső.

Berze Attila képviselő: Valami probléma lehetett a beszereléssel.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  A polgármester szavazásra bocsátotta
az I/32. Mór kistérségi vízmű-V (11-18485-1-009-00-10) víziközmű rendszer 2022-
2036. évi Gördülő Fejlesztési Terv, felújítási, pótlási és beruházási tervét elfogadásra
jóváhagyását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
179/2021. (IX.30.) határozata

I/32. Mór kistérségi vízmű-V elnevezésű viziközmű rendszer 2022-2036.
évi Gördülő Fejlesztési Tervéről

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Mór,
Bodajk,  Balinka,  Bakonycsernye,  Csókakő,  Csákberény,  Söréd,
Nagyveleg, Gánt települések tulajdonában lévő I/32. Mór kistérségi vízmű-
V  (11-18485-1-009-00-10) víziközmű  rendszer  2022-2036.  évi  Gördülő
Fejlesztési  Terv,  felújítási,  pótlási  és  beruházási  tervét  elfogadásra
jóváhagyja. 
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

8./  Javaslat I/77. Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és-
tisztítás-SZV elnevezésű viziközmű rendszer 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési
Terv jóváhagyására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi  Balázs  polgármester:  Ismertette  az  előterjesztésben  foglaltakat  és  kérte  a
testületet annak véleményezésére. 

Kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a
Fejérvíz Zrt. által javasolt 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
180/2021. (IX.30.) határozata

I/77. Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és
tisztítás-SZV (21-08730-1-002-00-13) víziközmű rendszer 2021-2035. évi

Gördülő Fejlesztési Tervről

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  mint  az
I/77.  Bakonycsernye,  Balinka-Mecsértelep  szennyvízelvezetés  és
tisztítás-SZV (21-08730-1-002-00-13) víziközmű rendszer ellátásért felelősök
nevében  eljáró  Önkormányzata,  a  2022-2036.  évi  GFT-t  megismerte,  az
alábbi határozatot hozta:

1.) Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet
szerinti  I/77. Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és
tisztítás-SZV (21-08730-1-002-00-13)  víziközmű  rendszer  2022-2036.  évi
GFT felújítási és pótlási tervét megismerte, és mint véleményezésre jogosult
elfogadja.

2.) Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, a melléklet
szerinti  I/77. Bakonycsernye, Balinka-Mecsértelep szennyvízelvezetés és
tisztítás-SZV (21-08730-1-002-00-13)  víziközmű  rendszer  2022-2036.  évi
GFT beruházási tervét – melyet meghatalmazás útján a víziközmű-szolgáltató
készített el – megismerte és jóváhagyja.

3.) Az  I/77.  Bakonycsernye,  Balinka-Mecsértelep  szennyvízelvezetés  és
tisztítás-SZV (21-08730-1-002-00-13)  víziközmű  rendszer  2022-2036.  évi
Gördülő  Fejlesztési  Terv  a  területrendezési  tervvel  és  a  vízgyűjtő-
gazdálkodási terv településünket érintő részével összhangban van.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

9./ Javaslat a bakonycsernyei 2963 hrsz.-ú ingatlan jogállásának rendezésére
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi
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Turi Balázs polgármester: Siklósi János és Siklósi Jánosné Deák F. u. 4. szám alatti
lakos jelezte az önkormányzat felé, hogy ők használják a bakonycsernyei 2963 hrsz-
ú zártkerti szőlőt és az általuk ráépített pincét, présházat, viszont az érintett ingatlan
nem az ő, hanem Bakonycsernye község Önkormányzatának tulajdonát képezi. Ez a
burgai pincesor fölött található. Valóban önkormányzati területen van és bizonyítottan
15 éve sajátjukként használják. Kérték a terület jogállásának rendezését, hiszen azt
ők művelték a birtokukba kerülést követően. Ügyvéd által  készített  "megállapodás
jogcímén  történő  tulajdonjog  átruházásról"  szóló  megállapodásban  lehetne  a
tulajdonviszonyokat rendezni, amelyben le kell  mondani a tulajdonról, de az ezzel
kapcsolatos díjat nekik kell fizetni.

