
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:  Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2021.
október 28-án 13:45 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
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 6 fő megjelent, az ülést megnyitotta. 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Osgyán Gábor Ferenc képviselőt javasolta. A képviselő-
testület  a  jegyzőkönyv  hitelesítő  személyére  tett  javaslattal  egyetértett,  és  az
alábbiak szerint határozott. 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
197/2021. (X.28.) határozata

a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon
megtartott  képviselő-testületi  ülés  jegyzőkönyvének  hitelesítésével  Osgyán
Gábor Ferenc képviselőt bízza meg.

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal
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Tárgyalandó  napirendi  pontokra  a  meghívóban  szereplőektől  eltérően  tett
javaslatot: 

1./  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

2./ Javaslat Kuruc utca II. szakasz útfelújítás megvalósításával kapcsolatos döntések
meghozatalára
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

3./  Javaslat  MFP  Kommunális  eszközbeszerzés  című  projekt  megvalósításával
kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

4./  Javaslat  Művelődési  Ház  eszközpályázatban  kiülők  készítésére  vállalkozó
kijelölésére
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

5./  Javaslat  a  bakonycsernyei  1765/4  és  az  1765/9  hrsz.-ú  fenyő  utcai  telkek
értékesítésére
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

6./ Javaslat karácsonyi díszkivilágítás bővítésére
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

7./ Javaslat 1248 hrsz.-ú ingatlan telekalakítását követő megvásárlására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

8./ Javaslat Hivatal és környéke telekalakítására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

9./ Javaslat 2022. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

10./ Javaslat a bakonycsernye 655 és 654 hrsz.-ú ingatlanokra bejegyzett ideiglenes
építési tilalmak ingatlan-nyilvántartásból való törlésére
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

11./ Javaslat a KOMA adatbázisban való szereplés ellenőrzésére
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

12./ Javaslat veszélyes fa kivágására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

13./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
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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: 6 fő
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
198/2021. (X.28.) határozata

a napirendi pontok elfogadásáról

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó
napirendi pontjaira tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:
1./  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
2./  Javaslat  Kuruc utca II.  szakasz útfelújítás megvalósításával  kapcsolatos
döntések meghozatalára
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
3./  Javaslat  MFP  Kommunális  eszközbeszerzés  című  projekt
megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
4./ Javaslat Művelődési Ház eszközpályázatban kiülők készítésére vállalkozó
kijelölésére
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
5./ Javaslat a bakonycsernyei 1765/4 és az 1765/9 hrsz.-ú fenyő utcai telkek
értékesítésére
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
6./ Javaslat karácsonyi díszkivilágítás bővítésére
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
7./ Javaslat 1248 hrsz.-ú ingatlan telekalakítását követő megvásárlására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
8./ Javaslat Hivatal és környéke telekalakítására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
9./ Javaslat 2022. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
10./  Javaslat  a  bakonycsernye  655  és  654  hrsz.-ú  ingatlanokra  bejegyzett
ideiglenes építési tilalmak ingatlan-nyilvántartásból való törlésére
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
11./ Javaslat a KOMA adatbázisban való szereplés ellenőrzésére
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
12./ Javaslat veszélyes fa kivágására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
13./  Polgármesteri  tájékoztató  a  két  ülés  között  történt  fontosabb
eseményekről

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal
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1./  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  a  képviselő-testület  felé,  hogy  a
napirendi pont lényegét az előző ülésen tárgyalták, a döntés megszületett, viszont a
szerződés teljes szövege nem állt  rendelkezésre,  így annak elkészültét  követően
beterjesztésre kerül, hogy a képviselő-testület teljes terjedelemben megismerhesse.
Van-e kérdés a szerződéssel kapcsolatban?

Ackerman József Zoltán alpolgármester: Nincs.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
TOP-2.1.3-16-FE1-2019-00003  kódszámú  „Települési  környezetvédelmi
infrastruktúra  –  fejlesztések”  című  projekt  támogatási  szerződés  módosításának
elfogadását. 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
199/2021. (X.28.) határozata

a TOP-2.1.3-16-FE1-2019-00003 kódszámú támogatási szerződés
módosításáról

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-
16-FE1-2019-00003 kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra –
fejlesztések”  című  projekt  támogatási  szerződés  módosítását  a  határozat
mellékletét képező tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal

2./  Javaslat  Kuruc  utca  II.  szakasz  útfelújítás  megvalósításával  kapcsolatos
döntések meghozatalára
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi  Balázs  polgármester:  Tájékoztatta  a  képviselő-testületet,  hogy  az
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett EBR
519 842 projektazonosító számú pályázat támogatásban részesült. A projekt a Kuruc
utca II. szakaszának felújítását tartalmazza a Kuruc utca 26/a-30. házszám között. A
20.000.000.-Ft támogatás 2021. július 7-én megérkezett a számlára, melyhez közel
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10.000.000,- Ft önrészt kell  biztosítani. Javasolta megkezdeni a beruházást,  ezért
árajánlatokat  kértek  be  kiviteli  munkákra  és  a  műszaki  ellenőri  szolgáltatás
biztosítására. A beérkezett  árajánlatok alapján látható, hogy a kiviteli  munkákra a
legolcsóbb árajánlattevő a Barnes Bau Kft, műszaki ellenőri feladatok elvégzésére
pedig Édes Szilárd István egyéni vállalkozó.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Édes
Szilárd István egyéni vállalkozó kijelölésének elfogadását.

