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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 

 
 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 
szeptember 13-án, 07.30 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, az ülést megnyitotta.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Ackermann Zoltán alpolgármestert 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 

272/2019. (IX.13.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Ackermann 
Zoltán alpolgármestert bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőktől eltérően az alábbiak 
szerint tett javaslatot:  
 
1./ Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzattal kötendő konzorciumi szerződésre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
2./ Javaslat II-es számú háziorvosi körzetre vonatkozó vállalkozói szerződések 
elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
3./ Javaslat 2019. évi költségvetési módosításának elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
4./ Javaslat a 2019. évi második féléves beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
5./ Javaslat családsegítő szolgálat személyi ügyeivel kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
6./ Tájékoztató védőnő továbbtanulásával kapcsolatban 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
7./ Javaslat polgármester szabadságával kapcsolatos munkáltatói döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Ackermann Zoltán alpolgármester 
 
8./ Javaslat Rózsa utcai óvoda udvar rendezésére vállalkozó kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
9./ Javaslat pályázati kiírás gyermekétkeztetés vonatkozásában 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
10./ Javaslat óvoda bölcsődei beszámoló és munkatervének elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
11./ Pünkösdi Egyház segítség kérése az Imaház előtt lévő partoldal javításával 
kapcsolatban 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
12./ Javaslat zöldterület karbantartási feladatokról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
13./ Tájékoztató közbeszerzési határidő módosításáról 
Előterjesztő. Turi Balázs polgármester 
 
14./ Javaslat I/32. Mór kistérség vízmű-V elnevezésű viziközmű rendszer 2020-2034 
évi Gördülő Fejlesztési terv véleményezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
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15./ Javaslat II-es számú háziorvosi körzet körzeti ápolói feladatok helyettesítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
16./ Javaslat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban 
történő részvételére, valamint a szükséges nyilatkozatok megtételére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
17./ Javaslat „Bakonyért” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület kérelme SECAP 
dokumentáció elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
A tárgyalandó napirendre egyéb módosító javaslat nem érkezett. A polgármester 
szavazásra bocsátotta a tárgyalandó napirendre tett javaslat elfogadását az 
elhangzottak szerint: 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

273/2019. (IX.13.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nyíltülés 
tárgyalandó napirendi pontjaira tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el: 
1./ Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzattal kötendő konzorciumi 
szerződésre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
2./ Javaslat II-es számú háziorvosi körzetre vonatkozó vállalkozói szerződések 
elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
3./ Javaslat 2019. évi költségvetési módosításának elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
4./ Javaslat a 2019. évi második féléves beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
5./ Javaslat családsegítő szolgálat személyi ügyeivel kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
6./ Tájékoztató védőnő továbbtanulásával kapcsolatban 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
7./ Javaslat polgármester szabadságával kapcsolatos munkáltatói döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Ackermann Zoltán alpolgármester 
8./ Javaslat Rózsa utcai óvoda udvar rendezésére vállalkozó kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
9./ Javaslat pályázati kiírás gyermekétkeztetés vonatkozásában 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
10./ Javaslat óvoda bölcsődei beszámoló és munkatervének elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
11./ Pünkösdi Egyház segítség kérése az Imaház előtt lévő partoldal 
javításával kapcsolatban 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
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12./ Javaslat zöldterület karbantartási feladatokról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
13./ Tájékoztató közbeszerzési határidő módosításáról 
Előterjesztő. Turi Balázs polgármester 
14./ Javaslat I/32. Mór kistérség vízmű-V elnevezésű viziközmű rendszer 
2020-2034 évi Gördülő Fejlesztési terv véleményezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
15./ Javaslat II-es számú háziorvosi körzet körzeti ápolói feladatok 
helyettesítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
16./ Javaslat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatban történő részvételére, valamint a szükséges nyilatkozat 
megtételére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
17./ Javaslat „Bakonyért” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület kérelme 
SECAP dokumentáció elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
Szarka István távozott az ülésről. Így a képviselő-testületi tagok száma a maximális 7 
főről 6 főre csökkent. 
 
