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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. 
február 25-én 08:00 órai kezdettel megtartott soros 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 7 fő megjelent, az ülést megnyitotta.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Szarka István János képviselőt javasolta. A képviselő-
testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslattal egyetértett, és az alábbiak 
szerint határozott.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

52/2022. (II.25.) határozata 
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Szarka 
István János képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőek szerint tett javaslatot:  
 
1./ Javaslat a helyi önkormányzati képviselő tiszteletdíjáról szóló 16/2014. (XI.28.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
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Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
2./ Javaslat Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 
elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
3./ Javaslat az önkormányzat saját bevételek, valamint adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározására a költségvetési évet 
követő 3 évre várható összegéről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
4./ Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének 
teljesítéséről, a KOMA adatbázisban történő szereplésről 
Előterjesztő: Szarka István János bizottság elnöke 
 
5./ Javaslat Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési 
tervének jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
6./ Javaslat Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat közbeszerzési 
szabályzatának felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
7./ Javaslat Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
8./ Javaslat közterületek fűnyírására vonatkozó árajánlatkérő meghatározására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
9./ Javaslat MFP önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-2021. (óvoda 
épület felújítása, átalakítása) című projekt megvalósításához szükséges döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
10./ Javaslat MFP önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-2022. (óvoda 
kerítés építése) című projekt megvalósításához szükséges döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
11./ Javaslat VP6-7.2.1-21-Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat 
megvalósításához szükséges döntések meghozatalára (műszaki ellenőr kijelölése, 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság megválasztása, 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
12./ Javaslat TOP_Plusz-3.3.2-21 - Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra 
fejlesztése című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
13./ Javaslat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás 
benyújtására 
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Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
14./ Javaslat Fecskeházi kérelmek megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
15./ Javaslat TOP213-16-FE1-2019-00003 Záportározó építése Bakonycsernyén 
című projekt szemléletformálásához szükséges döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
16./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
 
17. Javaslat likviditási terv megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
  
18./ Javaslat a 939/1 hrsz-ú Rózsa utca és a 1170 hrsz-ú (Kövesi Csaba) földrészletek 
telekhatár rendezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester:  
 
19./ Javaslat egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 
rendelet megtárgyalására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
A tárgyalandó napirendre egyéb módosító javaslat nem érkezett. A polgármester 
szavazásra bocsátotta a tárgyalandó napirendre tett javaslat elfogadását az 
elhangzottak szerint: 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

53/2022. (II.25.) határozata 
a napirendi pontok elfogadásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendi pontjaira tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el: 
1./ Javaslat a helyi önkormányzati képviselő tiszteletdíjáról szóló 16/2014. 
(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
2./ Javaslat Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat 2022. évi 
költségvetésének elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
3./ Javaslat az önkormányzat saját bevételek, valamint adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározására a költségvetési 
évet követő 3 évre várható összegéről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
4./ Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozattételi 
kötelezettségének teljesítéséről, a KOMA adatbázisban történő szereplésről 
Előterjesztő: Szarka István János bizottság elnöke 
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5./ Javaslat Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat 2022. évi 
közbeszerzési tervének jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
6./ Javaslat Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat közbeszerzési 
szabályzatának felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
7./ Javaslat Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
8./ Javaslat közterületek fűnyírására vonatkozó árajánlatkérő meghatározására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
9./ Javaslat MFP önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-2021. 
(óvoda épület felújítása, átalakítása) című projekt megvalósításához szükséges 
döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
10./ Javaslat MFP önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-2022. 
(óvoda kerítés építése) című projekt megvalósításához szükséges döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
11./ Javaslat VP6-7.2.1-21-Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat 
megvalósításához szükséges döntések meghozatalára (műszaki ellenőr 
kijelölése, Közbeszerzési Bíráló Bizottság megválasztása, 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
12./ Javaslat TOP_Plusz-3.3.2-21 - Helyi egészségügyi és szociális 
infrastruktúra fejlesztése című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
13./ Javaslat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás 
benyújtására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
14./ Javaslat Fecskeházi kérelmek megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
15./ Javaslat TOP213-16-FE1-2019-00003 Záportározó építése 
Bakonycsernyén című projekt szemléletformálásához szükséges döntés 
meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
16./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
17. Javaslat likviditási terv megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 18./ Javaslat a 939/1 hrsz-ú Rózsa utca és a 1170 hrsz-ú (Kövesi Csaba) 
földrészletek telekhatár rendezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester:  
19./ Javaslat egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 
rendelet megtárgyalására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 

 Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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1./ Javaslat a helyi önkormányzati képviselő tiszteletdíjáról szóló 16/2014. 
(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítására 
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 képviselői-tiszteletdíj rendelet módosítása az 
önkormányzat 2022.évi költségvetési tervezetének tárgyalása miatt vált szükségessé, 
mivel beterjesztésre került a tiszteletdíj 2022. március 1-től történő bruttó 84.700,- Ft-
ra emelése. 
 