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
200/2021. (X.28.) határozata
műszaki ellenőr kijelöléséről

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  EBR
519 842  projektazonosító  számú  pályázat  megvalósítása  érdekében
megrendeli  Édes  Szilárd  István  egyéni  vállalkozótól  (1118  Budapest,
Beregszász  u.  8.  C  2/11.  adószám:  46528443-1-43),  a  határozat
mellékletében  szereplő  árajánlat  szerint  bruttó  420.000.-Ft,  azaz
Négyszázhúsz  –  ezer  forint  értékben  a  műszaki  ellenőri  szolgáltatást.
Felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatás megrendelésére és a szerződés
aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A polgármester  szavazásra bocsátotta  a Barnes Bau Kft.  vállalkozó kijelölésének
elfogadását.

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
201/2021. (X.28.) határozata

kiviteli munkára vállalkozó kijelöléséről

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  EBR
519 842  projektazonosító  számú  pályázat  megvalósítása  érdekében
szerződést  köt,  mint  legolcsóbb ajánlattevővel  a Barnes-Bau Kft  -vel (8000
Székesfehérvár,  Móri  út  90.  adószám:  11450526-2-07),  a  határozat
mellékletében  szereplő  árajánlat  szerint  bruttó  30.139.145.-  Ft,  azaz
Harmincmillió  –  százharminckilenezer   -  száznegyvenöt  forint  értékben  az
útfelújítási  munkákat.  A  pályázati  támogatással  nem  fedezett  összeget  az
önkormányzat  a  2021.  évi  költségvetésének  pályázati  önerőre  elkülönített
összegéből biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét
képező szerződés megkötésére.
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Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal

3./ Javaslat MFP Kommunális eszközbeszerzés című projekt megvalósításával
kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi  Balázs  polgármester:  Tájékoztatást  nyújtott,  hogy a  Magyar  Falu  Program –
„Kommunális eszköz beszerzése” elnevezésű, MFP-KOEB/2021 kódszámú pályázat
támogatásban részesült. Szeretnék beszerezni a támogatásban elnyert eszközöket,
ezért árajánlatokat kértek be. A három árajánlatkérésre egy, a SolarAgro Kft. (6000
Kecskemét, Szent László krt. 31.) nem küldte meg ajánlatát. A legkedvezőbb ajánlat
esetén is önrész biztosítani kell, de az elkülönített tartalékkeret terhére elszámolható,
a fedezet rendelkezésre áll.

Ackerman  József  Zoltán  alpolgármester:  Tehát  jelenleg  549.920,-  Ft,  ami  az
önkormányzat része, de ez 100.000-150.000,- Ft-tal több lesz, mert az euró árához
kötik, hiszen most magasabb az euró.

Varsányi Ferencné képviselő: Igen, ez mindegyiknél ott van.

Turi Balázs polgármester: Neki ezt nem hozták fel, a tegnap délutáni beszélgetés
során ez még fix ár volt.

Berze Attila képviselő: Akkor már 600.000,- Ft fölött járnak.

Turi Balázs polgármester: Ő jelenleg csak arról tud beszélni. Ha mégis emelkedik,
akkor sem tudnak mit tenni, de természetesen jelzi majd a testületnek.

Ackerman József  Zoltán  alpolgármester:  Persze,  de  jövőre  egy pótkocsiban nem
gondolkoznak? Három fele billenősbe? Mert pótkocsi egy alap követelmény hozzá,
amit nagyon sok mindenre lehet használni.

Turi  Balázs  polgármester:  Elsősorban  szeretné  megköszönni  Kaviczki  Péter
képviselőnek  az  ezzel  kapcsolatos  munkáját,  mert  nagyon  sokat  segített.  Amkor
megnyerték, benne is felmerült egy-két dolog. Igaz, hogy vettek hozzá eszközöket,
de ezen kívül még nagyon sok más hasznos eszközt kellene venni, határ a csillagos
ég. Természtesen jó lenne, akár egy fűnyíró vagy hótoló adaptert, vagy egy kanál,
amivel  az  árkokat  lehetne  rendezni,  ha  nem  is  ásni,  csak  kipucolni,  de  az  3,5
milliónál  kezdődik.  Erre  majd  a  későbbiek  folyamán  kell  árajánlatot  kérni.
Amennyiben marad ez a kormány, úgy biztosan maradnak a Magyar Falu Programok
által elnyerhető pályázatok, ahol lehetőség lesz majd ilyen eszközökre is pályázni.
Fontos  kérdés,  hogy  hova  helyezzék  el  a  traktort,  ami  már  novemberben
Szabadbattyánba érkezik és 5 hét alatt helyezik forgalomba, amit azt jelenti, hogy
megoldást kell találni a tárolására. 
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Berze Attila képviselő: Nézegette a traktor paramétereit és luxustraktornak tartja, de
ha  már  megvan  mindegy.  Úgy  gondolja,  hogy  amire  az  önkormányzat  használni
fogja, lehetett volna olcsóbbért is venni, és nincsenek hozzá olyan eszközök sem
amiket lehet használni és az nem lesz kevés pénz.

Turi Balázs polgármester: A műszaki dolgokkal kapcsolatban abszolút Kaviczki Péter
képviselőre hagyatkozott. 80 lóerősnél csak több lehet, hiszen azt pályázták meg.

Berze Attila képviselő: Pályázati feltétel volt?

Turi Balázs polgármester: Azért feltétel, mert ezt írták bele a kérelembe. Bodajkon is
vettek,  de  annyira  kicsi,  mintha  gyerekjáték  lenne,  valamint  kevesebb
továbbfejlesztési lehetősége is van.