1./ Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzattal kötendő konzorciumi szerződésre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Dr. Molnár Krisztián megyei közgyűlés elnökével 
egyeztetve kéri a képviselő-testületet, hogy a Táncsics Mihály és József Attila utcai 
lakók védelmére egy záportározó kialakítására nyújtsanak be pályázatot. A 
pályázatban önkormányzatunk konzorciumi partnerként venne rész a Megyei 
Önkormányzattal közösen. A záportározó külterületen a Súr felé vezető út mellett 
helyezkedne el, mely területek jelenleg magánkézben vannak és azokkal a 
tulajdonosoktól, ahol a műtárgy megépül, ezt a területet önkormányzati tulajdonba 
kell venni. A költségeket a pályázat támogatja, tehát saját erőt valószínűsíthetőleg 
nem kell igénybe venni. Az egyeztetések megkezdődtek, melyekről a későbbiek 
folyamán tájékoztatja a testületet. 
Elmondta továbbá, hogy a Vízügyi Igazgatóság megkezdte a mederkotrást a súri 
vízfolyásnak.  A többi érintett rész vízjárta területnek fog minősülni. Az érintett 
területek tulajdonosai tulajdoni lapjára pedig ez be lesz jegyezve. Ami jó, hogy ez egy 
több települést védő projekt lesz. A híd is benne van, átépítik. Az érintett embereknek 
kell egyszeri kárpótlást fizetni, mert ez bekerül a tulajdoni lapra. Ez közcél, 
mindenkinek fontos, hogy meg legyen csinálva. A híd alja is el van iszaposodva, 
annak tisztítását is el kell végezni. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: A folyónak mindkét oldalán lesz gát? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, ezért érintett a 2 tulajdonos. 
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Kaviczki Péter képviselő: Volt arról szó, hogy a további projekt az iskola alatt is meg 
lenne kotorva, az karbantartási feladat lenne. Már ott is kiönt és előbb utóbb az lesz, 
hogy a Bercsényi utcába fog befolyni. 
 
Turi Balázs polgármester: Az elsődleges dolog, hogy a gát megépüljön, és így megy 
lefele. Meglátják, hogy mi fog ebbe beleférni. A tervezésben kérték, hogy valósuljon 
meg az alsó rész is. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Volt, aki nagyon fel volt háborodva, hogy ez felesleges, 
legyen kikotorva a folyó, azzal lenne megoldva. 
 
Turi Balázs polgármester: Úgy gondolja, hogy ezt most megindokolta. Ezt komplexen 
kell kezelni. Ha nincs gát, akkor az alsó falu végén, és más településeken lehetne 
gond. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Oda tavat semmiképpen nem merne csinálni. Ott nem lesz 
állandó víz, egy tónál teljesen más alap kell, nem lenne biztonságos. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Súri patak kotrásáról, valamint a következendő pályázatokról szóló tájékoztatót 
elfogadásra. 
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

