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Bakonycsernye Község Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

  
 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 

Készült: Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 
szeptember 9-én, 9 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Turi Balázs   polgármester 
Ackermann Zoltán   alpolgármester 
Berze Attila   képviselő 
Kaviczki Péter képviselő 
Osgyán Gábor képviselő 
Szarka István 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, így az ülést megnyitotta.  

 
 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Ackermann Zoltán alpolgármestert 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 község Önkormányzat Képviselő-testületének 
193/2015. (IX.9.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 

megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Ackermann 
Zoltán alpolgármestert bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett javaslatot. 
 

1. Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal pályázattal nem érintett 
felújítási munkálataival kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

2. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

3. Javaslat az önkormányzat 2015. félévi beszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

4. Javaslat az ATEV Zrt-vel kötendő szerződés jóváhagyására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

5. Javaslat a nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos 
rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

6. Javaslat Fecskeházi lakásbérlet felmondására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

7. Javaslat az önkormányzat közbeszerzési tervének módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

8. Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz történő csatlakozás 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

9. Bursa Hungarica Pályázati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

10. Tájékoztató a „Magyarország Szeretlek” című pályázati lehetőségről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

A tárgyalandó napirendre egyéb módosító javaslat nem érkezett. A polgármester 
szavazásra bocsátotta annak elfogadását az elhangzottak szerint.   

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

194/2015. (IX.9.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1. Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal pályázattal nem érintett 

felújítási munkálataival kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítása 
2. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítására 
3. Javaslat az önkormányzat 2015. félévi beszámolójának elfogadására 
4. Javaslat az ATEV Zrt-vel kötendő szerződés jóváhagyására  
5. Javaslat a nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésével 

kapcsolatos rendelet felülvizsgálatára 
6. Javaslat Fecskeházi lakásbérlet felmondására 
7. Javaslat az önkormányzat közbeszerzési tervének módosítására 
8. Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz történő csatlakozás 
9. Bursa Hungarica Pályázati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás 
10. Tájékoztató a „Magyarország Szeretlek” című pályázati lehetőségről  
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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1./ Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal pályázattal nem érintett 
felújítási munkálataival kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a hivatal épületének 
belső felújítására benyújtott pályázat nem nyert, így a képviselő-testület által erre 
meghatározott önerő keretből megvalósulhatna a hivatal belső felújításának egy 
része. Mivel a felújítás közbeszerzési eljárás köteles, mivel él az egybeszámítás 
szabálya, azaz egy ugyanazon hrsz-on azonos típusú beruházás folyna. Így két 
közbeszerzést lebonyolító cég ajánlatát kérte be, mely ajánlatok megküldésre 
kerültek a képviselők részére. Javasolta az olcsóbb ajánlat elfogadását.  
 
Szarka István képviselő: Nagy aggodalommal figyeli azt a pályázati beruházást, 
mivel még ebben az évben el is kell számolni vele. Saját tapasztalatai vannak ez 
irányba, mivel az elszámolás nagyon nehezen működik, nem érzi megvalósíthatónak.  
 
Berze Attila képviselő: Ez a napirendi pont a belső felújításra vonatkozik, nem pedig 
a nagy KEOP-os beruházásra. A belső felújítás határideje is november 30., ami nem 
biztos, hogy megvalósítható.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Mivel ezt a határidőt mi határozzuk meg, nem lehetne 
december 31-ig? Mivel minden munka külső-belső felújítás egy időben, egy 
határidőre nem biztos, hogy kivitelezhető lesz.  
 
Turi Balázs polgármester: Az előterjesztés szerint részletesen tájékoztatta a 
képviselőket a hivatal belső felújításáról, melyet előzetesen szakemberrel 
megvizsgálgatott.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Mivel az előterjesztésben nem szerepel a festés, így nem 
lesz elvégezve? 
 
Turi Balázs polgármester: A hivatal festése a hivatal karbantartásán szerepel.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Véleménye szerint, az a jó, ha a megbízott cég az utolsó 
mozzanatig elvégzi a feladatot.  
 
Berze Attila képviselő: Az átvezetékezés miért szükséges, kell-e az álmennyezet fölé 
vinni.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Nagyon jó megoldásnak tartja, javítás szempontjából 
könnyebb hozzáférni, valamint a vezetékek nem lógnak.  
 