Kaviczki Péter képviselő: Részben igaza van Berze Attila képviselőnek, hiszen nem
lehet majd mindenre használni. Egy kisebb gép viszont nem bír el annyi munkát, amit
ez a nagyobb. Ehhez lehet venni nagyobb pótkocsit, amire asztalok is ráférnek vagy
raklapok.  Maximum  1  tonnáig  terhelhető,  és  ezt  csak  ezzel  a  géppel  lehet
megcsinálni. Gát gondozása során több mint fél hektár terület lesz. Lehetne tenni rá
egy  kinyúló  rézsükaszát,  amivel  a  kinyúló  partoldalakat  is  gondozni  lehetne.  Az
emberi erőforrás kevés, amit lehet, ki kell váltani vele.  Ami nagyon kétséges, az az
emberi oldala, hogy ki fogja használni,  ki tudja vezetni.  MTZ kategóriában van és
ennek volt olyan műszaki tartalma, ami elfogadható.

Varsányi Ferencné képviselő: Milyen jogosítvánnyal lehet vezetni?

Kaviczi Péter képviselő: B-s jogosítvánnyal vezetni, de munkát végezni ezzel nem
lehet. Ahhoz gépkezelői vizsga kell. 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta
az ArmaTrac Hungary Kft-vel kötendő szerződés elfogadását.

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
202/2021. (X.28.) határozata

traktor vásárlásával kapcsolatos szerződés megkötéséről

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu
Program – „Kommunális eszköz beszerzése” elnevezésű MFP- KOEB/2021
kódszámú pályázat megvalósítása érdekében szerződést köt, mint legolcsóbb
ajánlattevővel az ArmaTrac Hungary Kft -vel (8151 Szabadbattyán, Balatoni u.
596. adószám: 27892820-2-07), a határozat mellékletében szereplő árajánlat
szerint bruttó 15.549.920.- Ft, azaz Tizenötmillió – ötszáznegyvenkilencezer  -
kilencszázhúszt forint értékben kommunális eszköz beszerzésére. A pályázati
támogatással nem fedezett 549.920 Ft összeget az önkormányzat a 2021. évi
költségvetésének  pályázati  önerőre  elkülönített  összegéből  biztosítja.
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Felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozat  mellékletét  képező  szerződés
megkötésére.
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal

Turi  Balázs  polgármester:  A  garázs kérdésében is  dönteni  szükséges.  A fedezet
rendelkezésre  állt,  az  ajánlatok  bekérésre  kerültek.  A  traktornak  épülő  garázst  a
szomszéd Juliska néni udvara végére javasolta elhelyezni, ahhoz kell  kavicsozás,
alap és tereprendezés. Maga a garázs 1.700.000,- Ft, a kavicsozás 1.400.000,- Ft
volt.  Pontalapra ekkora garázst  nem szabad elhelyezni,  továbbá építési  engedély
köteles, így meg kell terveztetni. Mit gondol a testület? Az egyik irány, hogy legyen
elindítva az engedélyezési eljárás vagy a tereprendezést csinálják meg. Véleménye
szerint sávalapra kellene helyezni 

Osgyán Gábor Ferenc képviselő: Ilyen alumínium hordozható garázsnak kell építési
engedély?

Turi Balázs polgármester: Igen. 50 légköbméter fölött, így igen.

Osgyán Gábor Ferenc képviselő: Mindenképpen javasolja megcsinálni.

Kaviczk  Péter  képviselő:  Ezt  a  gépet  meg az  eszközöket  valahol  mindenképpen
tárolni kellene. legalább azt a területet kavicsozzák le és ideiglenesen körbe keríteni
és  zárhatóvá  tenni.  Azért  ez  érték,  ne  lopják  el.  Ha  sikerülne  azon  a  részen
megvalósítani, akkor oszlopokkal vadhálóval körbe lehetne keríteni. A lényeg, hogy
odamenni ne tudjon senki.

Turi Balázs polgármester: Akkor ne legyen elindítva a fedett rész engedélyeztetése?

Kaviczki Péter képviselő: Ha elindul az egészségház akkor az lehet, hogy nem illene
majd  oda,  vagy  akár  útban  lenne,  ő  megvárná  ezt  a  pályázatot,  mert  ez  a
lemezgarázs és felállítása nem hónapokba telik.

Turi Balázs polgármester: Az, hogy szabadtéren van a traktor nem gond?

Kaviczi Péter képviselő: Semminek nem jó, ha a szabad ég alatt van, de ha még 1
évig kint lesz, nem lesz baja.

Turi  Balázs polgármester:  Az ideiglenes szó az sok mindent  jelenthet,  de eltudja
fogadni az érvelését. Akkor megvárják áprilisig, hogy mi lesz az egészségházzal, de
a következő költségvetésre betervezik.

Varsányi Ferencné képviselő: Honnan van rá meg a pénz?

Turi Balázs polgármester: Olyan átcsoportosításra nem volt szükség, amihez testületi
döntés kell. 

Varsányi Ferencné képviselő: Azért kérdezi, mert több millióról van szó.
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Csik  Ildikó  pénzügyi  vezető:  A  Rózsa  utca  vízrendezéses  pályázatra  félévkor
elkülönítésre került 6.096.000,- Ft aláírt tervezői szerződés miatt, amiből körülbelül
700.000,-  Ft  már  kifizetésre  került,  a  maradék  összeg  a  pályázati  pénzből
visszatérítésre kerül, tehát felszabadul. 