Kaviczki Péter képviselő: Támogatja, de megjegyezte, hogy érdekes hangvételű levél
érkezett.  Úgy  gondolja  nem  is  ez  lesz  az  utolsó,  aki  ilyet  nyújt  be.  Nem  az
önkormányzat  hibázott,  hanem ez az ő hanyagsága és  hibája.  Mi  van akkor,  ha
esetleg  innentől  már  elkezdenek  majd  használni  olyan  területet,  ami  valóban
önkormányzati  terület,  aztán  folyamatosan  beküldenek  ilyen  levelet.  Nem
jótékonykodás címén adja oda az önkormányzat és nem szeretné, ha úgy tűnne,
mint ha az önkormányzat csak odaadogatja a területeit.

Fidrich Tamásné jegyző: Ha sok ilyen eset van, ezzel az önkormányzat vagyona is
csökkenni fog.

Kaviczki Péter képviselő: Természetesen előfordulnak adminisztrációs hibák.

Turi Balázs polgármester: Javasolja, hogy ugyan úgy legyen eljárva, mint az előző
esetekben is.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
bakonycsernyei 2963 hrsz.-ú ingatlan jogállás rendezésének elfogadását. 

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
181/2021. (IX.30.) határozata

a bakonycsernyei 2963 hrsz.-ú ingatlan jogállásának rendezéséről

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elismeri,
hogy a tulajdonát képező bakonycsernyei 2963 hrsz-ú, 424 m2 nagyságú,
0,89  AK értékű "kert  és  gazdasági  épület"  művelési  ágú ingatlant  Siklósi
János és Siklósi Jánosné, Bakonycsernye, Deák F. u. 4. szám alatti lakos
jóhiszemű birtokosként szakadatlanul a sajátjaként használta több mint 15
éve.  Felhívja  használókat,  hogy  készíttessék  el  az  ingatlanra  vonatkozó,
"Megállapodás elbirtoklás jogcímén történő tulajdonjog átruházásról"  szóló
megállapodást,  melynek  szövegét  a  polgármester  terjessze  a  képviselő-
testület elé végleges elfogadás céljából.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

10./ Javaslat fecskeházi lakó kérelmének megtárgyalására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
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Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Ungvári Roland
8056 Bakonycsernye, Fenyő u. 1.  em./8.  számú lakás lakója kérelmet nyújtott  be
lakáshasználati  szerződés  módosításra.  Ungvári  Roland  és  Hete  Krisztina  2020.
augusztus 03. napjától lakáshasználati szerződést kötött az Önkormányzattal 5 évre,
de Roland jelezte,  hogy a kapcsolata megromlott  és Krisztina 2021.  július végén
elköltözött a Fecskeház em./8. számú lakásból. Roland kéri a szerződés módosítását
és jelenlegi párjával szeretne továbbra is ott lakni, mint fecskepár. Gond nem volt
vele, mindig időben fizetett, javasolja elfogadásra.

Kaviczki  Péter  képviselő:  Szeretné  jelezni  a  fecskeházban  lakók  problémáját,
miszerint  az  alsó  szinten  lakó  Szabó  párral  gondok  vannak,  nem  tartják  be  a
szabályokat.

Turi Balázs polgármester: A problémával foglalkozva van. Elmondta, hogy néhány
esetben ez valós, de van olyan is, ami nem teljesen. 

Kaviczki Péter képviselő: Lassan 5-en lesznek a lakásban a gyermekek számának
emelkedése miatt.

Turi  Balázs  polgármester:  Azt  már  viszont  vizsgálni  szükséges,  hogy  ilyen  kis
alapterület  hány  személy  egészséges  lakhatásának  felel  meg.  Amennyiben
rosszabbra fordul a helyzet, akkor kezdeményezni fogják a szerződés felbontását.

