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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 

 
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. 
május 16-án 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Turi Balázs     polgármester 
Berze Attila    képviselő 
Osgyán Gábor Ferenc  képviselő 
Varsányi Ferencné   képviselő 

 
Tanácskozási joggal:  

Fidrich Tamásné    jegyző  
 
Turi Balázs polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének hét tagjából négy 
jelen van, tehát az ülés határozatképes. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Osgyán Gábor Ferenc alpolgármestert javasolta. A 
képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslattal egyetértett, és 
az alábbiak szerint határozott.  
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

127/2022. (V.16.) határozata 
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről 

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

 
 
 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőek szerint tett javaslatot:  
 
1./ Javaslat V+V Kft-vel kötött szerződés módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 



 
2 
 

 
2./ Javaslat Armatrac Kft-vel kötött szerződés módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
3./ Javaslat beszerzések lebonyolítására vonatkozó szabályzat módosítására 
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: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

128/2022. (V.16.) határozata 
a napirendi pontok elfogadásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
tárgyalandó napirendi pontjaira tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja 
el: 
1./ Javaslat V+V Kft-vel kötött szerződés módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
2./ Javaslat Armatrac Kft-vel kötött szerződés módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
3./ Javaslat beszerzések lebonyolítására vonatkozó szabályzat 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
1./ Javaslat V+V Kft-vel kötött szerződés módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az óvoda projekt 
kapcsán két külön szerződés lett kötve, az óvoda felújítása és a kerítés építése 
tárgyban. 
 
Kaviczki Péter megérkezett a tanácsterembe, így a jelenlévő testületi tagok szám a 4 
főről 5 főre emelkedett. 
 
Turi Balázs polgármester: A vállalkozó jelezte, hogy napi szinten emelkednek az 
alapanyag árak, így minél előbb meg szeretné vásárolni a munkákhoz szükséges 
építőanyagokat. Ehhez viszont előlegre van szükség. Az előleg lehetősége már bent 
szerepelt a szerződésben, csupán annak a résznek módosítása szükséges, amely az 
előleg átadásának időpontját határozta meg. Az eredeti szerződés a munkaterület 
átadását követően rögzíti, míg a kérés a szerződés aláírását követően lenne, 
tekintettel arra, hogy hiába lett aláírva a szerződés, amíg kisgyermekek tartózkodnak 
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az épületben, nem lehet munkaterületet átadni. Tehát nem a vállalkozó hibájából 
csúszik a határidő. Amint szünet lesz az óvodában, a gyermekek felköltöznek a másik 
épületben és megtörténhet a munkaterület átadás-átvétel. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: A pénz megvan rá? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, a pénz már megérkezett az önkormányzat számlájára. 
Jelenleg a piacon is elég különleges a helyzet. A vállalkozó kérését nem tartja olyan 
nagy problémának. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az önkormányzat előtt álló pályázatok miatt érdemes lenne 
kialakítani egy rendszert, hiszen sokszor kerülnek majd ilyen, vagy hasonló helyzetbe 
a háború és a gazdasági válság következményeként. 
 
Osgyán Gábor Ferenc képviselő: Aki nem kéri, annak nem feltétlen kellene megadni. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Sok esetben úgy megy ki az ajánlatkérő, hogy ott van 
mögötte a szerződés tervezet, tehát ami abban szerepel, azt kell a szerződéskötéskor 
is figyelembe venni. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Az sem mindegy, hogy mennyi az anyagköltség. 
 
Turi Balázs polgármester: Nem valószínű, hogy lehet egységesíteni. Elmondta, hogy 
az anyagköltségen felül nem adnak ki pénzt előre. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Régen ez nem volt divat. 
 
Berze Attila képviselő: Akkor a többi az munkadíj? 
 
Turi Balázs polgármester: Nem, a 20%-os előleg nem fedi le a teljes anyagköltséget. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
V+V Kft-vel kötött szerződés módosításának elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

129/2022. (V.16.) határozata 
                                 a V+V Kft-vel kötött szerződés módosításáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu 
Program – „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2021” 
elnevezésű, MFP-ÖTIK/2021/5 kódszámú pályázat kivitelezési munkáinak 
elvégzésével kijelölt V+V Kft.-vel (8000 Székesfehérvár, Privigyei utca 4. 
adószám: 10483372-2-07) kötött szerződést az alábbiak szerint módosítja: 