Turi  Balázs polgármester:  Mivel  még nincs meg az elbírálás olyan szerződés lett
kötve a tervezővel, hogy a maradék 6 millió forintot jövőre lehessen kifizetni, hiszen
ők idén nem fognak végezni.  Önerőnek tervezték,  de ha ki  kell  fizetni,  akkor  azt
visszakapják a támogatásból. A mostani a legrosszabb, hiszen azt a 700.000 Ft-ot
beletették, és ha nem nyer, akkor az nem térül meg. Amennyiben nyer a pályázat,
akkor természetesen visszakapják.

Varsányi Ferencné képviselő: Miért veszik el, ha jövőre csinálják?

Osgyán Gábor Ferenc képviselő: Nem azért, mert jövőre csinálják, hanem akkor, ha
nem nyer.

Varsányi Ferencné képviselő: Igen, de ezt a tervet fel lehet használni akkor később.

Turi  Balázs  polgármester:  Igen.Természetesen.  Ismertette  a  Barnes  Bau  Kfr
árajánlatát.

Osgyán Gábor Ferenc képviselő: Ebben kerítés nincs?

Turi Balázs polgármester: Nincsen. 

Ackerman József Zoltán alpolgármester: Ebbe benne van akkor a kis garázs?

Turi  Balázs  polgármester:  A  garázshoz  szükséges  alap  elkészítése  a  betonozás
kivételével. Azért egy ilyen garázst nem lesz egyszerű odébb tenni. A kavicsozást
megcsinálják, így jó lesz?

Varsányi Ferencné képviselő: Igen.

Turi Balázs polgármester: Legyen körbe kerítve is?

Ackerman  József  Zoltán  alpolgármester:  Amennyiben  nem  lesz  garázs  akkor
mindenképpen.

Turi Balázs polgármester: Meghatároznak keretet?

Osgyán Gábor Ferenc képviselő: Szerinte nem kell, amennyi lesz annyi lesz. 

Berze Attila képviselő: Véleménye szerint sem kell.

Osgyán Gábor Ferenc képviselő: Nem lehetne elkezdeni a tervezését a garázsnak?
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Turi  Balázs polgármester: Nem érdemes, mert ha itt  lesz egészségház, akkor azt
szét kell bontani, de ez áprilisig kiderül.

Kaviczki  Péter  képviselő:  Közben  változhatnak  a  jogszabályok  is.  A  jelenlegi
szabályok szerint elég, de később lehet, hogy lesznek más előírások és kelleni fog a
hely. Azért egy betonos rész elbontása dupla pénz.

Turi Balázs polgármester: Van elég hely bőven.

Kaviczki Péter képviselő: Mivel sok település is pályázott, lehet, hogy később lehet
majd garázsra is pályázni.

Varsányi Ferencné képviselő: Még nincs eldöntve, hogy hol lesz az egészségház.

Turi  Balázs polgármester:  A jelenlegi  tervek szerint  ide lesz,  de végleges döntés
nincsen.

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

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
203/2021. (X.28.) határozata

Barnes Bau Kft-vel kötendő szerződésről

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu
Program – „Kommunális eszköz beszerzése” elnevezésű MFP- KOEB/2021
kódszámú  pályázat  keretében  elnyert  traktor  tárolásához  szükséges
tereprendezés  elvégzésére  megbízza  a  Barnes  Bau  Kft.-t  (8000
Székesfehérvár, Móri út 90.). A megbízási díjat 1.314.000 Ft + áfa összegben
határozza meg.
Felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozat  mellékletét  képező  szerződés
aláírására.
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal

4./  Javaslat  Művelődési  Ház eszközpályázatban kiülők készítésére vállalkozó
kijelölésére
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi  Balázs  polgármester:  A  Magyar  Falu  Program  –  „Közösségszervezéséhez
kapcsolódó  eszközbeszerzés  és  bértámogatás”  elnevezésű,  MFP-KEB/2021
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kódszámú pályázat 2 millió forint támogatásban részesült. Szeretné megkezdeni a
támogatásban  elnyert  eszközök  beszerzését,  ezért  árajánlatokat  kértek  be  kerti
filagóriákra. Az ajánlatokat megkapták. 

Ackerman József Zoltán alpolgármester: Igazából a szállítás volt a döntő.

Turi Balázs polgármester: A pályázatnál kevesebb összeg lett betervezve, de maradt
kiadásra tervezett összegből, amiből finanszírozható.

Ackerman József Zoltán alpolgármester: Milyen fa ez, azt tudni? Csak 1 év garanciát
vállal, az pedig nem sok. Talán csak a csavarokra?

Turi  Balázs  polgármester:  Kompletten  az  egészre  vállalja  a  garanciát.  Fenyőből
készülne.

Berze  Attila  képviselő:  Akkor  1  év  csak  a  garancia,  ha  rendeltetésszerűen  van
használva.

Varsányi Ferencné képviselő: Ennek nem kell alapot készíteni?

Turi Balázs polgármester: Az aljára kell csak kavicsot tenni.

Berze Attila képviselő: Azért hagyjanak arra pénzt.

Turi  Balázs  polgármester:  Azt  az  önkormányzatnak  kell  elkészíteni,  nem lehet  a
pályázatban elszámolni.

Kaviczki Péter képviselő: A Béketelepi klubhoz nem lehetne kihelyezni?

Turi Balázs polgármester: Reméli a következő évben lesz lehetőség oda is pályázni.

