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Bakonycsernye Község Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
 
Készült: Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 
szeptember 27-én, 8.30 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 Berze Attila képviselőt 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 

216/2017. (IX.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Berze Attila 
képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett javaslatot. 
 
1./ Javaslat „Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására” című pályázat 
benyújtására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
2./ Javaslat a 202/2017. (IX.6.) számú határozat módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
3./ Javaslat a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-15-FE1-2016-
00010 számú pályázat megvalósításához szükséges tervező kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
4./ Javaslat Ifjúság utca felújítására vonatkozó döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
5./ Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
6./ Javaslat általános iskolai körzethatárok véleményezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
7./ Javaslat Fecskeházi bérlőkijelölésre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
8./ Javaslat Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz történő 
csatlakozásra 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

 
9./ Egyéb ügyek 
 
 
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 
217/2017. (IX.27.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat „Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására” című 
pályázat benyújtására 
2./ Javaslat a 202/2017. (IX.6.) számú határozat módosítására 
3./ Javaslat a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-15-
FE1-2016-00010 számú pályázat megvalósításához szükséges tervező 
kijelölésére 
4./ Javaslat Ifjúság utca felújítására vonatkozó döntések meghozatalára 
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5./ Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítására 
6./ Javaslat általános iskolai körzethatárok véleményezésére 
7./ Javaslat Fecskeházi bérlőkijelölésre 
8./ Javaslat Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz történő 
csatlakozásra 
9./ Egyéb ügyek 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat „Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására” című 
pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Az írásos előterjesztésnek megfelelően tájékoztatta a 
képviselőket a mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására kiírt 
pályázatról. A pályázatban igényelhető maximum összeg 10 millió Ft, az önerő 5 %, 
így javasolta a pályázat benyújtását, ugyanis az önkormányzatnak 2018. szeptember 
1-től kötelező a bölcsőde létrehozása, mivel a jelenlegi egységes óvoda-bölcsőde 
intézményi forma megszűnik és a 3 év alatti gyermekek száma eléri a 40 főt.  A 
műszaki leírás alapján részletes tájékoztatást adott a költségekről és az átalakítandó 
helyiségekről. A bölcsődéseknél majd külön játszóteret is kell kialakítani, melyet a 
jövő évi költségvetés tervezésekor figyelembe kell venni.  Pályázatíró cég nem kell, 
ugyanis EBR rendszeren keresztül benyújtandó pályázat.  
 
Berze Attila képviselő: A pályázati lehetőséget a pénzügyi bizottság is megtárgyalta 
és javasolja annak benyújtását a képviselő-testületnek.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: A költségeknél magasnak tartja a villanyszerelés 
összegét.  
 
Turi Balázs polgármester: Véleménye szerint a tervező egy életszerű költségvetést 
készített.  
 
Szarka István képviselő: Az építőiparban dolgozó szakemberek tapasztalatai alapján 
kevés a szakember, ennek is köszönhető sajnos, hogy ennyire megemelkedtek az 
árak.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Ki készítette a költségvetést? Várható-e, hogy lesz egyéb 
költség? 
 
Turi Balázs polgármester: Édes Szilárd tervező, aki dolgozott már az 
önkormányzatnak. Kérte, hogy amennyiben lehetséges jövő évi áron készüljön 
valamint ezen felül is elhangzottak már egyéb költségek. Kérte, hogy így kerüljön 
benyújtásra a pályázat.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Villámvédelem is kellene akkor már az épületre.  
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Turi Balázs polgármester: Jelenleg is van az épületen.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
„Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására” című pályázat benyújtására. 
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                                218/2017. (IX.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt 
be a nemzetgazdasági miniszter, a belügyminiszter és az emberi erőforrások 
miniszterrel közösen meghirdetett, a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 11. pont szerinti 
„Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására” című felhívásra.  
A támogatással megvalósítandó beruházás helye: Bakonycsernye, Rózsa utca 
67/B 
A pályázat tárgyát képező ingatlan helyrajzi száma: 1046 
A tervezett felújítás összege: bruttó 11.752.104 Ft 
Támogatási igény: bruttó 10.000.000 Ft 
Bakonycsernye Község Önkormányzata a pályázat megvalósításához 
szükséges 1 752 104,-Ft saját forrást a 2017. évi költségvetésében elkülöníti. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. szeptember 28. 