274/2019. (IX.13.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér 
Megyei Önkormányzattal közösen pályázatot nyújt be a TOP-2.1.3-16 
kódszámú felhívásra. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem 
benyújtásához szükséges - a határozat melléklete szerinti - konzorciumi 
együttműködési megállapodás aláírására. 
Továbbá vállalja a beruházáshoz szükséges ingatlanok megszerzését, 
esetleges átminősítését, melynek költségeit – nyertes pályázat esetén - a 
támogatás terhére kívánja elszámolni, a pályázati felhívásban meghatározott 
mértékig. A beruházás befejezését követően annak üzemeltetését, 
fenntartását saját költségvetése terhére biztosítja. 
Az elvégzendő feladatok és azok költségeinek részletes megosztását a Fejér 
Megyei Önkormányzat és Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
között – nyertes pályázat esetén – a támogatásban részesített projekt 
megvalósítására megkötendő konzorciumi együttműködési megállapodás 
fogja tartalmazni. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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2./ Javaslat II-es számú háziorvosi körzetre vonatkozó vállalkozói szerződések 
elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Az elmúlt ülésen jelezte, hogy a II-es számú háziorvosi 
körzetbe felmondta a helyettesítést Dr. Sós Katalin doktornő. Kérte levélben, hogy 
indokolja meg részletesebben felmondásának okát. Eközben sikerült felvenni a 
kapcsolatot Dr. Markó-Bodor Adrienne, Dr. Csillag Márta és Dr. Udvardi Erzsébet 
doktornőkkel, akik elvállalnák a II-es számú háziorvosi körzet helyettesítési feladatait, 
persze felváltva. A doktornőkkel kötendő szerződés tervezetét kérte, hogy tekintsék 
át.  A rendelési idők még hiányoznak a tervezetből, azt össze kell egyeztetni a 
doktornők saját rendelési idejükkel. De a heti 7,5 rendelési idő mindhárom 
doktornőnél meglesz, de nem biztos, hogy minden napon lesz rendelés. A lényeg, 
hogy a heti óraszámnak megfelelő legyen. A helyettesítést a három doktornő 
megoldja egymás között. Azokon a napokon, amikor nincs rendelés, az ápolónő 8-
16-ig a rendelőben tartózkodik. A helyettesítés addig tartana, amíg Dr Brechtold 
Péter doktor úr véglegesen idejön. Elmondta továbbá, hogy a doktornők 
meglepődtek, Sós doktornő eddigi helyettesítési bérén, magasnak tartották. Ettől 
függetlenül javasolja, hogy ugyan azt a bért, azaz a napi 30.000 Ft/napot kapják meg 
a helyettesítők. Jelezte, hogy 1 órás rendelésről van szó. A doktornők 3 napot tudnak 
rendelni, de a betegek el lesznek látva. Ha bármi gond közbejön a betegekkel, akkor 
azokon a napokon is kifognak jönni hozzájuk, amikor nincs rendelési idő. Javasolja a 
heti 3 alkalmas helyettesítési szerződés megkötését. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Havonta fognak váltani? 
 
Turi Balázs polgármester: Majdnem. Markó doktornő kezd októberben, Udvardi 
doktornő november-decemberben, Csillag doktornő januárban, Udvardi doktornő 
februárban és Markó doktornő márciusban. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Másik asszisztens lesz? 
 
Turi Balázs polgármester: Nem, teljesen elég lesz egy, így is meglehet oldani. 
 
Turi Balázs polgármester: Reméli, hogy a betegek is meg lesznek elégedve a 
doktornőkkel. Elmondta továbbá, hogy a nagyvelegi doktornő is megkereste, hogy ő 
is szívesen elvállalta volna a II-es körzet helyettesítését. 
 
Több kérdés hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Dr. Sós Katalin szerződés felmondását elfogadásra. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

275/2019. (IX.13.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat és Dr. Sós Katalin és Társa Bt. között köttetet – II. számú 
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háziorvosi körzet helyettesítési feladatok ellátására kötött megbízási 
szerződést közös megegyezéssel felmondja 2019. szeptember 27-vel. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
Több kérdés hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta a 
II. számú háziorvosi körzetre vonatkozó feladatellátási szerződések elfogadását. 
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye:6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

276/2019. (IX.13.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 
szeptember 30-tól 2019. október 31-ig, valamint 2020. március 1-től 2020. 
március 31-ig terjedő határozott időre megbízási szerződést köt Marko Med & 
Service Betéti Társaság (székhelye: 8053 Bodajk, Malom u. 7.), képviseli Dr. 
Bodor Adrienne Erzsébet háziorvos szakorvos, mint a Bt. ügyvezetőjével az 
önkormányzat egészségügyi alapellátási feladatok területi ellátási 
kötelezettséggel való ellátására a Bakonycsernye II. számú háziorvosi körzete 
tekintetében. A megbízási szerződés határideje határozott. 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megbízási 
szerződés aláírására. 
Egyben kijelenti, hogy a megbízási szerződés 12. pontja szerinti helyettesítési 
feladatokat Dr. Csillag Márta (8066 Pusztavám, Hegyalja u. 26.), valamint Dr. 
Udvardi Erzsébet (2870 Kisbér, Ritter Ferenc utca 43.) háziorvos útján 
biztosítja. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye:6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
277/2019. (IX.13.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 
november 1-től 2019. december 31-ig, valamint 2020. február 1-től 2020. 
február 28-ig terjedő határozott időre megbízási szerződést köt Dr. Udvardi és 
Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (székhelye: 2870 Kisbér, 
Ritter Ferenc u. 43.), képviseli Szarvas Szilveszter, mint a Bt. ügyvezetőjével 
az önkormányzat egészségügyi alapellátási feladatok területi ellátási 
kötelezettséggel való ellátására a Bakonycsernye II. számú háziorvosi körzete 
tekintetében. A háziorvosi feladatokat Dr. Udvardi Erzsébet belgyógyász, 
kardiológus szakorvos útján látja el. A megbízási szerződés határideje 
határozott. 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megbízási 
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szerződés aláírására. 
Egyben kijelenti, hogy a megbízási szerződés 12. pontja szerinti helyettesítési 
feladatokat Dr. Csillag Márta (8066 Pusztavám, Hegyalja u. 26.), valamint Dr. 
Bodor Adrienne Erzsébet (8053 Bodajk, Malom u. 7.) háziorvos útján 
biztosítja. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