Kaviczki  Péter  képviselő:  Félő,  ha  nem veszik  komolyan,  akkor  mások  kárára  is
mehet.

Turi Balázs polgármester: Köszöni a tájékoztatást.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
Ungvári Roland fecskeházi lakó kérelmének elfogadását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
182/2021. (IX.30.) határozata

Ungvári Roland fecskeházi lakó szerződés módosításáról

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
tulajdonában  álló  Fiatalok  Garzonházában  (Fecskeház)  em./8  számú
lakásban  Ungvári  Roland  és  Lukjancsuk  Karina  szerződés  módosítással
lakáshasználókként folytathatják tovább.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

11./ Javaslat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”
című projekt (Kuruc utca) elindításával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi
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Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyeztetésével meghirdetett
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című, EBR 519 842
azonosító számú Kuruc utca II.  (Kuruc utca 26/a-30) házszám között)  felújítására
benyújtott  pályázat támogatásban részesült.  A 20.000.000.-Ft  összegű támogatás
2021.07.07-én megérkezett az önkormányzat számlájára. A beruházás megkezdése
előtt tárgyalásokat folytattak a Fejérvíz Zrt.-vel, és ennek eredményeképp a Fejérvíz
Zrt.  a  beruházás  helyszínén  várhatóan  2021.  szeptember  vége,  október  eleje
környékén megkezdi a vízvezetékek cseréjét. A vízvezeték cserét követően szeretné
a beruházást megkezdeni, ezért szeretne a projekt műszaki ellenőrének kijelölésére
és kiviteli munkák elvégzésére árajánlatokat bekérni. A vízvezeték cserét követően
ajánlott  a  2  hónap várakozás a talajtömörülés  miatt,  ezért  javasolja  a  beruházás
befejezését 2022. április 20. napjában meghatározni. A beruházás megkezdéséhez
szükséges az árajánlatok beküldése.

Berze Attila képviselő: Nem lehet ezt a kettőt kicsit összehangolni? Arra gondol, hogy
ne kelljen kétszer felszedni az utat. 

Turi  Balázs  polgármester:  Két  dolog  nehezíti.  A  Fejérvíz  Zrt.  saját  vállalkozóval
dolgozik,  valamint  a  saját  embereikkel.  Két  megbízó,  egy  munkaterület.  Úgy
gondolja, hogy kapkodni sem kell. 

Varsányi  Ferencné  képviselő:  A  Fejérvíz  elfogja  szállítani  a  felszedett  betont,
törmeléket?

Turi  Balázs  polgármester:  Igen,  de  az  önkormányzat  mondja  meg,  hogy  hova.
Megbízta a Barnes Bau Kft-t,  hogy a Gyuris Pál  árkából  évek óta kirakott  földet,
szedjék össze és vigyék fel a fenyő utcába, így tiszta lesz az árok és jelenleg van is
hova vinni.  Ez a földhordás gépbérleti  díjból  kerül  kifizetésre.  Javasolja,  hogy az
Albaút Kft.,  a Barnes Bau Kft és a Vértesaljai  Vízi  Társulat.  kerüljön meghívásra.
Mindegyikkel dolgoztak már, és meg is voltak vele elégedve munkájukkal.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére árajánlatok bekérésének elfogadását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
183/2021. (IX.30.) határozata

a műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére árajánlatok bekéréséről

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című, EBR
519 842  azonosító  számú  Kuruc  utca  II.  (Kuruc  utca  26/a-30)  házszám
között)  felújítására  benyújtott  projekt  műszaki  ellenőri  tevékenység
elvégzéséhez az alábbi, műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkezőktől kér
be árajánlatot:
- Édes Szilárd egyéni vállalkozó
- Fekete Zoltán egyéni vállalkozó
- Futura Bt.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a  projekt  kiviteli  munka  elvégzéséhez
gazdasági szereplők meghívásának elfogadását. 

