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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. 
január 14-én 08:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Turi Balázs     polgármester 
Ackerman József Zoltán  alpolgármester 
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 6 fő megjelent, az ülést megnyitotta.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Ackerman József Zoltán alpolgármestert 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 

1/2022. (I.14.) határozata 
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Ackerman 
József Zoltán alpolgármestert bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőek szerint tett javaslatot:  
 
1./ Javaslat MFP-UHK/2022 kódszámú „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, 
vízelvezető rendszer építése/felújítása” című pályázat benyújtásával kapcsolatos 
döntések meghozatalára  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
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2./ Javaslat MFP-KEB/2022 kódszámú „Közösségszervezéshez kapcsolódó 
eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” című pályázat benyújtásával 
kapcsolatos döntések meghozatalára  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
3./ Javaslat MFP-KOEB/2022 kódszámú „Kommunális eszköz beszerzése” című 
pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
4./ Javaslat MFP-ÖTIK/2022/3 kódszámú „Óvodaépületek felújítása, korszerűsítése, 
új óvoda építése 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
5./ Javaslat MFP-ÖTIK/2022/6 kódszámú „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok 
fejlesztése” című „Kültéri közösségi létesítmény, illetve eszközök, gépjármű tárolására 
alkalmas létesítmény építése, felújítása, átalakítása, beszerzése” alcímű pályázat 
benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
6./ Javaslat MFP- ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
7./ Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló EBR pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
8./MFP-BJA/2022.Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
9./ Javaslat polgármesteri illetmény meghatározására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
10./ Javaslat konténerszállítási szerződés jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
11./ Javaslat vagyonrendelet módosítására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
12./ Javaslat Armatral Kft-vel kötött szerződés módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
13./ Javaslat Fecskeházi lakó kijelöléséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
A tárgyalandó napirendre egyéb módosító javaslat nem érkezett. A polgármester 
szavazásra bocsátotta a tárgyalandó napirendre tett javaslat elfogadását az 
elhangzottak szerint: 
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2022. (I.14.) határozata 
a napirendi pontok elfogadásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendi pontjaira tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el: 
1./ Javaslat MFP-UHK/2022 kódszámú „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, 
vízelvezető rendszer építése/felújítása” című pályázat benyújtásával 
kapcsolatos döntések meghozatalára  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
2./ Javaslat MFP-KEB/2022 kódszámú „Közösségszervezéshez kapcsolódó 
eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” című pályázat 
benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
3./ Javaslat MFP-KOEB/2022 kódszámú „Kommunális eszköz beszerzése” 
című pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
4./ Javaslat MFP-ÖTIK/2022/3 kódszámú „Óvodaépületek felújítása, 
korszerűsítése, új óvoda építése 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
5./ Javaslat MFP-ÖTIK/2022/6 kódszámú „Önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanok fejlesztése” című „Kültéri közösségi létesítmény, illetve eszközök, 
gépjármű tárolására alkalmas létesítmény építése, felújítása, átalakítása, 
beszerzése” alcímű pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
6./ Javaslat MFP- ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők infrastruktúrális 
fejlesztése 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
7./ Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló EBR pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
8./MFP-BJA/2022.Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
9./ Javaslat polgármesteri illetmény meghatározására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
10./ Javaslat konténerszállítási szerződés jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
11./ Javaslat vagyonrendelet módosítására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
12./ Javaslat Armatral Kft-vel kötött szerződés módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
13./ Javaslat Fecskeházi lakó kijelöléséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 

 Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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1./ Javaslat MFP-UHK/2022 kódszámú „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, 
vízelvezető rendszer építése/felújítása” című pályázat benyújtásával 
kapcsolatos döntések meghozatalára  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy nagy pályázati 
dömping indult. A tegnapi nap folyamán hivatalossá vált, hogy megnyerték a kisgyóni 
út felújítására benyújtott pályázatot. Rendkívül nagy terhet ró az önkormányzatra, de 
igyekeznek helytállni a feladatban. Pozitív, hogy eddig minden egyes pályázat, ami 
benyújtásra került, támogatásban részesült. Most ismét megjelentek a Magyar Falu 
Program és EBR pályázatok. A rövid beadási határidő miatt volt szükséges a rendkívüli 
ülés megtartása. 
A pályázatok többségére vissza fognak térni a soros ülésen, de előzetes döntések is 
szükségesek a pályázat benyújtásához. E napirendi pontnál a testülettel előzetesen 
átbeszélt irányvonal meghatározását javasolja a Rózsa utca III. szakaszára. A Nagy 
Mihály kanyartól a benzinkútig- Szükséges lenne Kövesi Csabától megvenni egy 
telekrészt az út kiszélesítése miatta kanyar és a bolt között.  A vízrendezés fontos 
kérdés, hiszen a Jancsekék és Kleinék előtt egyáltalán nincsen megoldva. Javasolja 
az Albensis Kft megbízását a pályázat benyújtásával, akik a legolcsóbb árajánlatot 
nyújtották be, továbbá a Megaroad Kft. kijelölését a tervezési munkák elvégzésére. Ha 
nem nyer a pályázat, akkor a tervek később máshova is fel lehet használni. Az Albensis 
Kft. kijelölésével kapcsolatban bejelentette érintettségét, kérte a testület döntését erre 
vonatkozóan. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
kizárásának elfogadását.  
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2022. (I.14.) határozata 
a polgármester szavazásból történő kizárásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 
polgármestert érintettségére való tekintettel az Albensis Kft. megbízása 
tárgyában történő szavazásból kizárja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Turi Balázs polgármester szavazásra bocsátotta az Albensis Kft. megbízásának 
elfogadását.  
 