 
 
2./ Javaslat a 202/2017. (IX.6.) számú határozat módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Korábbi ülésen kijelölte a testület a belterületi vízrendezés 
IV. ütem tárgyában a legkedvezőbb ajánlattevőt, a Barnes-Bau Kft-t. Mivel nem név 
szerinti szavazással történt a kijelölés, ezért kérte a képviselőket, hogy újabb 
szavazás történjen, természetesen a határozatban szereplőek változatlanul hagyása 
mellett, de most már név szerint. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernye belterületi vízrendezés IV. ütem Akác utca térsége (TOP.2.1.3-15-
FE1-2016.00020) pályázat ajánlattevő kijelölését. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A Szervezeti és Működési Szabályzat 79.§-a alapján 
minden képviselőt név szerint szólított és a képviselő által adott „igen”, „nem” választ 
a névsorban a képviselők neve mellett rögzítette. Kérte, hogy nyilatkozatukat 
aláírásukkal hitelesítsék, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

Névszerinti szavazás eredménye: 
Turi Balázs  polgármester  igen 
Ackermann Zoltán  alpolgármester igen 
Berze Attila  képviselő  igen 
Kaviczki Péter képviselő  igen 
Osgyán Gábor  képviselő  igen 
Szarka István  képviselő  igen 
Varsányi Ferencné képviselő  igen 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                                219/2017. (IX.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 202/2017. 
(IX.6.) számú határozatát változatlan tartalommal névszerinti szavazással 
erősítette meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
3./ Javaslat a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-15-FE1-
2016-00010 számú pályázat megvalósításához szükséges tervező kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
Turi Balázs polgármester: A pályázati tervek elkészítésére az alábbi három árajánlat 
került bekérésre: 

- Schmidt Norbert e.v.  5.283.200,- Ft 
- Szalai Sándor e.v.   5.829.300,- Ft 
- Fekete Zoltán e.v.   5.715.000,- Ft 

A beruházás megvalósítására két év áll rendelkezésre, így mivel jelentős önerőre 
lesz szükség, ezért valószínűleg a 2018-2019. évi költségvetésben is tervezni kell 
vele. A tervek elkészítése és engedélyezése több hónapot vesz igénybe, 
remélhetőleg 2018. májusra lesznek engedélyes tervek, ezt követően indulhat a 
közbeszerzési eljárás. A beruházás pedig remélhetőleg ősszel megkezdődhet. 
Javasolta a tervek elkészítésére a legkedvezőbb árajánlat elfogadását.  
Ahhoz, hogy a közbeszerzés el tudjon indulni, engedélyes tervek kellenek. A 
beruházás sorrendjét is meg kell majd határozni a testületnek, melynek anyagi 
függvénye is van. Ha esetleg a magas költségek miatt úgy dönt a testület, hogy 
valamelyik szakaszt nem végzi el, akkor a támogatási költség is csökken. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00010 számú 
pályázat megvalósításához szükséges tervező kijelölését. 
 

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

                                                220/2017. (IX.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00010 számú 
pályázat megvalósítása érdekében a benyújtott ajánlatban szereplő pályázati 
tervek elkészítésével megbízza Schmidt Norbert e.v. (8060 Mór, Bartók Béla 
utca 22.) tervezőt. 
A megbízási díj bruttó összege 5.283.200,- Ft.  
Felhatalmazza a polgármester a megbízási szerződés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal   
 

 
4./ Javaslat Ifjúság utca felújítására vonatkozó döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
Turi Balázs polgármester: Korábbi ülésen már döntött a testület az Ifjúság utcára 
igényelt és elnyert vis maior támogatás felhasználására közbeszerzési eljárás 
megindításáról, melynek előkészítésével az Albensis Kft-t bízta meg. Az ajánlattételi 
felhívás készítése folyamatban van, amely tartalmazza az Ifjúság utca vis maior 
keretből történő helyreállítását, valamint a nem vis maior okozta károk önkormányzati 
saját erőből történő helyreállítását.  
Szükség lenne a 209/2017. (IX,6.) számú határozat módosítására, amelyben a 
közbeszerzési bizottság tagjai kerültek meghatározásra, viszont ki kell mondani a 
bizottság elnökét, melyre javasolta Fidrich Tamásné jegyzőt.   
Elmondta továbbá, hogy a beruházás teljes megvalósításához szükséges összegről 
is döntés kellene hozni, mely várhatóan az alábbiak szerint alakul: 

- pályázatban megítélt támogatás bruttó 27.000.000 Ft 
- pályázathoz szükséges önerő (10%)   3.000.000 Ft  
- a teljes műszaki tartalomhoz szükséges önerő 13.023.362 Ft 

Tehát az önkormányzat által biztosított önerő 16.023.362 Ft, melynek fedezetét a 
költségvetés terhére kell biztosítani.  
 
