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Bakonycsernye Község Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
 
Készült: Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 
augusztus 4-én, 8.30 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Turi Balázs   polgármester 
Kaviczki Péter  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 4 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.  
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Varsányi Ferencné 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 

186/2017. (VIII.4.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Varsányi 
Ferencné képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett javaslatot. 
 
1./ Konyhai kisegítő álláshelyekre beérkezett pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
2./ Javaslat testvértelepülési táborozásra történő utazáshoz kapcsolódó vállalkozó 
kijelölésére 
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 
187/2017. (VIII.4.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Konyhai kisegítő álláshelyekre beérkezett pályázatok elbírálása 
2./ Javaslat testvértelepülési táborozásra történő utazáshoz kapcsolódó 
vállalkozó kijelölésére 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Konyhai kisegítő álláshelyekre beérkezett pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a meghirdetésre került 
Rózsa utcai és Rákóczi utcai óvoda konyhai kisegítő munkakör. A Rózsa utcai óvoda 
álláshelyre négy pályázat, a Rákóczi úti óvoda álláshelyre három pályázat érkezett. 
Azért lettek külön meghirdetve az álláshelyek, mivel más-más időpontban tölthetők 
be. A beérkezett pályázatokat ismertette a képviselőkkel. A pályázatok zárt ülésén 
történő megtárgyalását egyik pályázó sem kérelmezte. Kérte a képviselők 
hozzászólását, véleményét. 
 
 
A testület tagjai áttekintve a pályázatokat más javaslatot nem tettek, így a 
polgármester szavazásra bocsátotta Császárné Pap Csilla Bakonycsernye, József A. 
u. 12. szám alatti pályázó kinevezését a Rózsa utcai óvoda konyhai kisegítő 
munkakör betöltésére vonatkozóan.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 

A szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

188/2017. (VIII.4.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bóbita Óvoda 
Egysége Óvoda-bölcsőde konyhai kisegítő munkakör betöltésére Császárné 
Pap Csilla Bakonycsernye, József A. u. 12. szám alatti pályázót nevezi ki 
2017. augusztus 14. napjától határozatlan időre, 8 órás munkaidőre, 3 hónap 
próbaidővel. Illetménye a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben foglaltak alapján került meghatározásra.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
A polgármester szavazásra bocsátotta Csizmadia Gyöngyi Csetény, Kövesdi u. 8. 
szám alatti pályázó kinevezését a Rózsa utcai óvoda konyhai kisegítő munkakör 
betöltésére vonatkozóan.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

189/2017. (VIII.4.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bóbita Óvoda 
Egysége Óvoda-bölcsőde konyhai kisegítő munkakör betöltésére Csizmadia 
Gyöngyi Csetény, Kövesdi u. 8. szám alatti lakos pályázatát elutasítja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
A polgármester szavazásra bocsátotta Herczku Tímea Bakonycsernye, Petőfi u. 
38/a. szám alatti pályázó kinevezését a Rózsa utcai óvoda konyhai kisegítő 
munkakör betöltésére vonatkozóan.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

190/2017. (VIII.4.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bóbita Óvoda 
Egysége Óvoda-bölcsőde óvoda konyhai kisegítő munkakör betöltésére 
Herczku Tímea Bakonycsernye, Petőfi u. 38/a. szám alatti lakos pályázatát 
elutasítja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
A polgármester szavazásra bocsátotta Slavoczky Beatrix Bakonycsernye, Ady E. u. 
16. szám alatti pályázó kinevezését a Rózsa utcai óvoda konyhai kisegítő munkakör 
betöltésére vonatkozóan.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 4 fő 
A szavazás eredménye: 0 igen, 4 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

191/2017. (VIII.4.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bóbita Óvoda 
Egysége Óvoda-bölcsőde óvoda konyhai kisegítő munkakör betöltésére 
Slavoczky Beatrix Bakonycsernye, Ady E. u. 16. szám alatti lakos pályázatát 
elutasítja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
A polgármester szavazásra bocsátotta Szkok Vivien Bakonycsernye, Ifjúság u. 35. 
szám alatti pályázó kinevezését a Rákóczi utcai óvoda konyhai kisegítő munkakör 
betöltésére vonatkozóan.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