278/2019. (IX.13.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 
1-től 2020. január 31-ig terjedő határozott időre megbízási szerződést köt 
CSILLAGMED Egészségügyi Betéti Társaság (székhelye: 8066 Pusztavám, 
Hegyalja u. 26.), képviseli Dr. Csillag Márta általános orvostan szakorvos, mint 
a Bt. ügyvezetőjével az önkormányzat egészségügyi alapellátási feladatok 
területi ellátási kötelezettséggel való ellátására a Bakonycsernye II. számú 
háziorvosi körzete tekintetében. A megbízási szerződés határideje határozott. 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megbízási 
szerződés aláírására. 
Egyben kijelenti, hogy a megbízási szerződés 12. pontja szerinti helyettesítési 
feladatokat Dr. Udvardi Erzsébet (2870 Kisbér, Ritter Ferenc u. 43.), valamint 
Dr. Bodor Adrienne Erzsébet (8053 Bodajk, Malom u. 7.) háziorvos útján 
biztosítja. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Kaviczki Péter képviselő: Lesz tájékoztatás a falu felé a változásokról? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, a tájékoztatás az adott körzethez tartozó házakhoz 
be lesz dobálva, illetve a rikkancsba is meg lesz jelentetve. 
 
 
3./ Javaslat 2019. évi költségvetési módosításának elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Átadta a szót a pénzügyi vezetőnek a napirendi pont 
szóbeli kiegészítésére. 
 
Csik Ildikó pénzügyi vezető: Az összes változás a döntések szerint lett meghozva. 
 
Berze Attila képviselő: A Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság a költségvetés 
módosítását elfogadásra javasolja. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el: A polgármester szavazásra bocsátotta a 2019. 
évi költségvetés módosítását elfogadásra. 
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2019. (IX.16.) Rendelete a 2019. évi költségvetésről szóló  
2/2019.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
4./ Javaslat a 2019. évi második féléves beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Ismertette a beszámolóban foglaltakat. 
 
Berze Attila képviselő: A Pénzügyi és Településüzemeltetési Bizottság a beszámoló 
elfogadását javasolja. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 2019. 
évi második féléves beszámolót elfogadásra. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

279/2019. (IX.13.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat összesített 2019. I. féléves költségvetésének teljesítését 
494.234.515 forint bevétellel és 374.242.020 forint kiadással, a határozat 1-4. 
számú mellékleteit képező számszaki bontásban fogadja el. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5./ Javaslat családsegítő szolgálat személyi ügyeivel kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Elmondta, hogy érkezett egy felmondás Benis Szilvia 
Dominika családsegítő részéről szeptember 30. napjával. Próbálta visszatartani, 
hogy gondolja át, de nem változott a döntése. Kocsis Georgina adott be önéletrajzot, 
mely szerint a végzettsége megvan hozzá, azonnal tud kezdeni. Javasolja 
elfogadásra a szeptember 30-ával történő felmondást és az új kolléganő szeptember 
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16. napjától a felvételét, mivel ezt a munkát át kell adni, ami időigényes. 
Megpályáztatni nem kell, mivel határozott idejű és rövid távú szerződésről van szó, 
illetve azonnali belépés szükséges. 
 
Kaviczki Péter: Szabadsága hogy lesz? 
 