Berze Attila Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság elnöke: A bizottság a 
rendelet tervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a a helyi 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 16/2014. (XI.28.) önkormányzati 
rendelet módosításának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2022. (II.26.) önkormányzati rendelete 
a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló  

16/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
2./ Javaslat Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat 2022. évi 
költségvetésének elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy elkészült az elmúlt 
ülésre beterjesztett és megvitatott költségvetési rendelet tervezet a jogszabálynak 
megfelelő formában elkészült. Amennyiben változás lesz, év közben tudnak 
módosítani. 
 
Berze Attila Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság elnöke: A bizottság a 
rendelet tervezetet megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 2022. 
évi költségvetési rendelet 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 
8/2022. (II.26.) önkormányzati rendelete 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről 
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
3./ Javaslat az önkormányzat saját bevételek, valamint adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározására a költségvetési 
évet követő 3 évre várható összegéről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Ismertette a határozat tervezetet. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
adósságot keletkeztető ügyletek meghatározásának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

54/2022. (II.25.) határozata 
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 

kötelezettségekről 
 

Az önkormányzat a Gst. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és 
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek 
futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig: 

1 
Kötelezettség megnevezése, 

azonosító adatai 

Futamidő/kezesség 
érvényesíthetőségi 

határideje 

Kötelezettség 
összesen Ft 

2 
2022. év – Kamatmentes kölcsön 
(Fejér Megyei Önkormányzat Pénzügyi 
Keret) 

3 év / 2024.12.31. 1 500 000 

3 
2023. év – Kamatmentes kölcsön 
(Fejér Megyei Önkormányzat Pénzügyi 
Keret) 

3 év / 2024.12.31. 1 500 000 

4 
2024. év – Kamatmentes kölcsön 
(Fejér Megyei Önkormányzat Pénzügyi 
Keret) 

3 év / 2024.12.31. 1 500 000 

5 2025. év 0 0 

6 Összesen 0 0 

 
A figyelembe vehető saját bevételek: 

1 Bevétel várható összege Ft 
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Saját bevétel 
megnevezése, azonosító 

adatai 

Rendsz
e-

ressége
, 

esedék
es-sége 

2022. év 2023. év 2024. év 2025. év 

2 
Helyi adóból és a 
települési adóból 
származó bevétel 

félévent
e 

30 139 
257 

37 500 
000 

37 500 
000 

37 500 
000 

3 

Az önkormányzati vagyon 
és az önkormányzatot 
megillető vagyoni értékű 
jog értékesítéséből és 
hasznosításából 
származó bevétel 

alkalom
-szerű 

0 0 0  

4 
Az osztalék, a 
koncessziós díj és a 
hozambevétel 

-- 0 0 0  

5 

A tárgyi eszköz és az 
immateriális jószág, 
részvény, részesedés, 
vállalat értékesítéséből 
vagy privatizációból 
származó bevétel 

-- 0 0 0  

6 
Bírság-, pótlék- és 
díjbevétel 

alkalom
-szerű 

200 000 200 000 200 000 200 000 

7 
A kezesség-, illetve 
garanciavállalással 
kapcsolatos megtérülés 

-- 0 0 0  

8 Összesen -- 
30 339 

257 
37 700 

000 
37 700 

000 
37 700 

000 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
4./ Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozattételi 
kötelezettségének teljesítéséről, a KOMA adatbázisban történő szereplésről 
Előterjesztő: Szarka István János bizottság elnöke 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyző asszonyt a napirendi pont 
tájékoztatására. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A Mötv. 39.§-a alapján a képviselő/polgármester a 
megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-től számított 30 napon belül 
vagyonnyilatkozatot köteles tenni, melyhez csatolnia kell a vele közös háztartásban 
élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát is. Ezen 
kötelezettség teljesítésére vonatkozó határidő 2022. január 31-én lejárt.  
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Szarka István János bizottsági elnök: Tájékoztatja a testületet, hogy Bakonycsernye 
Nagyközség Önkormányzat testületi tagjai (6 fő képviselő, 1 fő polgármester) ezen 
kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tettek. Továbbá tájékoztatást nyújtott, hogy 
a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplést folyamatosan ellenőrizni 
szükséges, mindenki szerepel a KOMA adatbázisban. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének teljesítéséről, a 
KOMA adatbázisban történő szereplés ellenőrzésének elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

55/2022. (II.25.) határozata 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről, valamint a 

KOMA adatbázisban való szereplésről 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a KOMA 
adatbázisban szerepel, tartozása senkinek nincsen. Megállapítottam, hogy 
egyetlen képviselővel szemben sem kell eljárást indítani. Megállapítom továbbá, 
hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének minden képviselő eleget tett. 