 
1./ A szerződés 3.1/ pontja az alábbiak szerint módosul: 
Megrendelő az ellenszolgáltatás teljesítése keretében 1 db előlegszámla 1 db 
részszámla és 1  darab végszámla benyújtására biztosít lehetőséget az alábbi 
ütemezés szerint: 
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Számlázás: 

Számla 
megnevezése: 

Kibocsátás időpontja: Számla bruttó 
összege: 

1. előleg számla  
(20%) 

a szerződés aláírását követő 5 napon 
belül 

10.837.896 Ft 

1. rész számla 50%-os teljesítés esetén 27.094.740 Ft 

1. végszámla 3.2/. pontban foglaltak szerint   27.094.739 Ft 

- 10.837.896 Ft 

16.256.843 Ft 

Összesen :   54.189.479 Ft 

 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
2./ Javaslat Armatrac Kft-vel kötött szerződés módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, az elmúlt hónap eseményeiről, 
azaz, hogy a szállító folyamatos szerződésmódosítást kért a teljesítési határidő 
tekintetében, hivatkozva arra, hogy az önkormányzat által megrendelt traktort 
Magyarországon nem lehet forgalomba helyezni. Az eredeti szállítási határidő 2021. 
december 15 lett volna.  A cég egy kereskedelmi és egy ügyvezető igazgatóval 
rendelkezik. Az önkormányzat a kereskedelmi igazgatóval tartotta a kapcsolatot, aki 
egyik napról a másikra eltűnt, ezért felvették a kapcsolatot az ügyvezetővel. A cég 
megküldött egy megkeresést, melyben kérik a szerződésbontást, mert nem fogják 
tudni leszállítani határidőre a traktort, viszont az önkormányzatnak augusztusig el kell 
számolnia a pályázatban. Felajánlották azt is, hogy a másik három eszközt ingyenesen 
kiszállítják és az eredeti szerződésben foglalt áron biztosítják.  Lehet pereskedni, de 
nem tartja érdemesnek. A szerződés módosításra azért lenne szükség, hogy a 
maradék 3 kiegészítő elemet elhozzák az alapgép, valamint a homlokrakodó 
kivételével, amiket majd máshonnan kell beszerezni. Ezzel a megoldással nem kellene 
megszüntetni a szerződést. Természetesen a módosításban a szállítási határidő is 
változna, ami 2022. május 23. Érdeklődött a piacon, és várhatóan a traktor és 
homlokrakodó már jóval az eredeti ár fölött lesz beszerezhető, de ehhez újabb 
árajánlatok bekérése szükséges. 
 
Berze Attila képviselő: Minek nekik ekkora homlokrakodó? 
 
Kaviczki Péter képviselő: Raklapokat, kivágott fákat lehetne vele rakni. Ettől kisebb 
nem tud akkora súlyt emelni. 
 
Osgyán Gábor Ferenc képviselő: Árokparton is könnyebb dolgozni ekkora géppel. 
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Kaviczki Péter képviselő: Máshogy hogyan lenne megoldva? Mindig másra várni és 
fizetni érte? Most van lehetőség megvalósítani ebből a pályázatból. 
 
Turi Balázs polgármester: Ha nem szeretne homlokrakodót a testület, akkor annak a 
támogatási  részét vissza kell fizetni, mert amilyen műszaki termékekre nyújtották be 
a pályázatot, azt kell beszerezni. 
 
Kaviczki Péter képviselő: A homlokrakodó sok mindenre jó, például, ha kivágnak fát, 
akkor azt lehet használni, vagy ha homokot kell vinni valahova. 
 
Turi Balázs polgármester: Kavicsozásnál, sóderezésnél is nagy segítség lenne. Az 
egész procedúrát előről kell kezdeni, tehát újra árajánlatokat kérni, szerződést kötni. A 
pénzügyi részéről egyeztetett a pénzügyi vezetővel, az óvodánál lesz megtakarítás, 
amiből lehetne fedezni a beszerzés plusz költségét. A Coopnál betervezett terv is 
képlékeny, hogy idén megtud-e valósulni. Az a variáció is lehetséges, hogy 
visszaadják a pályázatot. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Ez a pénz már itt van a számlán? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen. Eltudja fogadni a testület a szerződés módosítást? 
 
Osgyán Gábor Ferenc képviselő: Ha nem veszik meg a traktort, akkor vissza kell adni 
a pályázatot? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen. Vagy engedélyt kell kérni kisebb traktorra, de azt nem 
biztos, hogy megadják. Pályázatot visszaadni nem szeretne. 
 