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
184/2021. (IX.30.) határozata

a projekt kiviteli munka elvégzéséhez gazdasági szereplők meghívásáról

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című, EBR
519 842  azonosító  számú  Kuruc  utca  II.  (Kuruc  utca  26/a-30)  házszám
között) felújítására benyújtott projekt kiviteli munka elvégzéséhez az alábbi
gazdasági szereplők kerüljenek meghívásra:
- Albaút Kft. 8000 Székesfehérvár, Kisfaludi út 8. adószám: 11601849-2-07
- Barnes Bau Kft.8000 Székesfehérvár, Móri út 90. aódószám:11450526-2-

07
- Vértesaljai  Vízi  Társulat  (8060 Mór,  Mikes Kelemen utca 4.,  adószám:

10089301-2-07 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

12./ Javaslat „Gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó
eszközbeszerzés támogatása 2021” elnevezésű pályázat benyújtására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi  Balázs  polgármester:  Tájékoztatta  a  képviselő-testületet,  hogy  az  Emberi
Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Nemzeti Szociálpolitikai  Intézet pályázatot
hirdet  „A  gyermekeink  védelmében  informatikai  rendszerhez  kapcsolódó
eszközbeszerzés  támogatása  2021”  címmel.  A  pályázat  célja,  hogy  támogatást
nyújtson  a  család-  és  gyermekjóléti  szolgálatnak  a  gyermekeink  védelmében
elnevezésű  informatikai  rendszer  használatához  ezzel  segítve  a  szolgáltatás
szakmai működését. A pályázathoz önrész nem szükséges, de a testület döntése
igen, ahhoz, hogy betudják nyújtani. Az informatikussal egyeztetve olyan eszközök
kerülnének a pályázatba, ami a mostani kornak megfelelő. Javasolja elfogadásra.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
Nemzeti  Szociálpolitikai  Intézet  által  meghirdetett  „A  gyermekeink  védelmében
informatikai  rendszerhez  kapcsolódó  eszközbeszerzés  támogatás  2021”  című
pályázat benyújtásának elfogadását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
185/2021. (IX.30.) határozata
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a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által meghirdetett „A gyermekeink
védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés

támogatása 2021” című pályázat benyújtásáról

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Az
Emberi  erőforrások  minisztériuma  felkérésére  a  Nemzeti  Szociálpolitikai
Intézet pályázata által meghirdetett „A gyermekeink védelmében informatikai
rendszerhez  kapcsolódó  eszközbeszerzés  támogatása  2021”  címmel
elnevezésű  pályázatot  benyújtja,  a  Bakonycsernye  Nagyközség
Önkormányzata  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  informatikai
eszközállományának fejlesztésére. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

13./  Javaslat  a  TOP-2.1.3-16-FE1-2019-00003  kódszámú,  „Települési
környezetvédelmi infrastruktúra – fejlesztések” című projekt – záportározó –
támogatási szerződés módosítására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi  Balázs polgármester:  Tájékoztatást nyújtott,  hogy a beruházáshoz szükséges
kiviteli  tervek  elkészítését  követően  pontosításra  kerültek  a  beruházással  érintett
helyrajzi számok, melyből láthatóvá vált, hogy több helyrajzi szám érintett, mint azt
eredetileg a pályázatban jelezte az önkormányzat, ez sajnos azért következett be,
mert nagyon hamar kellett dönteni az ingatlanok megvásárlásáról és a tervezők sem
tudták pontosan megmondani a területarányokat,  így minden lehetséges közelben
lévő területet bejelöltek. Mivel a bejelölt ingatlanokra kártérítést kell fizetni, amelyet
természetesen a pályázati támogatás fedez, de olyan területre nem szívesen fizetne,
amelyre amúgy nem kellene. A végleges állapot miatt  szükséges a telekalakításti
eljárás megindítása, illetve a támogatási szerződés módosítása az érintett helyrajzi
számok pontosítása és egyéb adminisztrációs javítások miatt.

Varsányi Ferencné képviselő: A gát alatti részről van szó?

