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Bakonycsernye Község Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 
március14-én, 16.45 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Turi Balázs   polgármester 
Ackermann Zoltán  alpolgármester 
Berze Attila   képviselő 
Osgyán Gábor 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 5 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.  
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Osgyán Gábor képviselőt javasolta. A képviselő-testület a 
jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslattal egyetértett, és az alábbiak szerint 
határozott.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

70/2017. (III.14.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Osgyán 
Gábor képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 

 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőek szerint tett javaslatot. 
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1./ Javaslat a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázathoz 
való csatlakozásra 
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: 5 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
71/2017. (III.14.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című 
pályázathoz való csatlakozásra 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című 
pályázathoz való csatlakozásra 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Részletes tájékoztatást nyújtott a Magyarország és a 
Kárpát medence magyar lakta települések kapcsolatainak ápolására kiírt pályázat 
beadási feltételeiről, az elnyerhető támogatásról, annak felhasználásáról. Elmondta, 
hogy az ülés előtt Berze Attilánéval is egyeztetett az iskolában az esetleges 
programokról, egyeztetett Turjákné Szentesi Ilona művelődésszervezővel is a 
csernyei programok kapcsán.  Egyeztetett továbbá a másik két érintett 
polgármesterrel is, hiszen elsődleges szándék volt a csoportok magyarországi 
fogadása, így mivel az előző testületi ülésen a képviselő-testület kinyilvánította, hogy 
Dózsa Györgyről Böje Csaba által fenntartott nevelőotthon diákjait vendégül látja. 
Ezzel az ő költségüket is el tudja számolni. Javasolta a pályázat benyújtását és 
annak előkészítésére pályázatíró cég megbízását, melyre vonatkozóan 3 árajánlatot 
kért be, melyet a képviselők kézhez kaptak. A program 7 napból állna, 1-1 nap az 
utazás, 3 nap Balatonszepezdi tábor helyszínén, 2 nap Bakonycsernye helyszínén. 
Ha ez megfelelő a képviselőknek, akkor kerüljön benyújtásra, hiszen önrész nélküli 
pályázatról van szó. A pályázatírás fedezetét pedig a 2017. évi költségvetésben, a 
pályázatokra elkülönített összegből lehet fedezni. A támogatás összege maximum 
2,5 millió Ft lehet. Úgy érzékelte, hogy a Magyarcsernyei testvértelepülésnek jól 
esne, ha az ő falunapjuk is valamilyen szinten támogatva lenne. Javasolta, ha marad 
szabad forrás, akkor azt csoportosítsák át majd oda.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Bakonycsernyén a szállás hol lenne? 
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Turi Balázs polgármester: Első körben Nagyvelegen. A költségek úgy lennének 
beállítva a pályázatban. 
 
Berze Attila képviselő: Hány főt érintene? 
 
Turi Balázs polgármester: Körülbelül 50 főt. 16-17 fő magyarcsernyei, 30 fő indulna 
Erdélyből és természetesen a bakonycsernyeiek. Ebben is egyeztetett Berze 
Attilánéval, hogy kényelmesen 50 fő férne el Balatonszepezden, de természetesen 
60 fő is megoldható. 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Javasolta a pályázat benyújtását és méltó 
körülmények közötti megvendégelést. 
 
További kérdés nm hangzott el. Turi Balázs polgármester szavazásra bocsátotta a 
„Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázaton való részvételt.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

72/2017. (III.14.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi 
CLXXXII. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 367/2010.(XII.30.) 
Korm. rendelet alapján meghirdetett „Magyarország és a Kárpát-medence 
magyarok lakta települései közötti magyar-magyar kapcsolatok ápolását és 
fejlesztését célzó testvér-települési programok és együttműködések 
támogatása” felhívásra. 
A pályázat előkészítéséhez szükséges pénzügyi forrást a 2107. évi 
költségvetéséből biztosítja. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. március 31. 

 
A polgármester bejelentette érintettségét a pályázat megírására benyújtott 3 árajánlat 
értékelése kapcsán, mivel egyik ajánlattevő, az Albensis Kft. vezetője közeli 
hozzátartozója, így kérte a döntéshozatalból történő kizárását 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

73/2017. (III.14.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Magyarország 
és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar 
kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvér-települési programok és 
együttműködések támogatása” pályázat előkészítésére kijelölendő pályázatíró 
cég döntéshozatalából kizárja Turi Balázs polgármestert. 
Felelős: alpolgármester 
Határidő: azonnal 
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Turi Balázs polgármester: Az ülés további vezetését átadta Ackermann Zoltán 
alpolgármester részére. 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester szavazásra bocsátotta a testvértelepülési tárgyú 
pályázat előkészítésének megbízásával a legkedvezőbb ajánlattevő megbízását. 
 

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

Turi Balázs polgármester nem szavazott. 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
74/2017. (II.23.) sz. Határozata 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete „Magyarország és 
a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar 
kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvér-települési programok és 
együttműködések támogatása” pályázat előkészítésére megbízza 
az ALBENSIS Nonprofit Kft.-t. (8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 7-9. II. 
em.) bruttó 127.000,- Ft + Áfa megbízási díj ellenében. 
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Turi Balázs polgármester az ülés további vezetését átvette Ackermann Zoltán 
alpolgármestertől és az ülést bezárta. 
 

 
 
 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester         jegyző 
 
 
    Osgyán Gábor 
    jkv. hitelesítő 