 
Felelős: bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
 

 
5./ Javaslat Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési 
tervének jóváhagyására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: A képviselő-testület a 2022. évben meghatározott több a 
közbeszerzés hatálya alá tartozó, az idei évben megvalósítandó fejlesztési célt, 
melyekről a közbeszerzési tervhez szükséges adatok még nem teljes mértékben 
állnak az önkormányzat rendelkezésére. A pontos adatok ismeretében a 
közbeszerzési tervet annak megfelelően módosítani szükséges. Javasolja, hogy a 
2022. évi összesített közbeszerzési tervét a melléklet szerinti elfogadását 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 2022. 
évi közbeszerzési terv elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

56/2022. (II.25.) határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 2022. évi összesített 

közbeszerzési tervéről 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata a 2022. évi összesített 
közbeszerzési tervét a határozat mellékletét képező terv alapján elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
6./ Javaslat Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat közbeszerzési 
szabályzatának felülvizsgálatára 
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 Kbt. rendelkezéseit figyelembe véve 2018. június 1-én 
elfogadásra került Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának közbeszerzési 
szabályzata, mely 2021. január 21-én módosításra került. A szabályzat jelenlegi 
felülvizsgálatára a közbeszerzési jogszabályok időközben bekövetkezett 
változásainak átvezetése miatt vált szükségessé.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsájtotta a 2022. 
évi közbeszerzési szabályzat felülvizsgálatának jóváhagyását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

57/2022. (II.25.) határozata 
az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27.§-ban foglaltakra 
figyelemmel Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának közbeszerzési 
szabályzatát jelen határozat mellékletét képező tartalommal fogadja el. A 
szabályzat hatálybalépésének idejét 2022. március 1-ben határozza meg. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2022. március 1. 

 
7./ Javaslat Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyző asszonyt a napirendi pont 
tájékoztatására. 
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Fidrich Tamásné jegyző: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Továbbá 
elmondta, hogy nagyon nehéz volt az előterjesztést előkészíteni, mert több személy 
nem vállalta a felkérést. Megkapták az utasítást, hogy a vírus helyzetre való tekintettel 
több tagra lesz szükség. Kéri az előterjesztés elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
szavazat számláló bizottsági tagok megválasztásának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

58/2022. (II.25.) határozata 
Szavazat Számláló Bizottsági tagok megválasztásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény 21.§-ban kapott felhatalmazás alapján 
Bakonycsernye Nagyközség területén lévő 3 db. szavazókör szavazatszámláló 
bizottságainak tagjaivá és póttagjaivá az alábbi személyeket választja meg: 
 Tagok:       
Dreska Bajza Márta      
Domavári Zita      
Domavári Norbert  
Fidrich Petra      
Kapuvári István     
Nyitrainé Hullan Andrea 
Sztrida József 
Kovács Katalin 
Valásekné Kaszner Tímea 
Szolnoki Dóra 
Fojtyikné Gyuris Andrea 
Szakács Istvánné 
Hatvani Andrea 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal  

 
8./ Javaslat közterületek fűnyírására vonatkozó árajánlatkérő meghatározására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester beterjesztette a beérkezett árajánlatokat. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Ez az ár mennyiben tér el az eddigiektől? Újítható vagy ez 
változni fog, vagy ez fix összeg decemberig? 
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Turi Balázs polgármester: A tavalyi szerződésben szereplő árhoz képest 10%-ot rakott 
rá. A szerződésben eddig is az szerepelt, hogy felülvizsgálható, de eddig erre még 
nem volt példa, hogy év közben emelt volna, de ha igen azt sem muszáj elfogadni. 
 
Berze Attila képviselő: Az órabérben történő munkavégzés jellemző? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, jellemző. A köztemetőnél nyírja a vállalkozó 
órabérben, hiszen a sírok végett nehéz meghatározni a pontos négyzetmétert.  
 
Berze Attila képviselő: Így érthető, csak azt tűnt fel neki, hogy nagyon alacsonyak az 
árak. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Tévald Zsolt egyéni vállalkozó megbízásának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

59/2022. (II.25.) határozata 
Tévald Zsolt egyéni vállalkozó megbízásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kijelöli Tévald 
Zsolt egyéni vállalkozót – mint a legkedvezőbb ajánlattevőt – a közterületek 
fűnyírási munkálatainak elvégzésére 2022. április 1. és 2024. október 31. közötti 
időszakra. Felhatalmazza a polgármestert a határozott idejű szerződés 
megkötésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
9./ Javaslat MFP önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-2021. 
(óvoda épület felújítása, átalakítása) című projekt megvalósításához szükséges 
döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Magyar Falu 
Program – „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2021” 
elnevezésű, MFP-ÖTIK/2021 kódszámú pályázat (Bakonycsernyei Bóbita Óvoda-Mini 
Bölcsőde Bakonycsernye, Rózsa utca 67/b épület tető felújítása és belső átalakítása) 
támogatásban részesült. A támogatás 2021. december 22-én megérkezett. A pályázat 
benyújtásakor Önkormányzat vállalta, hogy az előzetes költségbecslés alapján, a 
projekt maximális összegén felül felmerült 3 953 900,-Ft összeget saját forrásból 
finanszírozza. A projekt megvalósítását szeretné megkezdeni, az intézmény nyári 
zárva tartása alatt a kivitelezési munkákat el tudják végezni. Három ajánlattevől 
szükséges árajánlatok kérni. Mindegyik vállalkozó alkalmas a feladat ellátására. 
Javasolja, hogy az előterjesztésbe foglalt vállalkozóktól kérjenek be ajánlatot. Ez az 
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összeg magas építés és nem kell egybe számolni a többivel, így neméri el a 
közbeszerzési értékhatárt. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az  MFP-
ÖTIK/2021 kódszámú pályázat tetőfelújítás és belső átalakítási munkák elvégzésére 
árajánlatok bekérésének elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

