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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 
január 24-én, 14 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli 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 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: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2019. (I.24.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Varsányi 
Ferencné képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 

 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőek szerint tett javaslatot. 
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1./ Javaslat kiegyenlítő bérrendezési alapból történő támogatásra pályázat 
benyújtására 
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 Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2019. (I.24.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 
napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat kiegyenlítő bérrendezési alapból történő támogatásra pályázat 
benyújtására 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
Turi Balázs polgármester: Következőtest ülés időpontja szerda, 13 óra, kérte a 
képviselőket, a soros testületi ülésen való megjelenésre. 
 
 
1./ Javaslat kiegyenlítő bérrendezési alapból történő támogatásra pályázat 
benyújtására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné jegyzőt az előterjesztés szerint 
tájékoztatásra.  

 
Fidrich Tamásné jegyző: A köztisztviselők részére 8 éve nem történt központilag 
béremelés, ezért most nagyon örül, hogy kiírásra került a pályázat az illetmény 
emelésének kiegészítő fedezésére. Így az önkormányzatok által saját hatáskörben 
nyújtott béremelés a sikeres pályázati támogatással csökkentheti a hivatal 
fenntartását. Jelenleg az illetményalap 38.650 Ft, ezt a képviselő-testület 
megemelheti, ha van rá fedezete. Jelen pályázat feltétele, hogy az önkormányzat 
vállalja az illetményalap 46.380 Ft-ra történő emelését.   
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Ez az emelés mindenkinél egyformán 8.000 Ft-ot 
jelent, vagy mindenkinél más? 
 
Turi Balázs polgármester: A bére senkinek nem fog emelkedni, hiszen tavaly a 
hivatal költségvetéséből került megemelésre a bér, ennek a fedezetére lenne a 
pályázat benyújtva. Amennyiben nyer a pályázat, úgy a fennmaradt összeget lehet, 
akár dologi kiadásra vagy egy részét esetleges béremelésre is felhasználni.  
A másik két testület, Balinka és Nagyveleg már hozzájárulását adta a pályázat 
benyújtásához.  
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Varsányi Ferencné képviselő: Korábbi években nem volt ilyen pályázati lehetőség? 
 
Turi Balázs polgármester: Nem, most először van. Javasolta a pályázat benyújtását. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Összegszerűen mekkora a pályázható összeg? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A maximális pályázható összeg 12 millió Ft.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta a bérrendezésre vonatkozó pályázat 
benyújtását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
kiegyenlítő bérrendezési alapból történő támogatásra pályázat benyújtását az 
előterjesztés szerint.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2019. (I.24.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be a Bakonycsernye, Balinka és Nagyveleg települések által közösen 
fenntartott Bakonycsernyei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 
tekintetében a Belügyminiszter által kiírt a Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi I. törvény 3. melléklet I. 12. pont szerinti 
kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására. 
Az igényelendő összeg: 12.024.000 Ft 
Az Önkormányzat kijelenti, hogy vállalja az illetményalap a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIC. törvényben rögzítetthez képest 20 %-kal 
emelt összegben, azaz 46.380 forintban történő megállapítását 2019. évre.  

 
Felelős: Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
Határidő: azonnal  

 
 
 
Turi Balázs polgármester: Előző ülésen tárgyalta a testület a téli rezsicsökkentéssel 
kapcsolatos szerződéseket, ahol a szénre és a brikettre vonatkozó szerződés 
elfogadásra került. A fa esetében sikerült megállapodni Szamosfalvi János helyi 
vállalkozóval, aki a fát a hivatalhoz szállítaná, ahol Berze Attila segítségével kerülne 
kiosztásra az igénylők részére meghatározott napokon. A gázpalackra vonatkozóan 
a Flaga Gázzal még folynak a megbeszélések, így a mai napon a fa szállítására 
vonatkozó szerződés elfogadására lenne szükség.  
 
Szarka István képviselő: Teljesen átlátható és korrekt megoldás, támogatni tudja. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Szamosfalvi János helyi vállalkozóval kötendő szerződés elfogadását.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2019. (I.24.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a téli 
rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy 
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról 
szóló 1602/2018. (XI.278.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása céljából, 
továbbá a Belügyminiszter BMÖGF/69-79/2018. számon kiadott  támogatói 
okiratában meghatározottak figyelembe vételével a téli rezsicsökkentésben 
korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot 
felhasználó  háztartások egyszeri 12.000 Ft összegű természetbeni 
támogatás felhasználhatósága céljából szerződést köt Szamosfalvi János 
helyi vállaklozóval (8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 72. adószáma: 
63857948-2-27) fa tüzelőanyag biztosítására 12.000 Ft/igénylő értékben.  
A szerződést felek határozott időre, azaz 2019. december 15-ig kötik.  
Gazdálkodó szervezet vállalja, hogy az általa forgalmazott tüzelőanyagot a 
támogatást igénylő által kért időpontban, de legkésőbb 2019. december 15-ig 
biztosítja annak átvételét. 
A tüzelőanyag jogosulthoz történő szállítási költsége a jogosultat terheli, 
annak összege a  természetben nyújtott támogatás értékét nem 
csökkentheti. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti gazdálkodó 
szervezettel kötendő szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. január 31.  

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

  
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester        jegyző 
 
 
    Varsányi Ferencné  
    jkv. hitelesítő 