Turi Balázs polgármester: Lesz engedélyezve a szabadság megváltás, hiszen ha ezt 
most ki kellene adni, akkor neki már szeptember 17-től nem kellene dolgozni a 
munka pedig nem lenne átadva. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
Benis Szilvia családsegítő részéről beadott felmondást elfogadásra. 
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

280/2019. (IX.13.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat és Benis Szilvia Dominika között köttetet – családsegítői 
feladatok ellátására- munkavállalói szerződést közös megegyezéssel 
felmondja 2019. szeptember 30-al. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta Kocsis Georgina önéletrajzának elfogadását, 
valamint családsegítői munkakörben történő felvételét elfogadásra. 
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

281/2019. (IX.13.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Kocsis 
Georgina 8056 Bakonycsernye, Akác utca 20. szám alatti lakos által 
családsegítői állasra korábban benyújtott pályázatát fenntartotta, így a testület 
azt elfogadja és 2019. szeptember 16-tól határozott időre 2020. július 25-ig, 3 
hónap próbaidő meghatározásával kinevezi. Illetményét a vonatkozó 
jogszabályban a végzettségének és besorolásának megfelelően bruttó 
254.955,-Ft/hó összegben határozza meg. Felhatalmazza a polgármestert a 
kinevezés aláírására.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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6./ Tájékoztató védőnő továbbtanulásával kapcsolatban 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Az új védőnő Jánny Eszter felvételekor nem jelezte, hogy 
egyetemi oktatásra jelentkezett. Most kérelemmel fordult a képviselő-testület felé, 
egyetemre fog járni. Kéri, a munkarendben való tanulása támogatását. Véleménye 
szerint ez a végzettség nem ide kapcsolódik, és ezzel lehetősége lesz továbbmenni 
esetleges tanári állásra. Minden hónapban 1 hetet nem dolgozna. Fel lett neki 
ajánlva, hogy ha elfogy neki a szabadsága, akkor a többi nap fizetetlen. A probléma 
az, hogy ezek csak tanórák, a vizsgák ebbe még nincsenek benne. Több lehetőség 
is fennáll. Az első, hogy elmehet, de csak a rendelkezésére álló szabadságából. A 
második, hogy lehetősége lesz fizetetlen napra a szabikon felül, ha elfogy. A 
harmadik pedig, hogy ledolgozza azokat az órákat és más napokon ezt egy szintbe 
hozza. Az utolsó lehetőség pedig, hogy köt vele az önkormányzat egy tanulmányi 
szerződést, azokra a napokra is, amikor nincs itt és a szabadsága is elfogyott. A 
szerződésben szerepelne egy megegyezés, hogy 5 évig nem mehet el az 
önkormányzattól, ha mégis, akkor vissza kell fizetnie minden ezzel járó költséget. 
Továbbá pedig a társának helyettesítést kell fizetni. 
 
Berze Attila képviselő: Mennyi ideig tart a főiskola? 
 
Turi Balázs polgármester: 3 évig. Nem szeretné elveszíteni a kolléganőt, hiszen 
nagyon sokat kellett várni védőnőre. A fizetetlen napok felajánlása viszont nem 
igazán tetszett neki. Így 2 lehetőség maradt. Javasolja, hogy, hogy az első félévben 
vezessen nyilvántartást, dolgozzon előre és dolgozza le a hiányzó napokat. 
 
Varsányi Ferencné: Ha tanulmányi szerződést kötnek vele, akkor az önkormányzat 
fizeti a tandíjat? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Csak azt, amit vállal az önkormányzat. A tandíjat nem kell 
kifizetni, erre csak lehetőség van. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: 6 órás munkakörben nem lenne jó alkalmazni? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Nem javasolja, mivel az működési engedély módosítással 
jár. Csak azért, hogy el tudjon járni főiskolára, nem javasolja a működési engedély 
módosítását. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Neki szimpatikusabb, hogy legyen tanulmányi szerződés. 5 
évig ide van kötve, arra is van esély, hogy később ezt könnyen kifizeti, de hiány van 
és az is lehet, hogy el sem menne.  
 
Turi Balázs polgármester: Abban benne van az is, hogy a vizsga előtt elmegy még 
plusz 2 napra felkészülni rá, akkor mikor fog dolgozni? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A hivatalban szinte minden lánynak van diplomája, munka 
mellett szerezték meg. Elmondta, hogy őt is felvették, szeptemberben kezdett volna, 
de csütörtökön és pénteken lettek volna az órák, így ezt be sem hozta a képviselő-
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testület elé, vissza is mondta. Ettől függetlenül támogatni kell a dolgozót, de 
arányosan. Figyelembe kell venni a többieket. 
 