Berze Attila képviselő: A pénzügyi bizottság javasolja az ajánlattételi felhívásban az 
ifjúság utca vis maior keretből és önkormányzati forrásból egyaránt megvalósítandó 
teljes szakasz szerepeltetését.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
Ifjúság utca felújítására vonatkozó döntések meghozatalát. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                                221/2017. (IX.27.) sz. Határozata 

Bakonycsernye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a  2017.04.19-
2017.04.20. közötti időszakban jelentkező hírtelen lehűléssel járó havazás, 
havas eső, intenzív eső következtében a közlekedési infrastruktúrában, 
valamint a vízelvezető rendszerben okozott károk Ifjúság utca: 1325/33, 
1186/15, 1186/1, 1206/5, 1219/2 hrsz. területek helyreállítására kapott vis 
maior támogatás, továbbá a vis maior támogatással nem érintett ugyanezen 
utca vonatkozásában önkormányzati saját erőből megvalósuló helyreállítási 
munkák elvégzésére együttesen ajánlattételi felhívást készíttet. A helyreállítás 
becsült értékét nettó 32.777.923 Ft-ban határozza meg a határozat mellékletét 
képező műszaki tartalomban foglaltak szerint. 
A teljes helyreállítás költségeit az alábbiak szerint határozza meg: 

o pályázatban megítélt támogatás bruttó 27.000.000 Ft 
o pályázathoz szükséges önerő (10%) bruttó 3.000.000 Ft  
o a pályázat által nem támogatott műszaki tartalomhoz szükséges önerő 

bruttó 13.023.362 Ft 
o az önkormányzat által biztosított önerő mindösszesen bruttó 

16.023.362 Ft. 
Az önkormányzati önerők fedezetét a 2017. illetve a 2018. évi 
költségvetéséből biztosítja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Turi Balázs polgármester szavazásra bocsátotta a 209/2017. (IX.6.) számú határozat 
módosítását az elhangzott javaslat alapján.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                                222/2017. (IX.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 209/2017. 
(IX.6.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:  
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonycsernye 
község Önkormányzatának EBR 352 747 azonosító számú, "2017. 04. 19. -
2017.04. 20. közötti időszakban jelentkező hirtelen lehűléssel járó havazás, 
havas eső következtében  a közlekedési infrastruktúrájában, valamint a 
vízelvezető rendszerben okozott károk Ifjúság utcában” tárgyú ajánlattételi 
felhívásra beérkezett ajánlatok bírálati előkészítő munkája érdekében 
közbeszerzési bizottságot hoz létre, melynek tagjai az alábbi személyek: 
Fidrich Tamásné jegyző  bizottság elnöke 
Fülöp Éva pénzügyi ügyintéző bizottsági tag 
Szabolcs László műszaki ellenőr  bizottsági tag 
Czink Henrietta közbeszerzési szakértő    bizottsági tag 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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5./ Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Mint minden évben az idén is szükséges a költségvetés 
módosításának megtárgyalása és elfogadása, melyben az első félévben született 
döntések kerültek beépítésre.  
 
Berze Attila képviselő: A költségvetés módosítását a pénzügyi bizottság is 
megtárgyalta és javasolja annak elfogadását a képviselő-testületnek.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló  

3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

 
6./ Javaslat általános iskolai körzethatárok véleményezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt a napirendi pont szóbeli tájékoztatására.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az általános iskolai körzethatárok meghatározását minden 
évben jóvá kell hagyni a testületnek. A módosítást nem tartja indokoltnak, javasolja 
az eddigiekhez hasonlóan, változatlan formában elfogadni a körzethatárokat.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
iskolai körzethatárok jóváhagyását.   

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
223/2017. (IX.27.) sz. Határozata 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelési, oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VII.31.) EMI rendelet 24.§ (1) bekezdésében kapott 
véleményezési jogával élve az alábbi álláspontot alakítja ki: 
A képviselő-testület nem javasolja az iskolai felvételi és működési 
körzethatárának módosítását. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2017. november 30. 