Turi Balázs polgármester: A határidő átgondolva egyetért Kaviczki Péter 
képviselővel, javasolta december 31. napját meghatározni. Jövő évben pedig 
folytatódhatna az alsó szint belső felújítása.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Az egy újabb közbeszerzési eljárás lenne? 
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Turi Balázs polgármester: Abban az esetben nem, ha nem 18 millió Ft feletti lesz a 
beruházás.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
közbeszerzési eljárás lefolytatását. 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
195/2015. (IX.9.) sz. Határozata Bakonycsernye Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hivatal belső 

felújításának első szakaszára vonatkozó ajánlatkérő a nemzeti eljárásrend 
szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatására, annak dokumentációjának 
elkészítésére a B&W Tender Plus Kft-t bízza meg. A megbízási díjat bruttó 
300.000 Ft-ban határozza meg.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
196/2015. (IX.9.) sz. Határozata Bakonycsernye Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 

Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. szám alatt lévő Bakonycsernyei Közös 
Önkormányzati Hivatal belső felújítása, építés-kivitelezési munkák 
elvégzésére vonatkozó ajánlattételi felhívást a határozat mellékletét képező 
tartalommal fogadja el. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: az ülést követően azonnal 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
197/2015. (IX.9.) sz. Határozata Bakonycsernye Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal belső felújításának elvégzésére 
az alábbi cégektől kér be árajánlatot.  
- E-KOVÁCS BAU Kft. (2490 Pusztaszabolcs, Gépállomás u. 14.) 
- Piri Sándor építési vállalkozó (8000 Székesfehérvár, Zámoly u.6 ) 
- V+V Kft. (8000 Székesfehérvár, Privigyei u. 4.) 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: ülést követően azonnal 
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2./ Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítására 
Előterjesztő. Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: Felkérte Képesi Krisztina pénzügyi ügyintézőt a napirendi 
ponttal kapcsolatos szóbeli kiegészítésre.  
 
Képesi Krisztina ügyintéző: Az önkormányzatnál az év során keletkeztek olyan 
bevételek, melyekkel a költségvetés év elejei tervezésekor még nem lehetett 
számolni. Ezek kerültek beépítésre. 
 
Berze Attila képviselő: A költségvetés módosítását a pénzügyi bizottság is 
megtárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítását.  
 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló  

2/2015. (II.20.) rendelet módosításáról  
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
 

3./ Javaslat az önkormányzat 2015. félévi beszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: Felkérte Képesi Krisztina pénzügyi ügyintézőt az 
előterjesztés szóbeli kiegészítésére.  
 
Képesi Krisztina ügyintéző: Az anyagban szereplő számok is tükrözik mind a hivatal, 
mind az önkormányzat tekintetében, hogy teljesen megfelelő a félévi teljesítés.  
 
Berze Attila képviselő: A beszámolót a pénzügyi bizottság is tárgyalta és javasolja 
elfogadásra a testületnek.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat 2015. félévi beszámolójának elfogadását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

198/2015. (IX.9.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
2015. félévi költségvetési teljesítését 120.661 eFt bevétellel és 105.479 e Ft 
kiadással, a Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. I. féléves 
költségvetési teljesítését 29.367 eFt bevétellel és teljesített kiadását 29.214 
eFt-tal a határozat mellékletét képező számszaki tartalommal fogadja el.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
4./ Javaslat az ATEV Zrt-vel kötendő szerződés jóváhagyására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirenddel 
kapcsolatos szóbeli kiegészítésre.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az elhullott állatok elszállítására vonatkozóan már nem 
lehet egyedi alkalomra megbízást adni, hanem szerződést kötni. A képviselők 
részére megküldött szerződés tervezetben szerepelni kell a törvény előírásainak, 
valamint amit a szolgáltató meghatároz.  
 
Berze Attila képviselő: Amennyiben nincs elszállítandó tetem, abban az esetben is 
kerül költségébe az önkormányzatnak?  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Igen, 3000 Ft/év.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az ATEV Zrt-vel kötendő szolgáltatási szerződés elfogadását az előterjesztés szerint.   