 

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

Turi Balázs polgármester nem vett részt a szavazásban. 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2022. (I.14.) határozata 
az Albensis Kft. kijelöléséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu 
Program – Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer 
építése/felújítása elnevezésű kiírásra pályázatot nyújt be a Bakonycsernye, 
Rózsa utca 134- Akác utca 1. számú ingatlanok előtti útszakasz felújítására és 
szélesítésére.  A támogatási igényt maximum 45. 000.000 Ft-ban határozza meg. 
A pályázat előkészítésével és benyújtásával az Albensis Kft-t (8000 
Székesfehérvár, Deák F. u 7-9. fsz, adószám: 25462166-2-07) bizza meg, nettó  
350.000,-Ft, azaz háromszázötvenezr forint vállalkozói díj ellenében. 
Felhatalmazza a polgármestert, a határozat mellékletét képező vállalkozói 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Megaroad Kft. megbízásának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2022. (I.14.) határozata 
a Megaroad Kft kijelöléséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu 
Program – Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer 
építése/felújítása elnevezésű pályázat benyújtásához szükséges műszaki tervek 
elkészítésével megbízza a Megaroad Kft.-t (8000 Székesfehérvár, Kriványi utca 
10., adószám: 28736046-2-07) bruttó 1 384 300.-Ft, azaz bruttó Egymillió-
háromszáznyolcvannégyezer-háromszáz forint összegben. Felhatalmazza a 
polgármestert, a határozat mellékletét képező szerződés megkötésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
2./ Javaslat MFP-KEB/2022 kódszámú „Közösségszervezéshez kapcsolódó 
eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” című pályázat 
benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Megjelent a Magyar Falu Program – Közösségszervezéshez 
kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” című, MFP-
KEB/2022 kódszámú pályázat. A kiírás szerint támogatás igényelhető a 
közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre és közösségszervező 
foglalkoztatására.  Eszközbeszerzés - esetében 2 millió Ft értékben, míg 



 
6 
 

közösségszervező foglalkoztatásának bértámogatása - esetében 3 525 600 forint 
összeghatárig. Javasolja, hogy a Bakonycsernye, Béke telep u. 45. szám alatt 
található Béketelepi Klubba 4 darab kerti kiülő, szalonnasütő, szemeteskuka, 1 darab 
ping-pong asztal, 6 darab ütő és hozzá labdák beszerzésére nyújtsanak be pályázatot, 
hiszen abba a környezetbe nagyon szépen beleillenek ezek a kerti eszközök és igény 
is lenne rá.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Akkor ez most csak a Béketelepi klubra fog vonatkozni? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, mert az előző is csak a Művelődési Házra vonatkozott. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
MFP-KEB/2022 kódszámú „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és 
közösségszervező bértámogatása” című pályázat benyújtásának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2022. (I.14.) határozata 
a Magyar Falu Program „Közösségszervezéshez kapcsolódó 

eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” című pályázat 
benyújtásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyar Falu 
Program keretében meghirdetett – „Közösségszervezéshez kapcsolódó 
eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” című, MFP-
KEB/2022. kódszámú felhívásra a Bakonycsernye, Béke telep u. 45. szám 
alatt található Béketelepi Klubba, 2 000 000.-Ft értékhatárig benyújtja a 
pályázatot.  A pályázatban 4 darab kerti kiülő, 1 darab szalonnasütő és 1 db 
ping-pong asztal beszerzését határozza meg. Felhatalmazza a polgármestert 
a pályázat benyújtásával kapcsolatos előkészítő munka elvégzésére, illetve a 
benyújtáshoz szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3./ Javaslat MFP-KOEB/2022 kódszámú „Kommunális eszköz beszerzése” című 
pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a tavalyi évben a 
Magyar Falu Program –„Kommunális eszköz beszerzése” elnevezésű, MFP-
KOEB/2021 kódszámú pályázat elnyerése eredményeként beszerzésre kerül egy 
ArmaTrack 854e+ turbós traktor és a hozzá tartozó eszközök: homlokrakodó, sima 
kanál, raklapvilla+bálatüske és ágaprító. Az idei évben is kiírták a pályázatot, 
ugyanezen feltételekkel, ezt kihasználva a jelenlegi traktor eszközeinek bővítésére 
nyílik lehetőség, ezért javasolja, hogy a képviselő testület válassza ki, mire szeretne 



 
7 
 

pályázni. Összesen 15 millió forint a leírható összeg, de kevesebbre maximum 5-8 
millió forint összegig javasol benyújtani. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Leginkább több apró dolgot lenne érdemes venni. Elég jó 
kategóriás gépre pályáztak, amire komoly eszközöket lehet tenni. A gép használata 
viszont elég nagy rutint igényel. Amit talán a legtöbbet kell használni, az egy tengelyes 
pótkocsi, melynek összege körülbelül 1.800.000,- Ft értékű. Egy európai minőségű 
pótkocsi azért drágább, ami körülbelül 4 millió  forint körül van. Fával is meglehet rakni, 
nagy terherbírású, egytengelyes pótkocsiban gondolkozott, mert az könnyebben 
használható, de természetesen a kéttengelyű jobb lenne. 
 