Fidrich  Tamásné  jegyző:  A  pályázat  benyújtásakor  jelezte,  hogy  akár  a  horgász
tavakhoz is  ki  lehetne helyezni,  mert  akkor többen igénybe tudnák venni,  mert  a
művelődési ház udvarán kötöttebb a felhasználás, csak egy célcsoport tudja igazából
használni.  Abban az esetben tudná más is,  illetve mások, ha hétvégén ki  tudnák
bérelni  a  művelődési  ház  udvarát,  mert  nem  életszerű,  hogy  valakik  hétköznap
délután piknikelnek, amikor a művelődési ház nyitvatartási ideje van.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta
az Átrió Kert Kft. vállalkozó kijelölésének elfogadását.

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
204/2021. (X.28.) határozata

az Átrió Kert Kft-vel kötendő szerződésről
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu
Program  –  „Közösségszervezéséhez  kapcsolódó  eszközbeszerzés  és
bértámogatás”  elnevezésű,  MFP-KEB/2021  kódszámú  pályázat
megvalósítása érdekében szerződést köt,  mint legolcsóbb ajánlattevővel  az
Átrió Kert Kft-vel (2337 Délegyháza, Honvéd sziget 16. adószám:11391643-2-
13), a határozat mellékletében szereplő árajánlat szerint bruttó 1.429.660.- Ft,
azaz Egymillió – négyszázhuszonkilencezer  - hatszázhatvan forint értékben a
kerti  filagórák  beszerzésére  szállítással.  Felhatalmazza  a  polgármestert  a
határozat mellékletét képező szerződés megkötésére. A támogatás ezen felüli
részét  kisértékű  egyéb  eszközök  beszerzésére  fordítja.  A  pályázaton  felüli
önrészt a művelődési ház 2021. évi költségvetése terhére biztosítja. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
 

5./  Javaslat a bakonycsernyei 1765/4 és az 1765/9 hrsz.-ú fenyő utcai telkek
értékesítésére
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Bakonycsernye
Nagyközség  Önkormányzat  közművesített  építési  telkeket  alakított  ki  a  lakosság
népességmegtartó erejének növelése érdekében. A telkeket kedvezményes 400 Ft +
áfa/m2 áron értékesíti, segítve ezzel a fiatalok letelepedését és családalapítását a
településen.  Tóth  Péter  József  és  Lebán  Csenge  Krisztina  kérelmet  nyújtott  be,
melyben előadták, hogy a Bakonycsernye Önkormányzat tulajdonában lévő 1765/4
hrsz-ú Fenyő utcai ingatlant, valamint Csizmadia Tamás az 1765/9 hrsz.-ú Fenyő
utcai ingatlant szeretné megvásárolni. Mind a két kérelmező bakonycsernyei lakos.
Amennyiben ezen telkek is eladásra kerülnek, úgy 20 év után az összes Fenyő utcai
telek  elkelt.  1  telek  van  még,  ami  önkormányzati  tulajdonban  van,  de  azt  a
talajviszonyok miatt nem lehet eladni, oda majd terveznek valamit.

Osgyán Gábor Ferenc képviselő: Van beépítési kötelezettség?

Turi  Balázs  polgármester:  Nincsen,  eltörölte  a  testület.  Itt  szeretné  megjegyezni,
hogy elfogyott az összes beépíthető építési telek a Fenyő utcában.

Osgyán Gábor Ferenc képviselő: Tovább is adhatja a telket?

Turi Balázs polgármester: Igen. Elmondta továbbá, hogy most zajlik a rendezési terv
felülvizsgálata, és a következő építési telkek meghatározását majd meg kell tervezni.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
bakonycsernyei 1765/4 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan értékesítésének elfogadását.

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
205/2021. (X.28.) határozata

a bakonycsernyei 1765/4 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan értékesítéséről

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzata  értékesíti  a  kizárólagos
tulajdonát  képező,  teher  mentes  és  forgalomképes  bakonycsernyei  1765/4
hrsz.-ú 1251 m2 nagyságú építési telkét 400,- Ft + áfa/ m2 áron Tóth Péter
József (an: Simon Éva Aranka, született: Mór, 1999.10.06.), valamint Lebán
Csenge  Krisztina  (an:  Szalczer  Krisztina  Margit,  született:  Várpalota,
2002.06.01.) részére. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a  bakonycsernyei  1765/9  hrsz.-ú
önkormányzati ingatlan értékesítésének elfogadását.

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
206/2021. (X.28.) határozata

a bakonycsernyei 1765/9 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan értékesítéséről

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzata  értékesíti  a  kizárólagos
tulajdonát  képező,  teher  mentes  és  forgalomképes  bakonycsernyei  1765/9
hrsz.-ú 1240 m2 nagyságú építési telkét 400,- Ft + áfa/ m2 áron Csizmadia
Tamás (an: Sinkovics Gyöngyi, született: Mór, 1986.07.02.) részére. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

6./ Javaslat karácsonyi díszkivilágítás bővítésére
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi  Balázs polgármester:  A közelgő adventi  időszakra készülve november utolsó
hetében ismét feldíszítésre kerül a település. A korábbi évekhez hasonlóan idén is
cél volt,  hogy tovább bővüljön a feldíszített  terület nagysága, ezért most a hivatal
épületétől  a  benzinkútig,  4  db  új  csillagfény  alakú  díszvilágítást,  illetve  a
működtetésükhöz  szükséges  oszlopcsatlakozó  dobozok  vásárlását  javasolja.  A
meglévő és  a  megvásárolt  oszlopra  szerelhető  csillagfény alakú világításokon az
átfeszítéses  világításokon kívül  esztétikai  okokból  változtatunk,  annak érdekében,
hogy a fém kerete kevésbé legyen látható. Az ezzel járó lakatos munkákat a Barnes
Bau Kft. végezné el. A fények kihelyezését kosaras autóval a Klein Park Kft. ebben
az évben is társadalmi munkában vállalja. Korábban az volt az elgondolása, hogy a
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faluközpontot  teszik  szebbé,  mivel  nem tudták  ezt  megvalósítani,  ezért  javasolja,
hogy a díszkivilágítás legyen megcsinálva. Véleménye szerint ez egy nagy dolog,
hogy a település nagy részére már felszerelhet az önkormányzat világítást.

