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Bakonycsernye Község Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július 
12-én, 8.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Turi Balázs   polgármester 
Kaviczki Péter  képviselő 
Osgyán Gábor képviselő 
Szarka István  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 4 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: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

182/2017. (VII.12.) 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 szereplőektől eltérően tett javaslatot. 
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1./ Javaslat a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól szóló rendelet elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
2./ Javaslat önkormányzati utak forgalmi rendjének megváltoztatására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
3./ Javaslat TOP-2.1.3-15 FE1-2016-00020 számú pályázat közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívásának véglegesítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
4./ Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotására 
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: 4 fő 

A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
183/2017. (VII.12.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól szóló rendelet 
elfogadására  
2./ Javaslat önkormányzati utak forgalmi rendjének megváltoztatására  
3./ Javaslat TOP-2.1.3-15 FE1-2016-00020 számú pályázat közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívásának véglegesítésére 
4./ Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet 
megalkotására 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól szóló rendelet 
elfogadására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a napirendi ponttal 
kapcsolatos tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A Kormányhivatal törvényességi felhívással élt a képviselő-
testület felé az anyakönyvi eljárásról szóló rendelet felülvizsgálatára vonatkozóan, 
melyet az elmúlt ülésen megtárgyalt a testület és felhatalmazta a jegyzőt az új 
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rendelet elkészítésére. Az elkészült rendelet tervezet megküldésre került a 
képviselők részére.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta az előterjesztésben szereplő rendelet tervezet 
elfogadását.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény 
engedélyezésének szabályairól szóló rendelet elfogadását az előterjesztés szerint.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 

A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2017. (VII.13.) önkormányzati rendelete  

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi 
esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól  

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
 
2./ Javaslat önkormányzati utak forgalmi rendjének megváltoztatására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: A tavalyi évhez hasonlóan az idén is szükséges lenne a 
falunap idejére a forgalmi rend változtatására. A kötelező haladási irány most is a 
Rózsa utca - Ifjúság utca bekötőjétől a Bercsényi utca irányában a Bercsényi – 
Rákóczi utca csatlakozásáig lenne péntek, azaz július 28. este 19 órától hétfő reggel 
7 óráig. Kérte a képviselők hozzájárulását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzati utak forgalmi rendjének megváltoztatását a falunapi programok 
idejére.   
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

184/2017. (VII.12.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Bercsényi 
és Ifjúság utcák tulajdonosa és kezelője, 2017. július 28. (péntek) 19 órától 
július 31. (hétfő) 7 óráig a forgalmi rendet egyirányúvá nyilvánítja. 
Kötelező haladási irány: Rózsa utca – Ifjúság utca bekötőjétől Bercsényi utca 
irányában a Bercsényi – Rákóczi utca csatlakozásáig.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. július 28.  
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3./ Javaslat TOP-2.1.3-15 FE1-2016-00020 számú pályázat közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívásának véglegesítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy az elmúlt ülésre 
beterjesztett ajánlattételi felhívás pontosításra került több helyen, elkészült a 
végleges, ajánlattevők részére megküldendő anyag. Kérte az ezzel kapcsolatos 
véleményeket.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a TOP-
2.1.3-15 FE1-2016-00020 számú pályázat közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívásának véglegesítésének elfogadását.   

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 

A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
185/2017. (VII.12.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési 
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések elnevezésű pályázat (TOP-2.1.3-
15 FE1-2016-00020) közbeszerzési eljárásának megindításához szükséges 
ajánlattételi felhívásban foglaltakat megismerte, azt a jegyzőkönyv melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja.  

 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
4./ Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A településképi arculati kézikönyv megalkotásának 
folyamata megindult, melyhez elengedhetetlenül szükséges a partnerségi rendelet 
megalkotása, melynek tervezetét a képviselő-testület a májusi testületi ülésen 
megismert. Kérte annak elfogadását.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
partnerségi rendelet megalkotását.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2017. (VII.13.) önkormányzati rendelete  

a partnerségi egyeztetés szabályairól 
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. Turi Balázs polgármester a testületi ülést 
bezárta. 

 
 
 

  
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester         jegyző 

   
 
    Osgyán Gábor  
    jkv. hitelesítő 