Szarka István János képviselő: Bírná? 
 
Kaviczki Péter képviselő: Persze 30 tonnáig vontathat. 4 tonna a bruttó terhelhetősége, 
de ez papíros verzió. Illetve a rézsűkasza, amely az árok karbantartására alkalmas 
eszköz és a megépülő gát karbantartására is használható lenne. A fenntartása az 
önkormányzaté lesz 5 évig, tehát ki lenne használva. Ha ilyen eszközt betudnak 
szerezni az jó lenne, mert ha ez a tározó nem lesz gondozva, az problémákat okozhat. 
Van 10 millió Ft-os rézsűkasza is, ami egy kombinált eszköz. Ez azt jelenti, hogy képes 
arra, hogy rézsűt kaszál, és lehet fejet cserélni rajta, ami pedig árkot tisztít, de tuskó 
marásra is képes. Utóbbihoz viszont ki kell fordítani a kerekeit a traktornak, azt viszont 
nem tudni, hogy ezt a terhelést bírná-e ez a fajta gépezet. Ezért ő inkább csak egy 
rézsűkaszára pályázna, ami teljesen megfelelne a falunak, 5 méteres kinyúlása van, 
amivel 2,5 m-es árkot lehet vele tisztítani és van hozzá padkamaró fej. 
 
Turi Balázs polgármester: A gát fenntartására visszatérve, a tegnapi napon sikeres 
műszaki átadás átvétel történt. Valószínűnek tartja, hogy átvennék a fenntartási 
időszakon belül is a karbantartási kötelezettséget. Azt viszont nem tudja, hogy a 
munkát át is tudnák-e adni. Amennyiben nem lenne gépe az önkormányzatnak a 
tisztításhoz, úgy egy vállalkozónak kellene kiadni a feladatot. Ezt most is meg lehetne 
lépni. 5 évig nem csak a gátról, hanem a Gajáig beérkező szakaszáról is le lenne a 
gond, amit a pályázattal magára vett az önkormányzat. A szándék megvan a két 
szervezet között. 
 
Kaviczki Péter képviselő: A felelősséget biztos nem tudják átadni.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Így van, ezt az önkormányzatnak ellenőrizni kell. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Most lenne érdemes lefényképezni, hogy most milyen 
állapotban van. Aztán, ha nem csinálják, akkor lehetne észrevételezni.  
 
Turi Balázs polgármester: Fent kell tartani ezt az állapotot a Gajáig. Ez a legfontosabb, 
5 év múlva, amúgy is az ő használatukba kerül vissza. Folyamatosan ellenőrizni kell, 
hogy ezeket a feladatokat elvégzik-e. 
 
Szarka István János képviselő: Úgy gondolja, hogy pótkocsira biztosan szükség van, 
valamint az árokásó és rézsűkasza eszközökre is. Ő ilyen sorrendben gondolkozik. 
Mindegyik jó, de a leggyakrabban használt dolgok ezek. 
 
Turi Balázs polgármester: A sorrend számára is rendben van. 
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Ackerman József Zoltán alpolgármester: A pótkocsit mindenképpen javasolja. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Olyat nézett, ami keresztbe tud fordulni. Nyilván nem tud 
olyan árkot csinálni, mint egy vállalkozó, de elfolyna a víz, ha ezzel meg lenne csinálva. 
Hozzátette, hogy nagyon sok funkciót kell ismerni a gép használathoz.  
 
Turi Balázs polgármester: Azzal kell számolni, hogy képesíteni kell a gépet 
használókat.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Azt gondolja, hogy ha az ároktisztítás az elsődleges feladat, 
akkor a hóeltakarítás is ide tartozik. Ezzel nem biztos, hogy érdemes lenne kimeríteni 
a lehetőséget, mert 1.300.000,- Ft-ért még lehet, hogy önerőből is sikerülne venni ilyen 
eszközt. Javasolja, hogy nézzék meg a vontatási magasságot, nehogy utólag legyen 
rossz. Ő az egyszerűbb pótkocsit javasolja, masszívabb egyszerűbb kialakítású gép. 
 
Turi Balázs polgármester: Ez mennyibe kerül? 
 
Kaviczki Péter képviselő: 6 millió forintba. 
 
Turi Balázs polgármester: A másik két eszköz? 
 
Kaviczki Péter képviselő: Akkor 8,5 millióra kellene pályázni. 
 