Kaviczki Péter képviselő: Ami nem működött az Arany János utca elején az meg lesz
javítva?

Turi Balázs polgármester: Igen, ha nem így lesz, akkor jelezni fogja. 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
karácsonyi díszkivilágítás bővítéséről szóló tájékoztató elfogadását.

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
207/2021. (X.28.) határozata

karácsonyi díszkivilágítás bővítéséről

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a karácsonyi
díszkivilágítás bővítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal

7./ Javaslat 1248 hrsz.-ú ingatlan telekalakítását követő megvásárlására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi  Balázs polgármester:  Nochta Miklósné, Bakonycsernye, Rákóczi út 82. szám
alatti lakos  telke végének megvásárlását javasolja, amely szükséges ahhoz,  hogy
az  egész  hivatal  mögötti  terület  egy  helyrajzi  számon  szerepelhessen.   További
vásárlási szándék, a hivatal mögötti  területen lévő fák kérdésköre, mivel az eladó
tévedésből,  a  sajátjaként  kezelve  kanadai  nyárfákkal  ültette  be  az  önkormányzat
tulajdonát  képező  belterületi  kivett  művelési  ágú  ingatlanokat,  melyeket  jógazda
módjára kezelt.  A tulajdonviszonyok rendezése céljából az önkormányzat elismeri,
hogy a földterületén lévő lábon álló faültetvény Nochta Miklósné tulajdonát képezi,
így azokat erdészeti szakértő által felmért állapotban és általa megbecsült vételáron
vásárolja meg.

Berze Attila képviselő: Mekkora területet akar venni az önkormányzat?

Turi  Balázs  polgármester:  Nem  nagy  terület,  a  pontos  négyzetméter  a  kimérési
vázrajz elkészülte után áll  rendelkezésére, de csak annyit,  amennyi egy rendezett
telekalakításhoz  szükséges.  Javasolja,  hogy  a  megvásárolni  kívánt  terület
négyzetméter ára a korábban megvásárolt telekárból kiindulva 250 Ft/m2, a lábonálló
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fák erdészeti szakértői javaslata alapján 110.000 Ft. Javasolta továbbá 5m3 tüzifa
megvásárlását .

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
208/2021. (X.28.) határozata
kanadai nyárfa vásárlásáról

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  lábonálló
kanadai nyárfákat vásárol Nochta Miklósné, Bakonycsernye, Rákóczi út 82.
szám  alatti  lakostól.  A  vételárat  bruttó  110.000  Ft-ban  határozza  meg.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvétel lebonyolítására.

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal

A polgármester szavazásra bocsátotta 5m3 tüzifa megvásárlását.

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
209/2021. (X.28.) határozata

tüzifa vásárlásról

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkészülve a 
téli  fagyhalásos  tragédiák  elkerülésére,  5  m3  tüzifát  vásárol  100.000  Ft
értékben.

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal

A polgármester  szavazásra  bocsátotta  a  bakonycsernyei  1248  hrsz-ú  ingatlanból
telekmegosztás után ingatlanrész megvásárlását  250 Ft/m2 áron.

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
210/2021. (X.28.) határozata

 1248 hrsz-ú ingatlan megosztása

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete
telekmegosztás  útján  ingatlanrészt  vásárol  a  bakonycsernyi  1248  hrsz-ú
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belterületi ingatlanból 250 Ft/m2 áron. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a
telekmegosztási eljárást indítsa el, s annak eredményeként elkészült változási
vázrajzot az adásvételi  szerződés tervezetével terjessze a képviselő-testület
elé.

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal

Kaviczki Péter képviselő elhagyta a tanácstermet, így a testületi tagok száma 6 főről
5 főre csökkent.

8./ Javaslat Hivatal és környéke telekalakítására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi  Balázs  polgármester:  A  hivatal  mögötti  területek  megvásárlásra  kerültek,  és
javasolja  összevonni  őket,  valamint  a  szomszéd Nochta  Miklósné telke sarkát.  A
területek összevonása a beépítési % növelése miatt fontos. Kiss Iván földrendező
mérnök árajánlat lett bekérve, a megbízási díjat 216.200,- Ft, melyből a munkadíja
195.000,-  Ft,  a földhivatali  adatszolgáltatási  díj  19.200,-  Ft,  valamint a földhivatali
eljárási díj 2.000,- Ft.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Kiss
Iván földrendező mérnök megbízásának elfogadását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
211/2021. (X.28.) határozata

a Hivatal és környéke telekalakítás tárgyában Kiss Iván földrendező
mérnök megbízásáról

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete
Bakonycsernye  község  területén  az  1236,  1237,  1238,  1239,  1240,  1241,
1242,  1243,  1244,  1245,  1246,  1247  helyrajzi  számú  ingatlanok
összevonásához kapcsolódó földmérési munkák elvégzése céljából megbízza
Kiss  Iván  földrendező  mérnököt  (8041,  Csór,  Dózsa  Gy.  út  42.,
adószám:72170041-1-27).  A megbízási  díjat  bruttó  216.200,-  Ft  összegben
határozza meg. Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező
megbízási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal

9./ Javaslat 2022. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására
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Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi  Balázs  polgármester:  Felkérte  Fidrich  Tamásné jegyző asszonyt  a  napirendi
pont tájékoztatására.