192/2017. (VIII.4.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bóbita Óvoda 
Egysége Óvoda-bölcsőde konyhai kisegítő munkakör betöltésére Szkok Vivien 
Bakonycsernye, Ifjúság u. 35. szám alatti pályázót nevezi ki 2017. augusztus 
28. napjától határozatlan időre, 8 órás munkaidőre, 3 hónap próbaidővel. 
Illetménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben 
foglaltak alapján került meghatározásra.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
A polgármester szavazásra bocsátotta Grófné Fábián Gyöngyi Mór, Béke u. 68. 
szám alatti pályázó kinevezését a Rákóczi úti óvoda konyhai kisegítő munkakör 
betöltésére vonatkozóan.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

193/2017. (VIII.4.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bóbita Óvoda 
Egysége Óvoda-bölcsőde konyhai kisegítő munkakör betöltésére Grófné 
Fábián Gyöngyi Mór, Béke u. 68. szám alatti lakos pályázatát elutasítja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
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A polgármester szavazásra bocsátotta Famosi Renáta Bakonycsernye, Bercsényi u. 
12. szám alatti pályázó kinevezését a Rákóczi úti óvoda konyhai kisegítő munkakör 
betöltésére vonatkozóan.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

194/2017. (VIII.4.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bóbita Óvoda 
Egysége Óvoda-bölcsőde konyhai kisegítő munkakör betöltésére Farmosi 
Renáta Bakonycsernye, Bercsényi u. 12. szám alatti lakos pályázatát 
elutasítja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
2./ Javaslat testvértelepülési táborozásra történő utazáshoz kapcsolódó 
vállalkozó kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az erdélyi Dózsa György 
testvértelepülés uniós pályázaton sikeresen vett részt, így lehetőség lenne az 
általános iskolás felső tagozatos diákok közül 15 tanulónak és 2 felnőtt kísérőnek 
náluk táborozni. Az önkormányzatnak az utazást és annak költségét kell 
finanszírozni. Ehhez három árajánlatot kért be az alábbi cégektől:  

- Buszrent Személyszállítás 
- Fehérvár Travel Busz Kft. 
- MAMOKA Trans Kft. 

Felkérte Göndöcs Edina ügyintézőt a beérkezett árajánlatokkal kapcsolatos 
tájékoztatásra.  
 
Göndöcs Edina ügyintéző: A bekért árajánlatok közül a Buszrent Személyszállítás 
nem tudott árajánlatot adni. A Fehérvár Travel Busz Kft. megküldte ajánlatát, 545.000 
Ft összegben, viszont telefonon olyan tájékoztatást adtak, hogy az árajánlatban 
szereplőeket bármikor módosíthatják.  
A MAMOKA Kft. által benyújtott árajánlat 720.561,- Ft, melyet teljesen kirészletezve 
tartalmaz minden díjat. Igaz, hogy magasabb az ár, viszont ők tartják az árajánlatban 
szereplőeket, valamint telefonon történt beszélgetés során is megbízhatóbbnak 
tűnnek.  
Kaviczki Péter képviselő: Mekkora lenne az árkülönbség? 
 
Göndöcs Edina ügyintéző: 175.561,- Ft a különbség. Mivel a Fehérvár Travel csak 
úgy köt szerződés, hogy módosíthatja az árat, így a végén lehet, hogy nekik is lenne 
700.000 Ft.  
 
Turi Balázs polgármester: Egy-két fuvarozással foglalkozó céget felhívott, nagyon 
nehéz találni olyat, aki vállalja és megfelelő is lenne. Javasolta a MAMOKA Trans Kft. 
kijelölését, még ha nem is ők a legolcsóbbak, mert a gyerekek biztonsága sokkal 
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fontosabb. A szülők az utazás költségeihez 13.000,- Ft/ fő összeggel járulnak hozzá. 
A fennmaradó összeget az önkormányzat a költségvetésében a testvértelepülési 
kapcsolatok ápolása soron betervezett összegből biztosítja.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
MAMOKA Trans Kft. megbízását. 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

195/2017. (VIII.4.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete az erdélyi Dózsa 
György testvértelepülésen táborozó diákok utaztatásával a MAMOKA Trans 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-t (8060 Mór, Hammerstein u. 7. képviseli: 
Major Ferenc) bízza meg az árajánlatban szereplő 720.561,- Ft összegben, 
melynek fedezetét a 2017. évi költségvetésében biztosítja.   
Felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatási keretszerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. Turi Balázs polgármester a testületi ülést 
bezárta. 

 
 
 

  
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester         jegyző 

   
 
    Varsányi Ferencné  
    jkv. hitelesítő 