Turi Balázs polgármester: Javasolja árokásó beszerzését. Szeretné megköszönni 
Kaviczki Péter képviselő munkáját az eszközbeszerzések utánajárásában. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2022. (I.14.) határozata 
Magyar Falu Program –„Kommunális eszköz beszerzése” elnevezésű, 

MFP-KOEB/2021 kódszámú pályázat benyújtásáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu 
Program – „Kommunális eszköz beszerzése” elnevezésű MFP- KOEB/2022 
kódszámú pályázat megvalósítása érdekében pályázatot nyújt be. A pályázat 
keretében árokásó beszerzését határozta el. A képviselő testület felhatalmazza 
a polgármestert a pályázat benyújtására és az ahhoz szükséges jognyilatkozatok 
megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
4./ Javaslat MFP-ÖTIK/2022/3 kódszámú „Óvodaépületek felújítása, 
korszerűsítése, új óvoda építése 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
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Turi Balázs polgármester: Megjelent a Magyar Falu Program keretében meghirdetett 
Magyar Falu Program – „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése 
tárgyú, MFP-ÖTIK/2022/3. „Óvoda épületek felújítása, korszerűsítése, új óvoda 
építése” alkategóriájú pályázat. Részletesen ismertette a pályázati kiírás szerinti 
támogatandó fejlesztési lehetőségeket. Javasolja a pályázat a Bakonycsernyei Bóbita 
Óvoda-Mini bölcsőde Bakonycsernye, Rózsa utca 67/b épületéhez új kerítés építésére 
kerüljön benyújtásra. A pályázat összeállítására és benyújtására árajánlatot kért be az 
Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.-től. (8000 Székesfehérvár, Deák 
F. u. 7-9 fsz. adószám: 25462166-2-07). Az árajánlat bruttó 101 600.-Ft. A pályázathoz 
szükséges műszaki tervdokumentáció elkészítésére árajánlatot kért be a Kvadrum Kft-
től, mely megérkezett 140.000,- FT+ÁFA összegben. 
 
Szarka István János képviselő: Az árakat figyelembe véve a kerítést reálisnak tartja, 
az jó irány. 
 
Turi Balázs polgármester: Bejelentette érintettségét az Albensis Kft. kijelölésével 
kapcsolatos szavazással. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
kizárásának elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2022. (I.14.) határozata 
a polgármester szavazásból történő kizárásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 
polgármestert érintettségére való tekintettel az Albensis Kft. megbízása 
tárgyában lefolytatott szavazásból kizárja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Turi Balázs polgármester szavazásra bocsátotta a Magyar Falu Program keretében 
meghirdetett „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése tárgyú, MFP-
ÖTIK/2022/3. „Óvoda épületek felújítása, korszerűsítése, új óvoda építése” 
alkategóriájú pályázat benyújtásának, valamint az Albensis Kft. megbízásának 
elfogadását. 
 

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

Turi Balázs polgármester nem vett részt a szavazásban. 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2022. (I.14.) határozata 

a Magyar Falu Program keretében meghirdetett – „Önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése tárgyú, MFP-ÖTIK/2022/3. „Óvoda 
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épületek felújítása, korszerűsítése, új óvoda építése” alkategóriájú pályázat 
benyújtásáról, vállalkozó kijelöléséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu 
Program keretében meghirdetett – „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok 
fejlesztése tárgyú, MFP-ÖTIK/2022/3. „Óvoda épületek felújítása, 
korszerűsítése, új óvoda építése” alkategóriájú felhívásra a pályázatot a 
Bakonycsernyei Bóbita Óvoda-Mini bölcsőde Bakonycsernye, Rózsa utca 67/b 
épületéhez kerítés építésre benyújtja. A pályázat összeállításával és 
benyújtásával megbízza az Albensis Kft-t (8000 Székesfehérvár, Deák F. 7-9. 
fsz., adószám:25462166-2-07) 80.000.- Ft + áfa vállalkozói díj összegben. 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képző vállalkozói 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta Kvadrum Kft. megbízásának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2022. (I.14.) határozata 
Kvadrum Építészet Kft. tervező kijelöléséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu 
Program keretében meghirdetett – „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok 
fejlesztése tárgyú, MFP-ÖTIK/2022/3. „Óvoda épületek felújítása, 
korszerűsítése, új óvoda építése” alkategóriájú felhíváshoz szükséges  műszaki 
tervdokumentávió elkészítésével megbízza Kvadrum Építész Kft. (1034 
Budapest, Makovecz Imre utca 25.), adószám:10398520-2-41.,). A vállalkozói 
díjat 140.000,- Ft+ÁFA összegben határozza meg. Felhatalmazza a 
polgármestert a határozat mellékletét képező tervezői szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5./ Javaslat MFP-ÖTIK/2022/6 kódszámú „Önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanok fejlesztése” című „Kültéri közösségi létesítmény, illetve eszközök, 
gépjármű tárolására alkalmas létesítmény építése, felújítása, átalakítása, 
beszerzése” alcímű pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Megjelent a Magyar Falu Program keretében meghirdetett 
„Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése tárgyú, MFP-ÖTIK/2022/6. 
„Kültéri közösségi létesítmény, illetve eszközök, gépjármű tárolására alkalmas 
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létesítmény építése, felújítása, átalakítása, beszerzése” alkategóriájú pályázat. 
Részletesen ismertette a pályázható lehetőségeket. 
Javasolja a pályázatot benyújtani új karbantartó épület építésére. A pályázat 
összeállítására és benyújtására, valamint műszaki tervdokumentáció elkészítésére 
árajánlatot kért be. Javasolja annak elfogadását. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Könnyűszerkezetes? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen. Elmondta, hogy ezek a pályázatok önrész nélküliek. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Mennyi az összeghatár? 
 