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

199/2015. (IX.9.) sz. Határozata Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete az állati 
melléktermékek elszállítására és kezelésére vonatkozóan az ATEV 
Fehérjefeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (1097 Budapest, 
Illatos út 23.) a határozat mellékletét képező szerződés tervezet aláírását 
jóváhagyja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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5./ Javaslat a nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésével 
kapcsolatos rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirendi pont szóbeli 
kiegészítésére.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Két alkalommal már módosításra került a rendelet, jelenleg 
nincs benn olyan változás, ami a fogyasztókat érintené, a törvény szövegét azonban 
már nem lehet ismételni a rendeletben, illetve pontosan meg kell határozni, hogy mit 
tartalmazzon a közszolgáltatási szerződés.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a nem 
közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos rendelet felülvizsgálatát 
az előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelete  
a nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtéséről szóló  

6/2015. (III.26.) rendelet módosításáról  
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
 

6./ Javaslat Fecskeházi lakásbérlet felmondására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirendi pont szóbeli 
kiegészítésére.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A lakásbérleti szerződés felmondása kétféle módon 
lehetséges, mivel a lakás költségeit nem fizette valamint két hónapot meghaladóan 
nem él a lakásban és ezt nem jelentette be. Így azonnali hatályú felmondást lehet 
alkalmazni.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Fecskeházi lakásbérlet felmondását.   

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

200/2015. (IX.9.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Tamás 
8056 Bakonycsernye, Fenyő u. 1. em.7. szám alatti lakos lakásbérleti 
szerződését azonnali hatállyal felmondja, mivel a bérlő két hónapon túli 
távolmaradását nem jelezte az önkormányzat felé, illetve jelenleg sem 
tartózkodik életvitelszerűen az ingatlanban.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

7./ Javaslat az önkormányzat közbeszerzési tervének módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyző a napirendi pont szóbeli 
kiegészítésére.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A közbeszerzési tervet minden év március 31-ig el kell 
fogadni, mely meg is történt, ahol a közétkeztetés közbeszerzési eljárása szerepelt. 
Mivel idei évben még két beruházásra – a KEOP pályázat és a hivatal belső 
felújítása – kerül sor, így szükséges módosítani a közbeszerzési tervet.  
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és javasolja 
elfogadásra a képviselő-testületnek.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat közbeszerzési tervének módosítását az előterjesztés szerint.  
 
 

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

 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
201/2015. (IX.9.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről 

szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. §-a alapján az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 
2015. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét az alábbiak szerint 
módosítja: 
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Közbeszerzés 
elnevezése 

Közbeszerzés 
tárgya 

Becsült 
érték      CPV Irányadó 

eljárásrend 
Tervezett 
eljárási 
rend 

szolgáltatás 
beszerzés 

Közétke
ztetési 

szolgáltatás 
beszerzése a 

bakonycsernyei 
Általános 
Iskola és 
Alapfokú 

Művészeti 
Iskola és a 

bakonycsernyei 
Bóbita 

Tagóvoda, 
Bölcsöde 
számára 

12.000 e 
Ft 

122/7/A nemzeti hirdetmény 
nélküli 
tárgyalásos 
eljárás 

építési 
beruházás 

KEOP 5.7.0 100.000 e  
Ft 

45310000-
3 

nemzeti hirdetmény 
nélküli 
tárgyalásos 
eljárás 

építési 
beruházás 

Hivatal belső 
felújítás 

6.000 e Ft 45453100-
8 

nemzeti hirdetmény 
nélküli 
tárgyalásos 
eljárás 

 
Megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen év közben felmerülő, közbeszerzési 
értékhatárt elérő beruházások, szolgáltatások, árubeszerzések értékét kísérje 
figyelemmel, s azok felmerülése esetén a közbeszerzési terv módosítását 
haladéktalanul terjessze a képviselő-testület elé. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: közbeszerzési értékhatár elérésének ideje 
 
 
8./ Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz történő csatlakozás 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: Az előterjesztésnek megfelelően tájékoztatta a testületet a 
szociális tűzifa igénylésének lehetőségéről. Kérte a képviselők véleményét.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: A leírtak alapján az önkormányzat által vállalt 
önerő 121.900 Ft + a szállítási költség.  
 
Turi Balázs polgármester: Az előzetesen kiszámolt szállítási költség alakulásáról 
részletes tájékoztatást nyújtott. Elmondta, hogy a szociális feladatokra kapott állami 
támogatásból lehet ezen összeget fedezni. Amennyiben igényt tart az önkormányzat 
a szociális tüzelőanyagra, utána a pályázati kiírásban szereplőek szerint rangsorolni 
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kell a jogosultakat, kik kapjanak tűzifát. Előzetes felmérés már készült a 
jogosultakról.  
 
Berze Attila képviselő: Egyetért azzal, hogy néhány család valóban rászorulna a 
tüzelőre, viszont vannak olyanok is, akik önhibájuk miatt kerültek nehéz anyagi 
helyzetbe. Nem minden esetben ért egyet az ilyen típusú faosztással, ugyanis 2 m3 
fa nem nagy segítség egy egész tél fűtéséhez. Viszont, amennyiben van rá fedezet, 
akkor viszont miért nem lehetne adni.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Nem támogatja a szociális tüzelőanyag 
vásárlását.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Más megoldást kellene kitalálni, hogy segítsük az 
igazán rászorulókat.  
 