60/2022. (II.25.) határozata 
az MFP-ÖTIK/2021 kódszámú pályázat megvalósításához kivitelező 

meghívásáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat beszerzési szabályzatában foglaltaknak eleget téve a Magyar 
Falu Program – „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2021” 
elnevezésű, MFP-ÖTIK/2021 kódszámú pályázat kivitelezési munkáinak 
elvégzésére az alábbi vállalkozóktól kér be ajánlatot. 
1. MAVA PLAN Kft. (2484 Gárdony, Mező utca 10/a. adószám: 11453859-2-07) 
2. V+V Kft. (8000 Székesfehérvár, Privigyei utca 4. adószám: 10483372-2-07) 
3.Equiscorp Kft. (8000 Székesfehérvár, Fiskális út 58. adószám: 14450109-2-07) 
Felhatalmazza a polgármestert az árajánlatok kiküldésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
10./ Javaslat MFP önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-2022. 
(óvoda kerítés építése) című projekt megvalósításához szükséges döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Magyar Falu 
Program – „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022” 
elnevezésű, MFP-ÖTIK/2022/3 kódszámú pályázat (Bakonycsernyei Bóbita Óvoda-
Mini Bölcsőde Bakonycsernye, Rózsa utca 67/b épület kerítés építése) 2022. február 
11-én benyújtásra került. A felhívás szerint a projekt a benyújtást követően 
megkezdődhet. A projekt megvalósítását javasolja megkezdeni, tekintettel arra, hogy 
az óvoda épület felújítását az intézmény nyári zárva tartása alatt kívánják 
megvalósítani, így a felújítással párhuzamosan a kerítés építése is megvalósulhatna. 
A pályázat jelenleg még elbírálás alatt van. Amennyiben nem nyer a pályázat, a 
költségvetésbe szerepel az összeg, amiből a kerítés megépíthető.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az  MFP-
ÖTIK/2021 kódszámú pályázat kerítés építési munkák elvégzésére árajánlatok 
bekérésének elfogadását. 
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

61/2022. (II.25.) határozata 
az MFP-ÖTIK/2021 kódszámú pályázat megvalósításához kivitelező 

meghívásáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat beszerzési szabályzatában foglaltaknak eleget téve a Magyar 
Falu Program – „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022” 
elnevezésű, MFP-ÖTIK/2022/3 kódszámú pályázat kivitelezési munkáinak 
elvégzésére az alábbi vállalkozóktól kér be ajánlatot. 
1. MAVA PLAN Kft. (2484 Gárdony, Mező utca 10/a. adószám: 11453859-2-07) 
2. V+V Kft. (8000 Székesfehérvár, Privigyei utca 4. adószám: 10483372-2-07) 
3.Equiscorp Kft. (8000 Székesfehérvár, Fiskális út 58. adószám: 14450109-2-07) 
 
Felhatalmazza a polgármestert az árajánlatok kiküldésére. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
11./ Javaslat VP6-7.2.1-21-Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat 
megvalósításához szükséges döntések meghozatalára (műszaki ellenőr 
kijelölése, Közbeszerzési Bíráló Bizottság megválasztása, 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatást nyújtott, hogy ebben a pályázatban 
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Elmondta, hogy nettó 50 millió felett 
közbeszerzéses és nyílt eljárási forma, mert EU-s pályázatról van szó. A következő 
lépcső, az a nettó 300 millió forint, mivel mindegyik mélyépítés, ezért a két pályázat 
összeszámítandó, így eléri ezt az összeget. Folyamatba épített közbeszerzés az 
jelenti, hogy amikor eléri a nettó 300 milliót, akkor az összes mélyépítésű belekerül 
ebbe az eljárás rendbe, tehát már előtte ellenőrzik a folyamatokat. A VP6-7.2.1-21-
„Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat megvalósításához műszaki ellenőr 
biztosítása is szükséges, melyet már a közbeszerzés bíráló bizottságába is be 
kívánunk vonni. A közbeszerzés kiírása előtt így ki kell jelölni, hogy ki látja el ezen 
feladatokat. A projekt megkezdéséhez árajánlatokat kértek be ezen szolgáltatásra is, 
melyeket az előterjesztés tartalmaz. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az Édes 
Szilárd egyéni vállalkozó kijelölésének elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