Turi Balázs polgármester: Javaslata, hogy nézzék meg, hogy működik, ha 
nyilvántartást vezet, előre és utólag ledolgozza a napokat, fél éves időtartamban. 
 
 
7./ Javaslat polgármester szabadságával kapcsolatos munkáltatói döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Ackermann Zoltán alpolgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Kérte a döntéshozatalból történő kizárását és átadta a 
napirendi pont vezetését Ackermann Zoltán alpolgármesternek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Ackermann Zoltán alpolgármester szavazásra 
bocsátotta Turi Balázs polgármester döntéshozatalból történő kizárását. 
 
 

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

Turi Balázs polgármester nem szavazott 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
282/2019. (IX.13.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 
polgármestert a szabadságával kapcsolatos döntéshozatalból kizárja. 
 
Felelős: alpolgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Tájékoztatta a képviselő-testülete, hogy Turi 
Balázs polgármester választott tisztségviselői jogviszonya 2019.10.13-án 
technikailag megszűnik. Így a későbbiekben a szabadságait kivenni már nem lesz 
lehetősége, ezért kérte a testületet a ki nem vett szabadságának megváltása 
engedélyezését. A megmaradt szabadsága 32 nap, mely körülbelül 1.000.000,- Ft 
költséget jelent, amelyre a keret megvan. 
 
Turi Balázs polgármester: Körülbelül 60 db szabadsága elveszik, hiszen évről évre 
benn maradtak, ami kifizetésre sem került és nem lett igénybe véve, de ezt nem is 
akarja. Idén volt szabadságon, de ez még a megmaradt, pedig 20 napot kivett. 
Rengeteg projekt volt és nem is tudott elmenni, neki a munka az első. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Nincs olyan kötelezettség, hogy kötelező kiadni? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Van, de az érthető, hogy a pályázatok miatt ezt nem tudta 
megoldani a képviselő-testület. 
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Varsányi Ferencné képviselő: A bérprogramok hozzák az előző évi szabadságokat, 
az látszik. 
 
Berze Attila: képviselő: Ha újból megválasztják, lehetne utána folytonos. 
 
Turi Balázs polgármester: Folytonos nem lehet, de a keret megvan rá. 
 
Több, kérdés hozzászólás nem hangzott el. Az alpolgármester szavazásra 
bocsátotta a polgármester megmaradt szabadságainak pénzbeli kifizetését 
elfogadásra. 
 

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

Turi Balázs polgármester nem szavazott 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
283/2019. (IX.13.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 
polgármester 2019. január 1- és 2019. október 13. közötti időszakra 
vonatkozó időarányosan igénybe nem vett szabadságának megváltását 
engedélyezi. Az ezzel kapcsolatos költségeket a költségvetésben a 
felújításokra elkülönített keretösszeg terhére számolja el. 
 
Felelős: alpolgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
8./ Javaslat Rózsa utcai óvoda udvar rendezésére vállalkozó kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Elmondta, hogy az idei évben szeretné megvalósítani a 
Rózsa utcai óvoda udvar tereprendezését, melyre már a költségvetés elfogadásakor 
be lett tervezve az összeg szülői és pedagógusi kérése. Ezért lett bekérve 2 db 
árajánlat. Az egyik Kovács Attila egyéni vállalkozótól, a másik pedig a Barnes Bau 
Kft-től, melyek az előterjesztés mellékletét képezik. Valószínűleg csak 3 ütemben fog 
megvalósulni, mivel a gyerekeket ki kell vinni az udvarra. Először a bölcsődés rész, 
utána a hátsó rész, és jövőre pedig az első. Így nem kerül minden az idei 
költségvetés terhére, mivel az önkormányzat adja hozzá a kézi erőt. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Rózsa utcai óvoda udvar rendezésére Kovács Attila egyéni vállalkozó kijelölését 
elfogadásra. 
 