Turi Balázs polgármester: Igen.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
TOP-2.1.3-16-FE1-2019-00003  számú  projekt  3.  számú  Támogatói  Szerződés
módosításának elfogadását. 

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
186/2021. (IX.30.) határozata

a TOP-2.1.3-16-FE1-2019-00003 számú projekt 3. számú Támogatói
Szerződés módosításáról

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzata  a  TOP-2.1.3-16-FE1-2019-
00003 kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra – fejlesztések”
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címen meghirdetett pályázat – Támogatói Szerződés 3. számú módosítása a
következő testületi ülésen kerül előterjesztésre.
 
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a  TOP-2.1.3-16-FE1-2019-00003  számú
projekttel érintett területek telekalakítását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
187/2021. (IX.30.) határozata

a TOP-2.1.3-16-FE1-2019-00003 számú projekt megvalósításával érintett
területek telekalakítása

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzata  a  TOP-2.1.3-16-FE1-2019-
00003 kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra – fejlesztések”
címen meghirdetett pályázattal érintett bakonycsernyei 014/39, 026/1, 029/4,
031/6 hrsz-ú ingatlanok telekalakításához hozzájárul a határozat mellékletét
képező változási vázrajz alapján. 
 
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

14./  Javaslat  Víz-Gáz-Fűtés  Szerelő  Bt-vel  kötött  vállalkozói  szerződés
felülvizsgálatára
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Víz-Gáz-Fűtés
Szerelő Bt. -vel 2004-ben került megkötésre vállalkozási szerződés az önkormányzat
tulajdonában  lévő  épületek/intézmények  gázkészülékeinek  karbantartására,
javítására  és  felügyeletére.  Ezen  idő  alatt  kizárólag  a  vállalkozói  díj  tekintetében
történt módosítás, illetve 2013-ban fenntartó váltás miatt kikerült az általános iskola
épülete  az  ellátandó  körből.  A  több  mint  15  éves  szerződés  felülvizsgálata
eredményeként  egy  új  szerződés  megkötését  javasolja.  Aktualizálva  lett  az
alapszerződés,  az  ára  továbbra  is  nettó  50.000,-  Ft  +  ÁFA.  Azt  gondolja,  hogy
ennyivel beszállhat az önkormányzat az orvosi rendelő költségeihez.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Víz-
Gáz-Fűtés Szerelő Bt.-vel kötött vállalkozói szerződés felülvizsgálatának elfogadását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
188/2021. (IX.30.) határozata

a Víz-Gáz-Fűtés Szerelő Bt.-vel kötendő vállalkozói szerződés
felülvizsgálatáról
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat  Képviselő-testülete a Víz-Gáz-
Fűtés Szerelő Bt.-vel (8056 Bakonycsernye, Rózsa utca 148.) 2004. április
hó  1.  napján  megkötött  vállalkozói  szerződést  közös  megegyezéssel
megszünteti,  s  egyben  a  határozat  mellékletét  képező  tartalommal  új
szerződést  köt  az  önkormányzat  tulajdonában  és  fenntartásában  lévő
épületek  gázkészülékeinek  karbantartására,  javítására  és  felügyeletére.
Felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozat  mellékletét  képező  vállalkozó
szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2021. szeptember 30.

Turi  Balázs  polgármester:  Tájékoztatta  a  testületet,  hogy  az  I.  számú  háziorvosi
rendelő gázkazánja meghibásodott.  25 éves a kazán, melyet már többször kellett
javítani.  A  szerelőnek 4  naponta  ki  kell  menni  és  megnézni,  ezért  a  javaslata  a
gázkazán cseréje, mert a jelenlegi javítása megközelítőleg 200.000,- Ft lenne, de ez
csak egy probléma. A szolgálati lakásokon nem állt rendelkezésre ennyi összeg, de
máshonnan át lehet csoportosítani.

Osgyán Gábor Ferenc képviselő: Egy kazán van?