62/2022. (II.25.) határozata 
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VP6-7.2.1-21-„Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat 
megvalósításához műszaki ellenőr kijelöléséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata a VP6-7.2.1-21-„Külterületi helyi 
közutak fejlesztése”  elnevezésű pályázat benyújtásához szükséges műszaki 
ellenőri szolgáltatás elvégzésével megbízza Édes Szilárd István ev-t (1118 
Budapest, Beregszász u. 8. C 211 adószám: 46528443-1-43) bruttó 1 490 000,-
Ft, azaz Egymillió-négyszázkilencvenezer forint összegben. Felhatalmazza a 
polgármestert a mellékletben található vállalkozói szerződés megkötésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
Turi Balázs polgármester beterjesztette a közbeszerzési eljárás lebonyolításához 
szükséges bíráló bizottsági tagok megválasztását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a bíráló 
bizottsági tagok megválasztásának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

63/2022. (II.25.) határozata 
VP6-7.2.1-21-Külterületi helyi közutak fejlesztése c. projekt közbeszerzési 

eljárásához szükséges bíráló bizottsági tagok megválasztásáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata, VP6-7.2.1-21-Külterületi helyi 
közutak fejlesztése c. projekt közbeszerzési eljárásához szükséges bíráló 
bizottságát az alábbiak szerint választja meg: 
 
Bizottság elnöke és egyben a jogi szakértelmet  
biztosító személy:       Fidrich Tamásné 
A közbeszerzési szakértelmet biztosító személy:  Dr. Czink Henrietta 
Pénzügyi szakértelmet biztosító személy:   Csik Ildikó  
A pályázat tárgya szerinti  műszaki szakértelmet  
biztosító személy:       Édes Szilárd István 
Pályázati szakértelmet biztosító személy:   Berze Melinda 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
12./ Javaslat TOP_Plusz-3.3.2-21 - Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra 
fejlesztése című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Kiírásra került TOP_Plusz-3.3.2-21- „Helyi egészségügyi és 
szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázat. A felhívás szerint egészségügyi 
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alapellátás fejlesztésére, egészségügyi szakellátás fejlesztésére, prehospitális 
sürgősségi ellátás fejlesztésre és szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 
alapellátásokfejlesztésére van lehetőség. A projekt során elnyerhető maximális 
támogatás bruttó 400 millió Ft. A pályázat benyújtási határideje: 2022. április 6. 250 
m2-es épületről beszélnek és az építési költségek több mint nettó 1 millió forintra jönne 
ki. Ha elkészül az épület, azt be is kellene majd rendezni, kellenek székek, bútorok. 
Javasolja, hogy új Egészségház építésére nyújtsanak be pályázatot. Árajánlatokat 
kértek be a pályázat benyújtására, a projektmenedzsment szolgáltatás és 
közbeszerzési szolgáltatás biztosítására. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Bruttó 400.000 millió forintról készült valami 
előszámítás? Ugye ebből lejön az áfa meg az egyéb költségek, azért az kevés. 
 
Turi Balázs polgármester: A főépítész azt mondta, hogy ebből jelenleg meg lehetne 
most valósítani, más pályázati lehetőséget nem látnak. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Ő csak attól tart, hogy a forint értéke nagyon 
esik, az euró nagyon felment. 
 
Turi Balázs polgármester: Ettől függetlenül javasolja beadni a pályázatot. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: A két orvosi lakást el lehetne adni, ami nem 
kevés pénz. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
TOP_Plusz-3.3.2-21- „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” 
elnevezésű pályázat benyújtásának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

64/2022. (II.25.) határozata 
a TOP_Plusz-3.3.2-21- „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra 

fejlesztése” elnevezésű pályázat benyújtásáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete szem előtt 
tartva a település egészségügyi alapellátásának fontosságát, a TOP_Plusz-
3.3.2-21- „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű 
pályázatot új Egészségház építésére benyújtja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
A polgármester szavazásra bocsátotta a TOP_Plusz -3.3.2-21- „Helyi egészségügyi 
és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázat megalapozó dokumentumának 
elkészítésére az Albensis Kft. megbízásának elfogadását. 
 

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
65/2022. (II.25.) határozata 

a TOP_Plusz -3.3.2-21- „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra 
fejlesztése” című pályázat megalapozó dokumentumának elkészítésére 

vállalkozó kijelöléséről 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata a TOP_Plusz -3.3.2-21- „Helyi 
egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázat megalapozó 
dokumentumának elkészítésével megbízza az Albensis Fejér Megyei 
Területfejlesztési Nonprofit Kft. -t (8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 7-9. fsz.; 
adószám: 25462166-2-07), a határozat mellékletében szereplő árajánlat szerinti 
bruttó 5 969 000,- Ft, azaz Ötmillió-kilencszázhatvankilencezer Forint értékben. 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés 
megkötésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A polgármester szavazásra bocsátotta a TOP_Plusz -3.3.2-21- „Helyi egészségügyi 
és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázat projektmenedzsmenti 
szolgáltatás elkészítésére az Albensis Kft. megbízásának elfogadását feltételesen, 
azaz sikeres pályázat esetén lép életbe a szerződés. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