Fidrich  Tamásné  jegyző:  Mind  a  három  településen  a  pénzügyi  beszámoló
ellenőrzését javasolja. Egy beszámoló átfogja az egész évet, ezért javasolja.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadását és a Vincent Auditor Kft. megbízását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
212/2021. (X.28.) határozata

a 2022. évi belső ellenőrzési tervről

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évre
vonatkozó belső  ellenőrzési  tervét  „A költségvetési  beszámoló  ellenőrzése”
című témában határozza meg. Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy a
2021.  évi  költségvetési  beszámoló  megfelelő  képet  mutat-e  az
önkormányzat/intézmény  vagyoni,  pénzügyi  és  jövedelmi  helyzetéről,  a
beszámoló számviteli alátámasztása, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások
egyezősége biztosított-e.
A  belső  ellenőrzés  elvégzésével  megbízza  a  Vincent  Auditor  Kft-t,  (2373
Dabas,  Tavasz  utca  3.  A  megbízási  díjat  225.000  Ft  +  áfa  összegben
határozza meg.

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal

10./  Javaslat  a  bakonycsernye  655  és  654  hrsz.-ú  ingatlanokra  bejegyzett
ideiglenes építési tilalmak ingatlan-nyilvántartásból való törlésére
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi  Balázs  polgármester:  Felkérte  Fidrich  Tamásné jegyző asszonyt  a  napirendi
pont tájékoztatására.

Fidrich  Tamásné jegyző:  A bakonycsernyei  655 és 654 hrsz-ú (Akác utca)  kivett
lakóházas ingatlanok  a  Járási  Tanács Végrehajtó  Bizottságának Építési  Osztálya
1965-ben ideiglenes építési tilalmat jegyeztetett be. Ezen jog korlátozza a tulajdonos
tulajdonnal való rendelkezési jogát, így kéri, hogy ez kerüljön törlésre az ingatlanáról.
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Kérelmével megkerestük a Móri Járási Hivatalt, illetve Mór Város Önkormányzatát,
mint a Járási Tanács VB jogutód szervét, hogy kerüljön levételre ez a teher. Mór
Önkormányzatánál  nem  állt  rendelkezésre  irat,  amely  alátámasztotta  volna  a
bejegyzés okát, ezért megkeresték a Magyar Nemzeti  Levéltára, ahonnan szintén
nem sikerült alátámasztó iratot kapni.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 655
és  654  hrsz.-ú  ingatlanokra  bejegyzett  építési  tilalom törlés  kezdeményezésének
elfogadását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
213/2021. (X.28.) határozata

a 655 és 654 hrsz.-ú ingatlanokra bejegyzett építési tilalom törlés
kezdeményezéséről

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
bakonycsernyei 655 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar művelési ágú ingatlanra a
Járási  Tanács VB Építési  Osztálya, valamint  a  bakonycsernyei  654 hrsz-ú,
kivett gazdasági épület, udvar művelési ágú ingatlanra a Fejér Megyei Tanács
VB Móri  Járási  Hivatal  Műszaki  Osztálya által  bejegyzett  ideiglenes építési
tilalom  törlését  kezdeményezi  a  Móri  Járási  Hivatal  Földhivatali  Főosztály
Földhivatali  Osztály 5.nél,  tekintettel  arra,  hogy ezen tilalomra való ok már
nem szerepel Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat településrendezési
eszközeiben.

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal

Kaviczki Péter képviselő visszajött a tanácsterembe, így a jelenlévő testületi tagok
száma 5 főről 6 főre emelkedett.

11./ Javaslat a KOMA adatbázisban való szereplés ellenőrzésére
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi Balázs polgármester: Szeretné tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy mindenki
szerepel  a  KOMA  adatbázisban,  senkinek  nincsen  tartozása,  így  eljárás
megindítására nincs szükség.

Kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a
Köztartozásmentes Adózói Adatbázisban való szereplés ellenőrzésének elfogadását.

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
214/2021. (X.28.) határozata

a KOMA adatbázisban való szereplésről

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
Köztartozásmentes  Adózói  Adatbázisban  szerepel,  eljárás  megindítására
egyik képviselővel szemben sincs szükség. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal

12./ Javaslat veszélyes fa kivágására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi  Balázs  polgármester:  Tájékoztatta  a  képviselő-testületet,  hogy  lakossági
bejelentés alapján Pintér László erdész úr a Kuruc utca 21-es házszámú ingatlan
előtti  veszélyes  akácfa  vizuális  vizsgálatát  végezte  el.  Megállapította,  hogy  a  fa
törzse 1,2 m magasságban a déli oldalon korhadt, ághelyben odvas, ez tőkorhadásra
utal,  valamint  a  fa  már  idős.  A  vázágakon  és  a  csúcsban  is  kezdődő  száradás
tapasztalható. Erdész úr állásfoglalása, hogy a fa jelenlegi állapota olyan veszélyeket
rejt magában, ami időjárási anomáliák esetén súlyos problémához vezethet, ezért a
fa kivágását javasolja. A Klein Park Kft-től két féle árajánlatot kértünk be. Az egyik a
veszélyes akácfa kivágása és növényi hulladékának elszállítása bruttó 127.000,- Ft.
A másik pedig veszélyes akácfa kivágása és méterfára darabolása (növényi hulladék
elszállítását  önkormányzatunk  megoldaná)  bruttó  190.000,-Ft  összegben,  melyek
fedezete a zöldterület kezelés kormányzati funkciónál rendelkezésre áll.