 
 
7./ Javaslat Fecskeházi bérlőkijelölésre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Kalincsák Róbert és Jancsek Fruzsina kérelmet nyújtott 
be, akik Fecskeházi lakóként szeretnének beköltözni. Mivel van egy üres lakás, így 
javasolta a szerződés megkötését.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  A polgármester szavazásra bocsátotta 
Kalincsák Róbert és Jancsek Fruzsina kérelmét.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

224/2017. (IX.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló 
Fiatalok Garzonházába (Fecskeház) Kalincsák Róbert 8056 Bakonycsernye, 
Ifjúság u. 51. és Jancsek Fruzsina 8145 Nádasladány, Gyümölcsfa utca 25. 
szám alatti lakosokat 5 éves időtartamra Fecskeházi lakáshasználónak kijelöli.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 

8./ Javaslat Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz történő 
csatlakozásra 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Turi Balázs polgármester: Az idei évben is lehetőség van a felsőoktatásban tanuló 
diákok támogatására, a csatlakozással kapcsolatos előterjesztést megkapták a 
képviselők. Tavalyi évben csatlakozott az önkormányzat és 5000 Ft/hó támogatást 
nyújtott. A feltételekről később is dönthet a testület, most a csatlakozási szándékról 
kell. Javasolta, hogy csatlakozzon az önkormányzat, hiszen a szociális keret terhére 
a költségvetésből lehet fedezni a támogatást. Javasolta továbbá, hogy a feltételek is 
kerüljenek már most meghatározni, így nem kell a következő ülésen már erről 
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dönteni. A tavalyi évben 57.000 Ft jövedelemhatár volt meghatározva, 5 fő részére 
volt nyújtható a támogatás 5.000 Ft összegben. Kérte a véleményeket.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Egy létszámkeretet is lehetne meghatározni és a benyújtott 
kérelmekről ennek függvényében dönteni.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Javasolta 60.000 Ft-ra megemelni a 
jövedelemhatárt, ugyanis tavalyi évben egy fő volt jogosult a támogatásra.  
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozást az előterjesztés 
szerint.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 1 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
225/2017. (IX.27.) 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 Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához.  
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi 
fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja és kötelezettséget 
vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során 
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak 
megfelelően jár el.  
 
Határidő: 2017. október 2.  
Felelős: polgármester  

 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a BURSA Hungarica Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat feltételrendszerének meghatározását, 5 fő részére, 5.000 Ft 
összegű támogatással, valamint a jövedelemhatár 60.000 Ft-ban történő 
meghatározását.    

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 1 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
226/2017. (IX.27.) sz. Határozata 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében maximum 5 fő 
részére havi 5.000 Ft összegű támogatást biztosít a pályázati kiírásban 
meghatározottak szerint.  
A pályázati kiírást az alábbiak szerint fogadja el: 
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Támogatásban azok a felsőoktatásban résztvevő fiatalok részesíthetők, 
akiknél a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a 60.000 Ft-ot. 
A beérkező pályázatok elbírálásánál ezen feltételen túl figyelemmel kell lenni a 
rangsor felállításánál a pályázati kiírásban szereplő szempontokra.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
 
 
 

9./ Egyéb ügyek 
 
 
9/1. Javaslat védőnői helyettesítés megtárgyalására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy Súr község Polgármestere 
azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a súri védőnői körzetben Stern 
Éva bakonycsernyei védőnő helyettesítését engedélyezze a testület. A védőnő 
régóta végez helyettesítést hol Súron, hol a Gyes-en lévő másik körzet védőnőjét. 
Kérte a képviselők véleményét.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Amennyiben a védőnő is vállalja és a munkája 
rovására nem megy, abban az esetben támogatja.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Milyen napokat érintene, és ezekre a napokra kap-e itt is 
fizetést? 
 
Turi Balázs polgármester: Hétfő fél napot és szerda egész napot érintene, igen 
ezekre a napokra Bakonycsernye önkormányzatától is kap fizetést.  
 
Szarka István képviselő: Korábban is engedélyezve lett részére a helyettesítés. Jött-
e akkor problémára utaló visszajelzés? Amennyiben nem, akkor engedélyezhető.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az utóbbi években nem Súron, hanem itt helyben a másik 
körzetet is helyettesítette, nem érkezett panaszbejelentés.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Kellene tudni a leterheltséget, meg azt, hogy mennyi a 
gyereklétszám.  
 