Turi Balázs polgármester: Igen.

Osgyán Gábor Ferenc képviselő: Ez az orvosi rendelő kazánja?

Turi Balázs polgármester: Nem, ez a lakás kazánja.

Kaviczki  Péter  képviselő:  Ez egy komplett  kivitelezés lenne. 25 éves kazánt nem
érdemes javítani. 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
Víz-Gáz-Fűtés Szerelő Bt. megbízásának elfogadását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
189/2021. (IX.30.) határozata

a Víz-Gáz-Fűtés Szerelő Bt.-vel kötendő vállalkozói szerződés
felülvizsgálatáról

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a
Víz-Gáz-Fűtés Szerelő Bt.-t  (8056 Bakonycsernye, Rózsa utca 148.)  az I.
számú  orvosi  rendelő  gázkazánjának  cseréjével.  Megbízási  díját  bruttó
874.014,-Ft  összegben,  a  teljesítés  idejét  2021.  november  30.  napjában
határozza  meg.  Felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozat  mellékletét
képező megbízási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2021. november 30.

15./ Javaslat köztemető főbejáratával szembeni parkoló kialakítására
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Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi Balázs polgármester: Az év elején beszéltek már a köztemetőnél egy kavicsos
parkoló kialakításáról. Erre kért be árajánlatot a Barnes Bau Kft-től. A nagy kaputól
visszafele,  a  betonos  részig  valósulna  meg.  Véleménye  szerint  ne  ott  legyen
kialakítva, azt korábban tervezték, mert ott a terepviszonyok sem úgy alakulnak. A
jelenlegi  helyen  könnyebben  megvalósítható.  A  fejlesztési  önerő  terhére  lehetne
megvalósítani.

Berze Attila képviselő: Nagyon kell az a parkoló.

Szarka István János képviselő: Rászórják a fűre a kavicsokat?

Turi Balázs polgármester: Nem, rendesen előkészítenék a talaj a kavicsozásra, ami
körülbelül 20 cm vastagságban lenne lerakva.

Kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a
Barnes Bau Kft kijelölésének elfogadását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
190/2021. (IX.30.) határozata

a Barnes Bau Kft. kijelöléséről

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  tulajdonát
képező és fenntartásában álló köztemető előtt  húzódó közterületen murvás
parkoló  kialakítását  határozta  el.  A  kialakítással  a  Barnes-Bau  Kft-t
(  Székesfehérvár,  Móri  út  90.  adószám:  11450526-2-07)  bízza  meg.  A
vállalkozói díjat nettó 819.000 Ft + áfa összegben, a teljesítési határidőt 2021.
10.  15-ben  határozza  meg.  Felhatalamazza  a  polgármestert,  a  határozat
mellékletét képező vállalkozói szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2021. 10. 15. 

Kaviczki Péter képviselő: A későbbiekben esetleg egy megvilágítás kihelyezése is
szükségessé válhat.

Szarka István János képviselő: Sötétben nem rendeznek temetést.

Kaviczki Péter képviselő: Nem, csak ilyenkor novemberben, amikor mennek rendezni
a temetőt, nem ártana megvilágítani a parkolót.

Turi Balázs polgármester: Jó ötletnek tartja, fokozatosan meg lehet valósítani.

16./ Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati
rendelet módosítására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
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Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Fidrich Tamásné jegyző: Bejárásra került a település a nyár folyamán, és sajnálattal
tapasztalták,  hogy  rengeteg  az  elhanyagolt  porta.  Kimentek  a  felszólítások,  arra
reagálva szerencsére a nagyrésze elvégezte a gaztól, gyomtól mentesítést, viszont
maradt még néhány ingatlan, amely rendkívül  elcsúfítja  a településképet.  Tovább
egy kamion pótkocsi folyamatosan az önkormányzat területén kerül tárolásra, ami
már szinte telephelyként funkcionál a tulajdonos vagy az üzemeltető részére. Ezzel
megvalósítja az engedély nélküli közterület használatot. Az ilyen szabályszegések
szankcionálásra ezen rendelet hatálybalépésével lehet.