66/2022. (II.25.) határozata 
a TOP_Plusz -3.3.2-21- „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra 

fejlesztése” című pályázat projektmenedzsmenti szolgáltatás biztosításának 
elkészítésére vállalkozó kijelöléséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata TOP_Plusz -3.3.2-21- „Helyi 
egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázat 
projektmenedzsment szolgáltatás biztosításával feltételesen megbízza az 
Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. -t (8000 Székesfehérvár, 
Deák F. u. 7-9. fsz.; adószám: 25462166-2-07), a határozat mellékletében 
szereplő árajánlat szerinti bruttó 9 525 000,- Ft, azaz Kilencmillió-
ötszázhuszonötezer forint értékben, mely a támogatói szerződés hatályba 
lépésével lép életbe. Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét 
képező szerződés megkötésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A polgármester szavazásra bocsátotta a TOP_Plusz -3.3.2-21- „Helyi egészségügyi 
és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázat közbeszerzési szakértői feladatok 
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ellátására az Albensis Kft. megbízásának elfogadását feltételesen, azaz támogatói 
szerződés megléte esetén lép hatályba a szerződés. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

67/2022. (II.25.) határozata 
a TOP_Plusz -3.3.2-21- „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra 

fejlesztése” című pályázat közbeszerzési szakértői feladatok ellátására 
vállalkozó kijelöléséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata a TOP_Plusz -3.3.2-21- „Helyi 
egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázat 
közbeszerzési szakértői feladatok ellátásával feltételesen megbízza az Albensis 
Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. -t (8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 
7-9. fsz.; adószám: 25462166-2-07), a határozat mellékletében szereplő 
árajánlat szerinti bruttó 5 080 000,- Ft, azaz Ötmillió-nyolcvanezer Forint 
értékben, mely a támogatói szerződés hatályba lépését követően lép életbe. 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés 
megkötésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Turi Balázs polgármester: A TOP_Plusz -3.3.2-21- „Helyi egészségügyi és szociális 
infrastruktúra fejlesztése” tárgyú pályázat benyújtásához szükséges műszaki 
vázlattervek elkészítése, összeállítása (helyszínrajz, vázlatrajz, jelenlegi és tervezett 
állapot bemutatása, műszaki leírás) ezért árajánlatokat kértek be ezen 
szolgáltatásokra. Javasolja a legolcsóbb ajánlattevő kijelölését. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
TOP_Plusz -3.3.2-21- „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című 
pályázat műszaki vázlattervek elkészítésére a Kvadrum Építési Kft. megbízásának 
elfogadását. 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

68/2022. (II.25.) határozata 
a TOP_Plusz -3.3.2-21- „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra 

fejlesztése” című pályázat műszaki vázlattervek elkészítésére vállalkozó 
kijelöléséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata a TOP_Plusz -3.3.2-21- „Helyi 
egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű pályázat 
benyújtásához szükséges műszaki vázlattervek elkészítésével megbízza a 
KVADRUM Építési Kft-t (1034 Budapest, Makovecz Imre utca 25. adószám: 
10398520-2-41) bruttó 317 500,-Ft, azaz Háromszáztizenhétezer-ötszáz Forint 
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összegben. Felhatalmazza a polgármestert a mellékletben található vállalkozói 
szerződés megkötésére. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
13./ Javaslat szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás 
benyújtására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: A belügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 
2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.2.1. pont 
szerinti, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódó támogatására. A pályázat célja, a településen a legrászorultabb családok, 
átmeneti, kiegészítő támogatáshoz juthassanak és csökkenjen a háztartások 
tüzelőanyag költsége. Ugyan azok a feltételek, mint eddig.  
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Ha olyanok kapnák, akik valóban 
rászorulnak, akkor természetesen támogatná, de így nem. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: De van olyan, aki tényleg rászorul, viszont azok nem 
esnének ebbe bele. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra kiírt pályázatban való 
részvétel elutasítását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

69/2022. (II.25.) határozata 
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 
2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.2.1. 
pont szerinti, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó támogatására kiírt pályázatban való részvételt elutasítja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal      

 
14./ Javaslat Fecskeházi kérelmek megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Dreska Dávid 8056 
Bakonycsernye, Fenyő u.1 fsz/5. és Dreska-Lénárth Tünde 8056 Bakonycsernye, 
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Fenyő u. 1. fsz/5. szám alatti lakosok kérelmet nyújtottak be a Fiatalok Garzonháza 
(Fecskeház) bérleti szerződés hosszabbítása miatt. A szerződésük 2022. február 28-
áig szól és ennek a szerződésnek a hosszabbítását kérik 2022. március 15-éig, mert 
a bakonycsernyei lakóingatlanuk felújítási munkálataival megcsúsztak. Javasolja, 
hogy engedélyezze a testület a kérelmüket, továbbá javasolja, hogy március 31-ig 
legyen meghosszabbítva. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Van új igény? 
 