Osgyán Gábor Ferenc képviselő: A többi eszközt nem lehetne megkérdezni az új 
cégtől, hogy mennyibe kerülne? 
 
Turi Balázs polgármester: Biztos, hogy nem kapnák meg olcsóbban, mindennek 
felment az ára tavaly óta. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: A 19 millióba minden benne van? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, de jelenleg pontos összeget nem tud mondani az 
alapgépre.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Nem lehetne kihagyni a traktort? 
 
Turi Balázs polgármester: Nem, mert mint mondta, így lett benyújtva a pályázat. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
Armatrac Hungary Kft-vel kötött szerződés módosításának elfogadását. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 1 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

130/2022. (V.16.) határozata 
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                                 Armatrac Hungary Kft.-vel kötött szerződés módosításáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu 
Program – „Kommunális eszköz beszerzése” elnevezésű MFP- KOEB/2021 
kódszámú pályázat megvalósítása érdekében az Önkormányzat és az ArmaTrac 
Hungary Kft -vel (8151 Szabadbattyán, Balatoni u. 596. adószám: 27892820-2-
07) BCS/1310-20/2021 iktatószámú, 2021. november 4-én kelt adásvételi 
szerződést az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. A szerződés 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
Szerződött gépek(ek): 
ArmaTrac sima kanál 185-ös            180.000 + áfa, 
PP15S raklapvilla + bálatüske          277.200 + áfa, 
RT73H ágaprító                                760.000 + áfa. 
 
Várható szállítási határidő: 2022. 05. 20. 
 

2. A szerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul:  
Szállítási feltételek: Szállító térítésmentesen vállalja a megrendelt gépek a 8056 
Bakonycsernye, Rákóczi út 83. szám alá történő szállítását és átadásár 
Megrendelő részére. 
A szerződés 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 
Fizetési feltételek:  A Vevő a megrendelt gépek vételárát összesen: 1.217.200 Ft 
+ áfa összegben köteles az Eladónak megtéríteni. 

3. A szerződés további pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
a határozat mellékletében szereplő szerződés szerint. 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés 
módosítás aláírására és egyben megbízza a traktor és a homlokrakodó 
beszerzésére vonatkozó újabb árajánlatok bekérésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy megkezdték a 
Horgásztónál lévő osztatlan közös tulajdon rendezését, hogy meglegyen mind az 
önkormányzatnak, mind a magánszemélyeknek a saját területrésze. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Hogy-hogy előkerült ez az ügy? 
 
Turi Balázs polgármester: A pandémia előtt már elindult, csak nem tudták befejezni. 
Az önkormányzat érdeke, hogy a tónál minél közelebbi területek legyenek a 
tulajdonában, ez az út kialakításánál is fontos. 
 
3./ Javaslat beszerzések lebonyolítására vonatkozó szabályzat módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester tájékoztatta a testületet, hogy több pályázat, illetve pályázat 
nélküli beszerzés esetében is előfordult már, hogy kizárólagos forgalmazóval kerültek 
kapcsolatban, így a beszerzési szabályzatban meghatározott értékhatár feletti 
beszerzés esetén előírt legalább 2 árajánlat beszerzése életszerűtlenné vált. Ezért 
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javasolja a szabályzat módosítását a tekintetben, hogy amennyiben a beszerzés 
kizárólagos forgalmazótól történik, és természetesen ezt a forgalmazó leigazolja. 
 
A képviselő-testület egyetértett a polgármester javaslatával, így módosító javaslat nem 
került benyújtásra. A polgármester szavazásra bocsátotta a beszerzési szabályzat 
módosítását. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 5 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 1 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

131/2022. (V.16.) határozata 
az önkormányzat beszerzések lebonyolításának szabályairól szóló 

szabályzatának módosításáról 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő árubeszerzésre, építési beruházásra, 
valamint szolgáltatás megrendelésre vonatkozó „Beszerzések 
lebonyolításának szabályzata”  III. fejezet 1. pont b.) alpontját az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
„1.000.000 Ft-ot egyedi beszerzési értéket elérő, vagy meghaladó 
beszerzések esetén 2 db árajánlat bekérése szükséges, kivéve kizárólagos 
forgalmazótól történő beszerzés esetén. A kizárólagos forgalmazói státuszt a 
forgalmazó által kiadott igazolással alátámasztani szükséges.” 
 
A szabályzat többi pontja változatlan tartalommal hatályban marad. 
 
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 

 
     
 
 
 
                                        Osgyán Gábor Ferenc 
                    jkv. hitelesítő 