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
284/2019. (IX.13.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kijelöli Kovács 
Attila egyéni vállalkozót a Rózsa u. 67/A. szám alatti óvodaudvar 
tereprendezéséhez szükséges gépi földmunkák elvégzésével. Az ezzel 
kapcsolatos költségekre a költségvetésben óvoda-nevelés, ellátás 
kormányzati funkción karbantartás alatt elkülönített összeg nyújt fedezetet. 
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
9./ Javaslat pályázati kiírás gyermekétkeztetés vonatkozásában 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte Fidrich Tamásné Jegyző Asszonyt a szóbeli 
tájékoztatásra. Megkérdezte az iskolát, óvodát, szocos lányokat, de mindenki 
természetesen nincs megelégedve, olyan étkezde nincs is, mindig mindenkinek van 
valami kifogása. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a testületet, hogy a szolgáltató kiválasztására 
az önkormányzat beszerzési szabályzata az irányadó, mert ezen tevékenységi kör 
nem közbeszerzés köteles a melléklet közbeszerzési szakértő szakvéleménye 
alapján. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Az ár is ugyan az? 
 
Turi Balázs polgármester: Az majd most lesz megpályáztatva. Hány év legyen 
megszabva? Javasolta, hogy kérjenek ajánlatot, 3 ajánlattevőtől és ebbe a körbe 
tartozik az iskola és az óvodai étkeztetés.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
gyermekétkeztetés biztosítására vonatkozó ajánlatkérések megküldését 3 ajánlattevő 
részére. 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

285/2019. (IX.13.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 
gyermekétkeztetésre kötelezett ajánlatot kér be az Általános Iskola és a 
Bóbita Óvoda-Mini Bölcsőde gyermekétkeztetésének biztosítására a 
határozat mellékletét képező tartalommal az alábbi közétkeztetőktől: 
- TERMESZ-2002 Kft. (8052 Fehérvárcsurgó, Dózsa Gy. utca 79/a. 
- Vadászkürt Étterem Mikon 98 Kft. Székesfehérvár, Mórcz Zsigmond utca 1. 
- Kolibri Étterem Viniczai Zoltán Székesfehérvár, Nagyszombati út 66. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: az ülést követően haladéktalanul 
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10./ Javaslat óvoda bölcsődei beszámoló és munkatervének elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Ez a beszámoló és a munkaterv minden évben be van 
terjesztve a testület elé.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Nekik ezt most kell benyújtani. 
 
Turi Balázs polgármester: Javasolja elfogadásra. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
óvoda bölcsődei beszámolót és munkatervének elfogadását. 
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

286/2019. (IX.13.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde beszámolóját és munkatervét 
elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
11./ Pünkösdi Egyház segítség kérése az Imaház előtt lévő partoldal javításával 
kapcsolatban 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Ismertette a kérelemben foglaltakat. Az irányvonal az volt, 
hogy ne legyen eladva. A Horgász Egyesületnek viszont lett adva 40 db lap, amit 
olyan részre tesznek le, ami az önkormányzat tulajdona. Továbbra is az az elv, hogy 
nincs eladó. 
 
Berze Attila képviselő: Igény lenne több mindenkinek. 
 
Turi Balázs polgármester: Magánszemélyeknek biztosan ne legyen adva. A Kert 
utcában is lehetne kilapoztatni a földárkot, de ilyen árkok biztosan lennének a 
település számos területén. 
 
Berze Attila képviselő: Igen, így nagyon hamar elfogyna. 
 
Osgyán Gábor képviselő: A Deák utcai árok is tervben van, hogy megcsinálják. Fel 
kellene mérni, hogy mennyi jó van közötte. Ha például van 300 db, akkor legyen 
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átgondolva. Hogyha a faluban több ilyen helyekre kell, akkor maradjon az 
önkormányzatnak, ami megmarad, arról utána lehetne dönteni.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Mennyit kérnek? 
 