Turi Balázs polgármester: Tudomása szerint teltház van, viszont van igény is, akik 
albérlőnek jelentkeztek. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Dreska Dávid és Dreska-Lénárth Tünde szerződés módosításának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

70/2022. (II.25.) határozata 
Dreska Dávid és Dreska-Lénárth Tünde szerződésének módosításáról  

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában 
álló Fiatalok Garzonházába (Fecskeház) Dreska Dávid 8056 Bakonycsernye, 
Fenyő u.1 fsz/5. és Dreska-Lénárth Tünde 8056 Bakonycsernye, Fenyő u. 1. 
fsz/5. szám alatti lakosoknak meghosszabbítja a szerződést 2022. március 31-
ig. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
Turi Balázs polgármester: Márfi Ádám és Jókai Melinda 2019. október 15-étől 
lakáshasználati szerződést kötött az önkormányzattal 5 éves időtartamra. Az élettársi 
kapcsolat megszűnésével Jókai Melinda 2022. február 16-án elköltözött a lakásból. 
Márfi Ádám e tényt jelezve kérelmezte, hogy ő továbbra is a lakásban maradhasson, 
mint albérlő, amivel vállal minden ezzel járó kötelezettséget. Javasolja, hogy folytassa 
albérlőként. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Márfi 
Ádám szerződés módosításának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

71/2022. (II.25.) határozata 
Márfi Ádám albérleti szerződéséről  
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
ahhoz, hogy Márfi Ádám (8056 Bakonycsernye, Fenyő u. 1. földszint 7. ajtó) 
folytathassa, mint albérlő. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
15./ Javaslat TOP213-16-FE1-2019-00003 Záportározó építése Bakonycsernyén 
című projekt szemléletformálásához szükséges döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: A TOP-2.1.3-16-FE1-2019-00003 - „Záportározó építése 
Bakonycsernyén” című projekt megvalósítása során szükséges a szemléletformálás 
megvalósítása. A szemléletformálást a Bakonycsernyei Általános Iskola bevonásával 
szeretné megvalósítani, melyet a Víz világnapjához lenne célszerű kötni. Ennek ideje 
március 22-én van. Tervei szerint az iskola felső tagozatos diákjainak akadályverseny 
és szemléletformáló előadás, míg az alsó tagozatos diákoknak rajzpályázat 
lebonyolítására kerülne sor. A résztvevők között ajándékokat is osztanának ki. A 
szolgáltatásban az előadók díja is szerepelne majd. A szemléletformálás során 1100 
darab színes prospektus kiadását és szétosztását tervezik, illetve egy videóanyag is 
készülne, mely bemutatja az adott projekt által létrehozott infrastruktúra fejlesztést. A 
szemléletformálás költségei a projekt során elszámolhatóak. Javasolja a legolcsóbb 
ajánlattevő kijelölését. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a TOP-
2.1.3-16-FE1-2019-00003 - „Záportározó építése Bakonycsernyén” című pályázat 
szemléletformáló kampány megvalósítására Mór Városi Televízió Nonprofit Kft-t 
megbízásának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

72/2022. (II.25.) határozata 
a TOP-2.1.3-16-FE1-2019-00003 - „Záportározó építése Bakonycsernyén” 

című pályázat szemléletformáló kampány megvalósítására vállalkozó 
kijelöléséről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata a TOP-2.1.3-16-FE1-2019-00003 - 
„Záportározó építése Bakonycsernyén” című pályázat szemléletformáló 
kampány megvalósításával megbízza a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. -t 
(8060 Mór, Szent István tér 6.; adószám: 20943200-1-07), a határozat 
mellékletében szereplő árajánlat szerinti bruttó 1 200 000,- Ft, azaz Egymillió-
kettőszázezer forint értékben. Felhatalmazza a polgármestert a határozat 
mellékletét képező szerződés megkötésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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16./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről 
 
Turi Balázs polgármester: A tegnapi nap folyamán átadták a Kuruc utca területét, 
valószínű, hogy a jövő héten elkezdik a munkálatokat és várhatóan 1 hónap alatt kész 
lesz. Mostanra érnének a végére a Kuruc utca felújítás tárgyában 2017-től.  
 
Elmondta, hogy Pető Gábor kutas írt neki egy hosszú levelet, amiben kifejtette, hogy 
a kutasok összefogtak. A levél arról szól, hogy mekkora veszteség az állam által 
bevezetett árstop. Reméli, hogy ezt az időszakot a kis kutak átvészelik. 
 
A Coop előtti térnél a Leader pályázatban a 3 millió forintból nem fogják odaítélni a 
maximumot, előre láthatólag csak 2.400.000 Ft-ot. Kaptak egy 18 pontos hiánypótlást. 
Sajnos még mindig a Magyar Közút tulajdonában van, ezért kell tőlük egy 
egyennyilatkozat, de a Közút változtatott rajta, és azt meg nem fogadják el. 
Természetesen nem véletlen nem írta alá a Közút. 
  
Szarka István János képviselő: Most mi lesz? 
 