Turi Balázs polgármester: Új létesítmény esetén a maximálisan támogatott összeg: 20 
millió Ft. Számára ez a pályázat a legutolsó a fontossági sorrendben, de ha adnak 
ilyenre lehetőséget, akkor azt ki kell használni. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Most már úgy kell gondolkozni, hogy lesz egy gép, annak 
lesznek karbantartási dolgai. Véleménye szerint könnyebb lenne, ha a gép közelében 
lennének ezek tárolva. 
 
Turi Balázs polgármester: Bejelentette érintettségét az Albensis Kft-vel szemben. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
kizárásának elfogadását.  
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2022. (I.14.) határozata 
a polgármester szavazásból történő kizárásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 
polgármestert érintettségére való tekintettel az Albensis Kft. megbízása 
tárgyában lefolytatott szavazásból kizárja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Turi Balázs polgármester szavazásra bocsátotta Magyar Falu Program keretében 
meghirdetett – „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése tárgyú, MFP-
ÖTIK/2022/6. „Kültéri közösségi létesítmény, illetve eszközök, gépjármű tárolására 
alkalmas létesítmény építése, felújítása, átalakítása, beszerzése” alkategóriájú 
pályázat benyújtásának, valamint az Albensis Kft. kijelölésének elfogadását. 
 
 

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

Turi Balázs polgármester nem vett részt a szavazásban. 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2022. (I.14.) határozata 

a Magyar Falu Program keretében meghirdetett – „Önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése tárgyú, MFP-ÖTIK/2022/6. „Kültéri 

közösségi létesítmény, illetve eszközök, gépjármű tárolására alkalmas 
létesítmény építése, felújítása, átalakítása, beszerzése” alkategóriájú pályázat 

benyújtásáról, valamint vállalkozó kijelöléséről 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu 
Program keretében meghirdetett – „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok 
fejlesztése tárgyú, MFP-ÖTIK/2022/6. „Kültéri közösségi létesítmény, illetve 
eszközök, gépjármű tárolására alkalmas létesítmény építése, felújítása, 
átalakítása, beszerzése” alkategóriájú felhívásra a pályázatot új karbantartó 
épület építésére benyújtja. A pályázat összeállításával és benyújtásával 
megbízza az Albensis Kft-t (8000 Székesfehérvár, Deák F. 7-9. fsz., 
adószám:25462166-2-07) 155.000 Ft + áfa, összegben. Felhatalmazza a 
polgármestert a határozat mellékletét képző szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Kvadrum Kft megbízásának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2022. (I.14.) határozata 
a Kvadrum Kft. kijelöléséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu 
Program keretében meghirdetett – „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok 
fejlesztése tárgyú, MFP-ÖTIK/2022/6. „Kültéri közösségi létesítmény, illetve 
eszközök, gépjármű tárolására alkalmas létesítmény építése, felújítása, 
átalakítása, beszerzése” alkategóriájú felhíváshoz szükséges  műszaki 
tervdokumentáció elkészítésével megbízza Kvadrum Építész Kft-t (1034 
Budapest, Makovecz utca 25.adószám: 10398520-2-41) bruttó 90 000,- Ft, azaz 
bruttó Kilencvenezer Forint összegben. Felhatalmazza a polgármestert a 
határozat mellékletét képző szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
6./ Javaslat MFP- ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Megjelent a Magyar Falu Program – „Önkormányzati 
temetők infrastrukturális fejlesztése” című, MFP-ÖTIF/2022. kódszámú pályázat. A 
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pályázati kiírás célja a települési önkormányzatok számára a vidéki temetők 
állapotának javítására, felújításukra irányuló támogatása nyújtása. Részletesen 
ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Javasolja a Bakonycsernye 1338. hrsz-on 
található, önkormányzati tulajdonban lévő ravatalozó épületének felújítására és 1 
darab két személyes halotthűtő beszerzésére pályázatot benyújtani.. Fontosnak tartja 
egy nagyobb fedett rész kialakítását, melynek a temetéseknél lenne nagy szerepe. 
Megoldódna az egész tetőcsere, ezentúl pedig megépülne a plusz tető, valamint a 
mellékhelységet szeretné felújítani, amit szintén szerepeltetni lehet a pályázatba. Ez 
azt jelentené, hogy lenne naponta nyitott WC, de akár egy kis szerszámoshelységet is 
ki lehetne alakítani. Az önkormányzatnak feladata a szociális temetés. A régi 
evangélikus temető felé van erre lehetőség, ha valaki szeretné, saját maga eltemetni 
hozzátartozóját, akkor oda az üres részre eltemetheti. Talán még a járdaépítés is 
beleférhetne. Tehát javaslata, hogy a következő fontossági sorrendben pályázzanak: 
előtető építése, teljes tetőcsere, halotthűtő, belső felújítás. 
 
Kaviczki Péter képviselő: A tetőszerkezetben nem lesz változás? 
 