Berze Attila képviselő: Amennyiben ő úgy gondolja, hogy be tudja vállalni, úgy 
támogatja.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
védőnő helyettesítésének engedélyezését.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 

A szavazás eredménye: 5 igen, 2 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
227/2017. (IX.27.) sz. Határozata 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Stern 
Éva bakonycsernyei védőnő Súr község védőnői körzetben helyettesítéssel 
történő feladatellátásához 2017. október 1. napjától 2018. szeptember 30. 
napjáig heti 1,5 munkanap terhére. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: 2017. október 1.  

 
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta, hogy a testület döntsön a védőnői körzet 
felülvizsgálatáról, szükség van-e két fő védőnő foglalkoztatására.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
védőnői körzetek felülvizsgálatát.   
 

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

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
228/2017. (IX.27.) sz. Határozata 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a védőnői körzetek működését felülvizsgálja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. június 30. 

 
 
 
9/2. Tájékoztatás Nyugdíjas Klub kirándulásáról  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Nyugdíjas Klub az idei 
évben ünnepelte a 40. évfordulóját. Munkájukkal aktívan részt vesznek a településen 
megrendezett programokon és segítik azokat. E tevékenység elismeréseként a klub 
tagjait parlamenti kirándulásra szeretné elvinni.  
 
A képviselő-testület a polgármester tájékoztatást tudomásul vette. 
 
 
 
9/3. Templom alatti buszparkolóra vonatkozó bejelentés 
 
Turi Balázs polgármester: Már korábbi ülésen is felvetődött, hogy a templom alatti 
parkolóban a buszok is parkolnak, melyet most az ingatlan lakói is jelezték, 
nehezményezték. Kérték más parkoló kijelölését a buszok részére, mert véleményük 
szerint akadályozza a biztonságos kijárásukat. 
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Ackermann Zoltán alpolgármester: A ház elé és a kapu elé nem állhat a busz.  
 
Berze Attila képviselő: Nem szerencsés helyen állnak a buszok, valóban kellene más 
parkolót kijelölni.  
 
Turi Balázs polgármester: Nagyobb települések EU-s forrásból meg tudták oldani a 
parkolást. Sajnos megyehatár falu vagyunk, így itt nehéz megoldást találni. Talán 
parkolásra vonatkozó tábla elhelyezésére lenne szükség, melynek ügyében javasolta 
Közútkezelő megkeresését.  
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
parkolás kialakítását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

229/2017. (IX.27.) sz. Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákóczi út és a 
József Attila utca kereszteződésében található parkoló parkolási rendjének 
kialakításával kapcsolatban felveszi a kapcsolatot a Fejér Megyei 
Közútkezelővel.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
Kaviczki Péter képviselő: Az Arany János utcai buszmegálló előtt területet a nagy 
eső kimosta, ami beszakadt, a villanyvezeték is meghibásodott. Kérte ennek 
helyreállítását. Korábban beszélt Polgármester Úrral az Ady utcai közparkban 
betonos pálya kialakításáról, ugyanis egyre több a gyerek az utcában és szükség 
lenne egy olyan helyre, ahol játszanak, labdáznak.  
 
Turi Balázs polgármester: A villanyvezeték ügyben megtörtént az intézkedés az E-
ON fele. A buszöböl felújítását a Magyar Közútkezelő Kht. végezte, nekik jelezte a 
felmerült problémát. Ugyanígy tett az EO-n fele, hiszen az ő feladatuk az 
energiahálózat üzemeltetése, karbantartása. Az Ady utcai betonos pálya 
kialakítására vonatkozóan árajánlatot kért be Kovács Attila vállalkozótól. Amennyiben 
beérkezik, úgy a testület tárgyalni fogja.  
 
 
Osgyán Gábor képviselő: Az Arany J. utca egyik lakója jelezte, hogy az ingatlana 
mögött húzódó árok, takarításra szorulna. Esetleges eldugulás esetén a víz nem fog 
tudni elfolyni.   
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Szarka István képviselő: Többen jelezték felé, hogy nagyban rontja a faluképet, hogy 
néhány udvarba és a házak előtti területeket nem tisztítják a tulajdonosok. Jelezte 
továbbá, hogy a Települési Arculati Kézikönyvben a temetőkről nem talált képet. Az 
evangélikus temetőben pedig van egy több mint 100 éves hársfa, azt is bele lehetne 
tenni.  
 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. Turi Balázs polgármester a testületi ülést 
bezárta. 

 
 

  
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester         jegyző 

  
 
    Berze Attila  
    jkv. hitelesítő 