Turi Balázs polgármester: Nem hozta be külön napirendi pontként, mert még 
információkat kell gyűjtenie. Azt mondták, hogy ebbe a pályázatba eszközt is lehet 
igényelni. Javaslata, hogy vonják vissza a pályázatot és pályázzanak másra, amiben 
biztosan le tudják hívni a 3 millió forintot. Nagyon sok eszközt lehetne, de most olyat 
kell kitalálni, ami önerőként be van tervezve az idei költségvetésbe. Jelen pillanatban 
a lenti parkoló kialakítására 3 millió forintot állítottak be. 
Közösségi rendezvény támogatására jelenleg két pályázati ablak van nyitva a Leader 
egyesületnél. Az egyikre az önkormányzat a másikra pedig a civil szervezet pályázhat. 
Javasolja, hogy az önkormányzat a falunak költségeihez pályázzon. A Delta együttes 
fellépői díjának fedezetét kellene megcélozni. Igaz a teljes összegre nem tudnak 
pályázni, hiszen 1.000.000,- Ft áll rendelkezésre egy pályázónak. A majális 
szervezését javasolja átadni a Sport Egyesületnek, így ők is tudnak pályázni, 
mégpedig az ingyenes dodjem költségeire.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
majálisi rendezvény megszervezésének elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

73/2022. (II.25.) határozata 
a majálisi rendezvény szervezéséről  

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évben 
tartandó majálisi rendezvény megszervezésével megbízza a Bakonycsernyei 
Bányász Sport Egyesületet.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
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17. Javaslat likviditási terv megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester:  
 
Turi Balázs polgármester: Beterjesztette az előterjesztés szerinti likviditási tervet. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
likviditási terv elfogadását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

74/2022. (II.25.) határozata 
a likviditási tervről  

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat likviditási tervét a határozat mellékeltét képező tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
18./ Javaslat a 939/1 hrsz-ú Rózsa utca és a 1170 hrsz-ú (Kövesi Csaba) 
földrészletek telekhatár rendezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester:  
 
Turi Balázs polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Az összeget a testületnek kell meghatározni? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Igen. 
 
Turi Balázs polgármester: Mi a javaslata a testületnek? 
 
Kaviczki Péter képviselő: Kertnek számít, nem beépíthető terület. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az egészet el szeretné adni. Csak annyit tudnak megvenni, 
ami ki van szabályozva. Amit megvesz az önkormányzat az lehet, hogy kert, de ő 
építési telket ad el. 
 
Turi Balázs polgármester: 3-400 Ft? 
 
Kaviczki Péter képviselő: Látja, hogy szüksége van az önkormányzatnak rá, úgyhogy 
olyan 500 körüli m2 ár elfogadható lenne. 
  
Berze Attila képviselő: Az nem olyan sok. 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: A kerítés építését átvállalhatná az 
önkormányzat. 
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Turi Balázs polgármester: Igen, ez lenne a korrekt. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 500 
Ft/m2 vételár meghatározását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

75/2022. (II.25.) határozata 
ingatlan vásárlásról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az iGEO 
Földmérő Kft. (8041 Csór, Dózsa György utca 42.) munkát végző földmérő neve: 
Kiss Iván (földmérő ig.száma: 10112) által a 2-780/221. adatszolgáltatási számon 
készített, a bakonycsernyei 939/1 és az 1170 hrsz-ú földrészletek telekhatár 
rendezéséről készült változási vázrajzban foglaltakkal egyetért. Egyben kijelenti, 
hogy a változás utáni állapot szerint 360 m2 nagyságú földterületet megvásárolja 
Kövesi Csaba, Bakonycsernye, Rózsa utca 143. szám alatti kizárólagos 
tulajdonostól. A vételi összeget bruttó 500Ft/m2-ben határozza meg. 
Felhatalmazza a polgármestert a telekhatárrendezési eljárás megindításával, az 
ahhoz szükséges jognyilatkozatok megtételével. Megbízza Dr. Kúthy Zoltán 
(8000 Székesfehérvár, Havranek József utca 75.) ügyvédet, hogy a 
telekhatárrendezéssel vegyes adásvételi szerződést készítse el. A képviselő-
testület kijelenti, hogy a telekhatár rendezéssel kapcsolatban felmerülő 
mindennemű költséget vállalja, tekintettel arra, hogy az eljárás az önkormányzat 
kötelező feladatellátásának biztosítása érdekében vált szükségessé 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Turi Balázs polgármester: Nagyon sok mindennel foglalkoznak jelenleg, rengeteg 
felelősségteljes döntést kell előkészíteni. Szeretné megköszönni a képviselők 
munkáját és továbbra is kéri majd a segítségüket. Szeretné megköszönni Kaviczki 
Péter képviselőnek a traktor ügyében az eljárást. Mindent megtesznek, hogy március 
31-ig leszállítsák a traktort, de jelenleg is műszaki vizsgára vár. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: A vadkerítésre nincsen rajz, hogy hol fog húzódni? 
 
Turi Balázs polgármester: Részletesen tájékoztatta a képviselőasszonyt a kerítés 
nyomvonaláról. 
 
19. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 
rendelet megtárgyalására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy jogszabályi 
dereguláció miatt szükségessé vált egy hatályon kívül helyező rendelet megalkotása. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta egyes 
önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2022. (II.26.) önkormányzati rendelete 
egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

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

k.m.f. 
 

Turi Balázs      Fidrich Tamásné 
polgármester              jegyző 

 
        Szarka István János 
                    jkv. hitelesítő 