Kaviczki  Péter  képviselő:  Mi  a  gyomnövény?  Azt  kellene  beleírni,  hogy  allergén
növények mentesítése. A járdákon belógnak a fák nagyon sok helyen.

Fidrich  Tamásné  jegyző:  Behivatkozásra  kerültek  más  rendeletek,  amik  ide
ismételten nem kerültek felsorolásra.

Szarka István János képviselő: Azért nőtt be az ecetfa, mert a kivágás után nőttek fel
ezek a gazok.

Kaviczki Péter képviselő: A házszámtáblák kihelyezése nem biztos, hogy most lenne
aktuális, ha a közeljövőben lesz átszámozva az egész falu.

Szarka István János képviselő: Sokan panaszkodnak, hogy az út szélén lévő parkoló
autók  miatt  nagyot  fékeznek,  és  rámennek  az  aknafedelekre.  Továbbá  sokszor
torlódás alakul ki, és egy busz sem tud elmenni. Ezzel kellene majd foglalkozni.

Fidrich  Tamásné  jegyző:  Teljesen  jogos  a  képviselő  úr  felvetése.  Több  utcában
tapasztalható, hogy az autókat kint tárolják az út szélén.

Turi Balázs polgármester: Ezt a problémát jelezni fogják a közútnak.

Kaviczki  Péter  képviselő:  Le  lehetne  rendeletben  szabályozni  a  mellékutcákra
vonatkozóan.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2021.(X.1.) önkormányzati rendelete

 a közösségi együttélés szabályairól

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

17./ Javaslat Magyar Falu Program- „Orvosi eszköz beszerzés” című pályázat
vállalkozó kijelöléséről
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi
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Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az elnyert MFP-
AEE/2021 számú Magyar Falu Program keretében „Orvosi eszköz beszerzés” című
alprogramhoz  eszközök  beszerzésére  árajánlatok  lettek  bekérve.  Javasolja  a
legolcsóbb árajánlattevő a Rextra Kereskedelmi Kft kijelölését.

Kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a
Rextra Kereskedmi Kft. kijelölésének elfogadását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
191/2021. (IX.30.) határozata

a Rextra Kereskedelmi Kft. kijelöléséről

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  szállítói
szerződést  köt  a  Magyar  Falu  Program-„Orvosi  eszköz  beszerzés”  című
nyertes pályázat  alapján az eszközök beszerzésére a Rextra Kereskedelmi
Kft-vel (1038 Budapest, Emőd u.38., adószám: 10437247-2-41). A termékek
teljes  vételárát  nettó  1.035.433,-  Ft,  +  279.567,-  Ft  ÁFA  összegben,  a
teljesítési  határidőt a megrendelés kézhezvételétől  számított  12 hétben,  de
legkésőbb 2021. december 31. napjában határozza meg. Felhatalamazza a
polgármestert, a határozat mellékletét képező szállítói szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2021. december 31.

18./ Javaslat közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

Turi  Balázs  polgármester:  Javasolta,  hogy  a  közmeghallgatás  időpontja  2021.
október 28. 16.30 óra.

Kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a
közmeghallgatás időpontjának elfogadását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
192/2021. (IX.30.) határozata

a közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi
közmeghallgatás időpontját 2021. október 28-án 16.30 órai kezdettel tartja
meg.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