Osgyán Gábor képviselő elhagyta az üléstermet, így a képviselők száma 6 főre 
csökkent.  
 
Szarka István képviselő: Aki igazán rászorult, ne kerüljön hátrányba azért, mert 
vannak olyan személyek, akik kevésbé rászorultak.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Valóban van több olyan személy is, aki tudna dolgozni és 
meg tudná teremteni a téli tüzelőt. Amennyiben van az önkormányzatnak olyan 
területe, ahol lehet fát kivágni, akkor azt lehetnek felosztani és ezzel támogatni a 
legrászorultabbakat.     
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta, hogy a képviselő-testület kérje fel a jegyzőt a 
helyi szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálatára és testület elé 
terjesztésére.  
  
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz történő csatlakozás lehetőségét valamint a 
helyi szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálatát.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

202/2015. (IX.9.) sz. Határozata Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendelet alapján 
támogatási igényt forráshiány miatt nem kíván benyújtani.  

 Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

203/2015. (IX.9.) sz. Határozata Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Fidrich 
Tamásné jegyzőt a helyi szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálatát a 
következő ülésre terjessze a képviselő-testület elé.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: következő testületi ülés 

 
 
9./ Bursa Hungarica Pályázati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: Minden évben lehetőség van csatlakozni a Bursa 
Hungarica Ösztöndíjrendszerhez, mely a felsőoktatási intézményben tanuló diákok 
támogatására szolgál. Az elmúl két évben forráshiány miatt nem csatlakozott az 
önkormányzat. Az megelőző néhány évben 5 diák részére 5000 Ft/hó támogatást 
állapított meg a testület 10 hónapon keresztül, mely összeghez a megyei 
önkormányzat még hozzájárul.   
 
Berze Attila elnök: A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot és javasolja, 
hogy az idei évben sem csatlakozzon az önkormányzat.  
 
Turi Balázs polgármester: Új információ, hogy a szociális feladatokra kapott állami 
támogatás keretének terhére meg lehet állapítani a támogatást. Véleménye szerint a 
korábban megállapított évi 250.000 Ft vállalható az önkormányzat részéről. 
Javasolta, hogy 5 fő 5000 Ft összegű támogatását állapítsa meg a testület.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Bursa 
Hungarica Pályázati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozást.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

204/2015. (IX.9.) sz. Határozata Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezett és 
visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati 
fordulójához.  
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi 
fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget 
vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és az önkormányzat által 
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nyújtott támogatás összegének folyósítása során maradéktalanul az Általános 
Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.   
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulója keretében 
a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 
https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető 
EPER-Bursa rendszerben rögzíti.  
Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa 
meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények 
igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak 
ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2015. október 1.  

 
10./ Tájékoztató a „Magyarország Szeretlek” című pályázati lehetőségről  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.   
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy éveken keresztül volt 
lehetőség pályázni a „Magyarország Szeretlek” című pályázat keretében 
megvalósuló rendezvénysorozat támogatására. A mai napig a kiírás nem jelent meg, 
viszont képviselő-testületi ülés szeptember 26-ig várhatóan nem lesz, így kéri a 
testület hozzájárulását a pályázat benyújtásához. A pályázandó program ellentétben 
a korábbi évekkel nem a településen végigvonuló szüreti felvonulásra, hanem Szent 
Mihály napi Nyitott Pincék szüreti vigasság elnevezésű programra korlátozódna. 
Helyszín véhonyi pincesor, ideje 2015. szeptember 26.  
 
Berze Attila képviselő: Érdekesebbnek tűnik az a fajta szüreti felvonulás, mint a 
korábbi években megrendezett.   
Egyéb bejelentések:  
 
Kaviczki Péter képviselő: Lakosok jelezték, hogy a Gaja mederben megnőttek a 
cserjék és aggódnak az esetleges nagy eső esetén.  
 
Turi Balázs polgármester: Jelezni fogja az illetékesek fele.  Elmondta, hogy jövő 
héten hétfőn megkezdődik a fogorvosi rendelő előtti buszöböl aszfaltozása.  
 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester a képviselő-testület 
ülését bezárta.  
 

 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester                  jegyző 
     

Ackermann Zoltán  
     alpolgármester 