Berze Attila képviselő: A törzse szerinte nem rossz, de persze ki kell vágni.

Kaviczki Péter képviselő: Véleménye szerint a közepe üres.

Varsányi Ferencné képviselő: Szép nagy fa?

Turi Balázs polgármester: Igen, nagy fa.

Berze Attila képviselő: Szerinte legyen az első megoldás, aztán akkor nincs gond
vele.

Turi Balázs polgármester: Akkor fa sem lesz, persze azzal munka is lenne.

Berze Attila képviselő: Nem olyan nagy mennyiségről van szó.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
veszélyes fa kivágására a Klein Park Kft. kijelölésének elfogadását.

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő

19



A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
215/2021. (X.28.) határozata

a Klein Park Kft. megbízásáról

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Kuruc utca
21-es  házszámú  ingatlan  előtt  található  veszélyes  akácfa  kivágására  és
növényi hulladék elszállítására kijelöli  és megbízza a Klein Park Kft-t  (8056
Bakonycsernye,  Rózsa  utca  142/e,  adószám:  13412951-2-07),  melynek
megrendelési díja 100.000 Ft + 27% Áfa. A képviselő testület felhatalmazza a
polgármestert a munka megrendelésére.

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal

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

Turi Balázs polgármester: Tájékoztatást nyújtott, hogy a Fejérvíz Zrt. megkezdte a
Kuruc utca felújítás előtt álló szakaszán a vízvezeték cseréjét. Várhatóan két héten
belül végeznek is vele. Az önkormányzat terhelési és tömörítési dokumentációt kér a
beruházótól.

Közel 50 db ingatlanra került kiküldésre felszólítás a települési arculati kézikönyvnek
való  megfelelésre  főépítészünk nevében.  Itt  a  kisebb-nagyobb homlokzatot  érintő
felújítások  megkezdése  előtt  kell  konzultációt  kérni  a  főépítésztől,  majd  az  ő
véleményével a polgármester határozatot hoz.

Közel 60 db terülő lonc növényt pótoltunk a településközponti parkoló rézsűjében,
hiszen ennyi száradt ki az év folyamán.

Elkészült - a szerződésnek megfelelően - a köztemető előtti parkoló.

Az önkormányzat felkészült  a halottak napjára, a temetőbe.  Folyamatos jelenlétet
biztosítunk, közmunkások segítséget nyújtanak az idős látogatók részére. Rendbe
lett téve a zsidó temetőt, a „régi” evangélikus temetőhöz vezető ut és az ott található
Pető sír környékét is.

A Magyar Falu Program civileknek szóló pályázatán két helyi szervezet is komoly
forrást nyert el: 

Bakonycsernyei  Bányász  Sport  Egyesület  5.000.000  Ft-ot  gépjárművásárlásra
(használt kisbusz)
Bakonycsernyei  Horgász  Egyesület  2.000.000  Ft-ot  eszközbeszerzésre:  csónak,
számítógép, nyomtató, további irodai felszerelések.
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A Matáv  és  az  Eon  hálózat  áttervezésével  megbízott  szakemberekkel  egyeztető
megbeszélést  lett  tartva  a  Coop  előtti  térrendezési  munkák  előkészítésével
kapcsolatban.

Sajnos van egy komolyabb probléma is, a Szápári úton lévő kamion parkolása, ami
fontos tényező.  A rendőrségnek nincs hatásköre ebben intézkedni.  Nincs jogcím,
hogy elmenjenek ahhoz a sofőrhöz, hogy vigye el. Ellenben az önkormányzatnak van
jogköre intézkedni, ezáltal fel tudják szólítani. 10 órán túl nem tárolhatja az autót,
ezután felszólítás, utána pedig büntetés megy ki. A kérdés, hogy ez mennyire lesz
majd behajtható. A rendeletben foglaltakat megsértette, így tudta kideríteni, hogy kié
a gépjármű. Amennyiben sokáig nem jelentkezik, akkor pedig eladhatóvá válik. Mivel
szállítják  el,  hova,  kivel  lesz  őriztetve?  Ezek  lényeges  kérdések  és  igyekszik
megoldani a problémát.

Kaviczki Péter képviselő: A Rózsa utca telekalakítása?

Turi  Balázs  polgármester:  A  szomszéd  Juliska  néni  féle  telek  ebből  lesz
finanszírozva, de el lesz indítva. 

Osgyán Gábor Ferenc képviselő: Két hete szóltak, hogy a fogorvos nem fogadja a
bakonycsernyei pácienseket. Ez igaz?

Turi  Balázs  polgármester:  Nem  az  önkormányzat  hibája.  Sajnos  az  orvos
tartózkodási engedélye lejárt, de minden pácienst el kell, hogy lássanak Móron

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

k.m.f.

Turi Balázs Fidrich Tamásné
polgármester         jegyző

Osgyán Gábor Ferenc
                 jkv. hitelesítő
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