19./ Javaslat Kvadrum Kft-vel kötendő szerződésre
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi
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Turi  Balázs  polgármester:  Tájékoztatta  a  testületet,  hogy  a  főépítészi  feladatokat
Jánosi  János  építészmérnök  végezte  eddig  is  a  településen,  viszont  a  cégnév
megváltozott,  így a Kvadrum Kft-vel szükséges a szerződést megkötni változatlan
tartalommal.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
Kvadrum Kft.-vel kötendő szerződés elfogadását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
193/2021. (IX.30.) határozata

a Kvadrum Kft.-vel kötendő szerződésről

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat  Képviselő-testülete  főépítészi
szerződést köt  a  Kvadrum Építész Kft.-vel (1034. Budapest,  Makovecz
Imre u.  25.cégjegyzék szám:Cg.01-09-069411 adószám: 10398520-2-41)
az Önkormányzati építész szakértés - főépítész feladatainak ellátásával az
épített  környezet  alakításáról  és  védelméről  szóló  1997.  évi  LXXVIII.
törvény  és  az  Önkormányzati  főépítészi  tevékenységéről  szóló  90/2009.
(IX.15.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 8. § alapján.
Felhatalmazza a polgármestert  a  határozat  mellékletét  képező főépítészi
szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
  Határidő: azonnal

20./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Turi Balázs polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat.
Az I-es számú orvosi lakás gázkazánja meghibásodott. Hatvani Attilától bekértük az
árajánlatokat  javítási  munkálatokra  és  egy  esetleges  új  gázkazán  beszerelésére.
Mivel  a  javítási  munkák  is  megközelítőleg  200.000  Ft-ról  szólnak  és  azzal  sem
garantált,  hogy  több  évig  üzemel,  így  az  új  beszerzését  javaslom,  mely  bruttó
874.014 Ft-ba kerül. Ezen a szakfeladaton ennyi forrás nem áll rendelkezésre, ezért
más önkormányzati karbantartási feladatokról kell átcsoportosítanunk. 

A  Magyar  Falu  Program  keretében  benyújtott  kistelepülési  önkormányzati
rendezvények megvalósítását segítő pályázaton a maximális összeget 1.000.000 Ft-
ot elnyertük. Ebből 100.000 Ft értékben kékfestő ruhát a Holdviola Néptánccsoport
részére  vásároltunk  és  beszerzésre  került  900.000  Ft  összegben  egy
rendezvénysátor is. 

A Szüreti Vigasságok rendezvényünk költségeihez 490.000 Ft vissza nem térítendő
támogatást  nyertünk  a  Fejér  Megyei  Önkormányzattól.  Ebből  200.000  Ft-ot  az
operett  műsorra,  200.000  Ft-ot  a  hangtechnikai  szolgáltatásra  és  90.000  Ft-ot
szórakoztató zenész fellépő díjára költhettünk.

24-én pénteken átadásra került a horgásztavak főépülete. Az ünnepség költségeiből
önkormányzatunk az állófogadást, meghívók nyomtatását finanszírozta.
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A  közeledő  halottak  napja  alkalmából  október  25-től,  kiemelt  ügyeletet  tartunk
köztemetőnknél,  ami  napi  8  órás  folyamatos  jelenlétet  jelent,  amikor  is  az  ide
látogatók, szabadon tudják használni a mellékhelyiséget is. Biztonságuk érdekében
fokozott rendőri és polgárőri szolgálatot kérek, mely nem csak a köztemetőre, hanem
a felekezetek által fenntartott temetőkre is vonatkozik.

Az  október  23-ai  megemlékezésünket  október  22-én  pénteken  tartjuk  meg.  A
rendezvény  Művelődési  házban  tartandó  részénél  a  jelenlegi  jogszabályoknak
megfelelően csak a védettségi igazolvánnyal rendelkező személyeket engedhetünk
be. A koszorúzáson kint az emlékműnél (500 főig) mindenki részt vehet.

Kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a
polgármesteri tájékoztató megismerésének elfogadását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
194/2021. (IX.30.) határozata

a polgármesteri tájékoztató megismeréséről

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
polgármester  által  nyújtott  tájékoztatót  megismerte,  az  abban  foglaltakkal
egyetért. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Több  kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el,  a  polgármester  a  képviselő-testület
ülését bezárta. 

k.m.f.

Turi Balázs Fidrich Tamásné
polgármester         jegyző

Kaviczki Péter
           jkv. hitelesítő
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