Turi Balázs polgármester: Nem, csak héjazatcsere lenne. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: 35 millió forintba beleférne? 
 
Turi Balázs polgármester: Még nem készült költségbecslés. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Emlékkő, vagy egy amerikai stílusú temető kialakításában 
nem gondolkozna a testület? Ezt esetleg nem lehetne belefoglalni? 
 
Turi Balázs polgármester: A pályázat vagy az épületfelújítást vagy parcellázás 
költségeit támogatja, mind a kettőt nem lehet, el kell dönteni, hogy melyiket akarja a 
testület. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A nyilvántartó rendszerben le lennének fényképezve a sírok 
is. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Ez azért nagyon komoly munka lenne. 
 
Turi Balázs polgármester: Javaslata, hogy elsősorban a teljes tetőcsere, előtető, hűtő, 
belső felújítás, esetleges járdafelújításra pályázzanak, ebben a sorrendben, ami 
belefér a pályázati összegbe. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester bejelentette érintettségé az 
Albensis Kft. kijelölésével kapcsolatban, melyet szavazásra bocsátott.  
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2022. (I.14.) határozata 
a polgármester szavazásból történő kizárásáról 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 
polgármestert érintettségére való tekintettel az Albensis Kft. megbízásáról 
történő szavazásból kizárja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Turi Balázs polgármester szavazásra bocsátotta Magyar Falu Program keretében 
meghirdetett – „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” című, MFP-
ÖTIF/2022. kódszámú pályázat benyújtásának, valamint az Albensis Kft. kijelölésének 
elfogadását. 
 

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

Turi Balázs polgármester nem vett részt a szavazásban. 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2022. (I.14.) határozata 

a Magyar Falu Program keretében meghirdetett – „Önkormányzati 
temetők infrastrukturális fejlesztése” című, MFP-ÖTIF/2022. kódszámú pályázat 

benyújtásáról, valamint az Albensis Kft. kijelöléséről 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu 
Program keretében meghirdetett – „Önkormányzati temetők infrastrukturális 
fejlesztése” című, MFP-ÖTIF/2022. kódszámú felhívásra a pályázatot a 
Bakonycsernye 1338 hrsz-on található ravatalozó épületének felújítására és egy 
darab két személyes halottashűtő beszerzésére benyújtja. A pályázat 
összeállításával és benyújtásáva megbízza az Albensis Kft-t (8000 
Székesfehérvár, Deák F. 7-9. fsz., adószám:25462166-2-07) 175.000 Ft + áfa 
összegben. Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képző 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Kvadrum Építész Kft. kijelölésének 
elfogadását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2022. (I.14.) határozata 
a Kvadrum Építész Kft. kijelöléséről  

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu 
Program keretében meghirdetett – „Önkormányzati temetők infrastrukturális 
fejlesztése” című, MFP-ÖTIF/2022. kódszámú felhíváshoz szükséges műszaki 



 
15 
 

tervdokumentávió elkészítésével megbízza a Kvadrum Építész Kft-t (1034 
Budapest, Makovecz utca 25. adószám: 10398520-2-41) 125 000.- Ft + áfa, azaz 
százhuszonötezer forint + áfa összegben. Felhatalmazza a polgármestert a 
határozat mellékletét képző szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
7./ Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló EBR pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Kiírásra került az Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat. Javasolja, hogy a testület nyújtsa be a 
pályázatát a Bakonycsernye, 1052 és az 1059 helyrajzi számú ingatlanok előtti 
járdaszakasz felújítására, mely 100 %-ban önkormányzati tulajdonú és fenntartású. A 
pályázati kiírás alapján megállapítható, hogy meglévő, szilárd burkolatú járdaszakasz 
felújítására maximum 20.000.000 Ft támogatás igényelhető, melyhez minimum 15 %-
os önerő biztosítása szükséges, mely 3.000.000.-Ft. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Fekete 
Zoltán egyéni vállalkozó megbízásának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2022. (I.14.) határozata 
Fekete Zoltán egyéni vállalkozó megbízásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában 
és fenntartásában lévő Bakonycsernye Rózsa utca 61 és a Béke telep 4. 
ingatlanok közötti járdaszakaszok felújításának tervezésével megbízza Fekete 
Zoltán egyéni vállalkozót (80000 Székesfehérvár, Kriványi utca 10, adószám. 
6395803-1-27) 330.000 Ft, azaz háromszázharmincezer forint összegben (alanyi 
adómentes). Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
szerződés megkötésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
8./MFP-BJA/2022.Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Megjelent a Magyar Falu Program „Önkormányzati 
járdaépítés/felújítása” MFP-BJA/2022.kódszámú pályázat. 
A pályázat keretében támogatható tevékenységek az alábbiak:  
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• önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon történő új, szilárd burkolatú járda 
építése (anyag - például: térkő, zsaluanyag stb. - és munkadíj); 

 • szilárd burkolatú járda javításának, felújítása - anyag és munkadíj (önkormányzat 
vagy a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
vagyonkezelésében lévő ingatlanokon elhelyezkedő járdákhoz).  
A pályázat során igényelhető maximális összeg 10 millió Ft. Javasolná az EBR 
pályázat folytatásaként a Rózsa utca 61-től a 67/B számú ingatlanok közötti 
járdaszakasz építésére/ felújítására pályázatot benyújtani. A pályázat összeállítására 
és benyújtására árajánlatot kért be az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési 
Nonprofit Kft.-től, valamint a pályázathoz szükséges műszaki tervdokumentáció 
elkészítésére árajánlatot kértünk be Fekete Zoltán ev.-tól. Javasolja az árajánlatok 
elfogadását. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Ahogy befordulnak a Béketelepre, 
mindenképpen javasolja azon rész felújítását, mert nagyon meg van dőlve az a járda. 
 
Turi Balázs polgármester: Itt nincs variáció, mert azt nem tudni, hogy melyik pályázat 
fog nyerni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester bejelentette érintettségét az 
Albensis Kft-vel szemben, így szavazásra bocsátotta a döntéshozatalból történő 
kizárását. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2022. (I.14.) határozata 

a polgármester szavazásból történő kizárásáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 
polgármestert érintettségére való tekintettel az Albensis Kft. megbízásáról 
történő szavazásból kizárja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

A polgármester szavazásra bocsátotta a Magyar Falu Program keretében meghirdetett 
– „Önkormányzati járdaépítés/felújítása” MFP-BJA/2022. kódszámú pályázat 
benyújtásáról és az Albensis Kft. kijelöléséről. 
 

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

Turi Balázs polgármester nem vett részt a szavazásban. 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2022. (I.14.) határozata 

a Magyar Falu Program keretében meghirdetett – „Önkormányzati 
járdaépítés/felújítása” MFP-BJA/2022. kódszámú pályázat benyújtásáról 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu 
Program keretében meghirdetett – „Önkormányzati járdaépítés/felújítása” MFP-
BJA/2022. kódszámú felhívásra Bakonycsernye a Rózsa utca 61-től a 67/B 
számú ingatlanok közötti járdaszakasz építésére/felújítására benyújtja. A 
pályázat összeállításával és benyújtásáva megbízza az Albensis Kft-t (8000 
Székesfehérvár, Deák F. 7-9. fsz., adószám:25462166-2-07) 100.000 Ft + áfa 
összegben. Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képző 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Turi Balázs polgármester szavazásra bocsátotta Fekete Zoltán egyéni vállalkozó 
kijelölésének elfogadását a tervezési munkákra. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2022. (I.14.) határozata 
Fekete Zoltán egyéni vállalkozó kijelöléséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu 
Program keretében meghirdetett – „Önkormányzati járdaépítés/felújítása” MFP-
BJA/2022.kódszámú felhíváshoz szükséges műszaki tervdokumentáció 
elkészítésével megbízza Fekete Zoltán ev-t (8000 Székesfehérvár, Kriványi utca 
10. adószám: 63956803-1-27 ) 250.000.- Ft, azaz  kettőszázötvenezer forint 
összegben.(Alanyi adómentes) Felhatalmazza a polgármestert a határozat 
mellékletét képző szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
9./ Javaslat polgármesteri illetmény meghatározására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyző asszonyt a napirendi pont 
tájékoztatására. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Részletesen ismertette az előterjesztésben foglaltakat, mely 
szerint jogszabályi módosítást következtében a képviselő-testület, mint munkáltató 
határozza meg a polgármester bérét. A törvényben meghatározottaktól eltérni nem 
lehet, az abban meghatározottak szerint járhat csak el a képviselő-testület. 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatást nyújtott, hogy megjelent egy pályázat a 
polgármesteri megemelkedett bérek fedezetére. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: 5000 fő alatti települések esetében ad bérkiegészítő 
támogatást. 
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Szarka István János képviselő: Vannak olyan polgármesterek, akiknek kevesebb a 
bére, mint a munkavállalójának. Úgy gondolja, hogy hatalmas fejlődés, ami az elmúlt 
időszakban történt, köszöni szépen a polgármester hozzáállását és munkáját. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester bejelentette érintettségét a 
napirendi ponttal kapcsolatban, melyet szavazásra bocsátott. 
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 1 igen,5 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2022. (I.14.) határozata 
a polgármester döntéshozatalból történő kizárásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 
polgármestert nem zárja ki az illetményét és költségtérítését meghatározó 
döntéshozatalból. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal. 

 
 
Turi Balázs polgármester szavazásra bocsátotta a polgármesteri illetmény 
meghatározásának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2022. (I.14.) határozata 
a polgármesteri illetmény meghatározásáról   

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §. (4) bekezdés 
d.) pontjában meghatározottakra figyelemmel, Turi Balázs polgármester 
illetményét 2022. január 1-től bruttó 780.000 Ft/ hó összegben határozza meg. A 
képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása érdekében 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
Turi Balázs polgármester szavazásra bocsátotta a polgármester költségtérítés 
meghatározásának 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 

23/2022. (I.14.) határozata 
a polgármester költségtérítésének meghatározásáról   

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) 
bekezdésében meghatározottakra tekintettel, Turi Balázs polgármester 
költségtérítését bruttó 117.000 Ft/hó összegben határozza meg 2022. január 1-
től. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása 
érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 

 
10./ Javaslat konténerszállítási szerződés jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Continus Nova 
Kft megküldte szerződését a hulladékgyűjtő konténerek elszállítására vonatkozólag. 
 
Osgyán Gábor Ferenc képviselő: A temetőnél lévő konténer nem ide tartozik? 
 
Turi Balázs polgármester: Nem, az teljesen más. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Új szerződést kell velük kötni? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Igen, mert az önkormányzat is kérhet külön lomtalanítást. 
Van a sima kukás szállítás, melynek díját nem az önkormányzat állapítja meg, és azt, 
hogy kivel szállíttatják el. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Javasolja, hogy a Rikkancs következő 
számába legyen belerakva. 
 
Turi Balázs polgármester: Nem vonatkozik a kinti konténerekre, ha az önkormányzat 
kérne pluszba, akkor ennyiért szállítják el, mint ami a szerződésben látható. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Véleménye szerint elég húzós ár egy 4m3-es konténerért. 
Nem lehetne támogatást adni a lakosoknak, akár 10.000,- Ft-ot? 
 
Osgyán Gábor Ferenc képviselő: Úgy tudja, hogy van rajtuk kívül még egy szolgáltató, 
aki olcsóbban hozza ki. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: A zöld hulladékra is igényt tartanának az emberek. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: A zöldhulladékot elszállítják. 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, de néhány embernek nem elég az a mennyiség, amit 
elszállítanak. Javasolja elfogadásra a szerződést. 



 
20 
 

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

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2022. (I.14.) határozata 
a Continus Nova Kft-vel kötött szállítási szerződésről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a konténeres 
hulladékszállításra vonatkozó szállítási szerződést köt a Continus Nova 
Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő Zrt.-vel (8000 Székesfehérvár, Sörház 
tér 3, adószám: 24766151-2-07). Felhatalmazza a polgármestert jelen határozat 
mellékletét képező szállítási szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
11./ Javaslat vagyonrendelet módosítására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyző asszonyt a napirendi pont 
tájékoztatására.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Súri úti tározó 
megvalósításához szükséges volt az érintett területek telekalakítása, melyek között 
szerepel az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 062/1 hrsz,-ú 
forgalomképtelen saját használatú út megnevezésű vagyontárgy, mely a telekalakítást 
követően a 026/2, 026/4, és a 026/5 hrsz.-okon kerülnének bejegyzésre. A földhivatal 
a bejegyzéssel egyidejűleg kéri a vagyonrendeletben történő átvezetés bemutatását, 
így a fent bemutatott telekalakítási eljárással érintett területek a forgalomképtelen 
vagyonelemeket tartalmazó mellékleten átvezetésre kerülnek. Továbbá a 2021 évben 
történt vagyonváltozások (értékesítések és vásárlások) szintén átvezetésre kerülnek. 
Elmondta továbbá, hogy elkerült a telekalakításra vonatkozó szakhatósági 
hozzájárulást a jegyzőtől, ami véleménye szerint nem lakosságbarát. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Lassan mindent elvisznek innen. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet módosításának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2022. (I.14.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat vagyonáról szóló 
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19/2012. (X.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
12./ Javaslat Armatrac Kft-vel kötött szerződés módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 2021. november 
4.-én kelt adásvételi szerződést kötött 1 db ARmaTRac 854e turbós traktor és hozzá 
tartozó homlokrakodó, sima kanál 185-ös, bálatüske és ágaprító gépekre 2021. 
december 15-i szállítási határidővel. Szállító jelzése alapján a teljesítési határidő 
módosítása vált szükségessé, így javasolja, hogy 2022. február 28-ra legyen 
módosítva a szerződésben a kiszállítási határidő. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
Armatrac Hungary Kft-vel kötött szerződés módosításának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2022. (I.14.) határozata 
az Armatrac Hungary Kft-vel kötött szerződés módosításáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és az Armatrac 
Hungary Kft között 2021. november 4-én kelt szerződést az alábbiak szerint 
módosítja: 

„A szállítás határideje: 2022. február 28.” 
 
A szerződés további pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Az 
adásvételi szerzőrés I. számú módosítását jelen határozat mellékletét képező 
tartalommal elfogadja. Felhatalmazza a polgármester az adásvételi szerződés 
módosításának aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
13./ Javaslat Fecskeházi lakó kijelöléséről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatást nyújtott, hogy a Bakos Zsolt szeretne a 
Fecskeházba költözni, mivel Balatonszőlősről jár ide dolgozni, mely kissé megterhelő 
számára. Természetesen albérlőként jönne ide, mindaddig, amíg nem jelentkezik más 
fecskeházi lakó, de jelenleg 2 üres lakás van. Javasolja, hogy 2022. február 1-től 
legyen megkötve vele a lakásbérleti szerződés. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Bakos 
Zsolt kérelmének elfogadását. 
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
26/2022. (I.14.) határozata 

fecskeházi lakó kijelöléséről 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában 
álló Fiatalok Garzonházába (Fecskeház) Bakos Zsolt 8233 Balatonszőlős Fő u. 
10. szám alatti lakost 2022. február 01-jétől albérlőnek jelöli ki az em/1 számú 
lakásba. 
 
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 

 
    Ackerman József Zoltán 
                    jkv. hitelesítő 