Turi Balázs polgármester: 100 darabot. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Az jó sok. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bakonycsernyei Pünkösdi Imaház kérelmében foglaltakat elutasításra. 
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

287/2019. (IX.13.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a Bakonycsernyei Pünkösdi Imaház kérelmét elnapolja 
azzal, hogy a lapokat elsősorban önkormányzati feladatellátását szolgáló 
területek felújítására kívánja fordítani. Pontos felmérést készíttet a lapok 
mennyiségéről, azok után újból felveszi napirendre a kérést. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
12./ Javaslat zöldterület karbantartási feladatokról 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Tévald Zsolt 
egyéni vállalkozó szerződése novemberben lejár. Tárgyalt vele és azt mondta, hogy 
továbbra is folytatná a szerződésben szereplő karbantartási feladatokat, de 1 éves 
szerződést szeretne kötni. Éves szinten a költsége bruttó 2.500.000,- Ft. Javasolja, 
hogy zöldterület karbantartási munkákról 2 db árajánlatot kér be.  
 
Osgyán Gábor képviselő: Mennyiért nyírja most a Tévald Zsolt? 
 
Turi Balázs polgármester: 650 Ft/m2-ért. Azt nem tudja, hogy mennyit fog most adni 
az árajánlatban. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
zöldterület karbantartási feladatokra 2 darab árajánlat bekérését. 
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
288/2019. (IX.13.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a település 
belterületi közterületeinek karbantartására árajánlatot kér be 2 évre szóló 
megbízással Tévald Zsolt 8417 Csetény, Törekvés u. 3. és Udvardi Rudolf 
8420 Zirc Petőfi u. 22. vállalkozóktól a határozat mellékletét képező 
ajánlatkérési felhívással. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
13./ Tájékoztató közbeszerzési határidő módosításáról 
Előterjesztő. Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Van egy kiírt közbeszerzés a Deák utcai árkokkal 
kapcsolatban, az ajánlatok beérkezési határideje a mai nap, amely vis maior 
támogatásból valósulna meg. Benyújtásra került egy kérelem a támogató, azaz a 
Belügyminisztérium felé határidő módosítására. Felhívták a minisztériumból, mely 
szerint a módosítás el lesz utasítva, viszont műszaki tartalmat módosíthat a 
képviselő-testület. Mivel a határidő módosítás elutasításra kerül, így az ajánlattételi 
felhívásban szereplő határidőt is módosítani volt szükséges. A közbeszerzési 
szabályzat szerint ezt egyszemélyben meg is teheti, melyet a ma lejáró határidő miatt 
meg is tett. Nem lett volna idő képviselő-testület összehívására. A műszaki ellenőrrel 
történt egyeztetés után elkészült a módosított műszaki tartalom és kéri ennek a 
műszaki tartalomnak az elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
közbeszerzési határidő módosításának utólagos jóváhagyását és a műszaki tartalom 
módosításának határozat melléklete szerinti elfogadását. 
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

289/2019. (IX.13.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
„Vízelvezető rendszer helyreállítása Deák utca” tárgyú, EKR001121632019 
azonosítószámú közbeszerzés - polgármester által kért - ajánlattételi 
határidejének hosszabbítását. Továbbá jóváhagyja a közbeszerzési 
dokumentáció, ajánlattételi felhívás műszaki tartalmának csökkentését, az 
egyéb kapcsolódó módosításokat a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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14./ Javaslat I/32. Mór kistérség vízmű-V  elnevezésű viziközmű rendszer 2020-
2034 évi Gördülő Fejlesztési terv véleményezésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat és kérte a 
testületet annak véleményezésére.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra bocsátotta a Fejérvíz Zrt. 
által megküldött I/32. Mór kistérségi vízmű-V elnevezésű  viziközmű rendszer tervét 
véleményezésre. 
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
    Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

290/2019.(IX.13.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az I/32. Mór 
kistérségi vízmű-V (11-18485-1-009-00-10) viziközmű rendszer 2020-2034. évi 
Gördülő Fejlesztési tervét véleményezte. A előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadásra javasolja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos  

 
 
15./ Javaslat II. számú háziorvosi körzet körzeti ápolói feladatok 
helyettesítésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Mint az köztudott, a II. számú háziorvosi körzet 
megüresedése kapcsán három vállalkozásban működő háziorvossal oldják meg a 
feladatellátást, amíg a körzet betöltésre nem kerül. A háziorvosok akadályoztatásuk 
esetén a helyettesítést maguk között megoldják, azonban a körzeti ápoló 
helyettesítését az Önkormányzatnak kell megoldani. Erre a helyettesítésre is 
szükség van. Javasolja az előterjesztés mellékletét képező megbízási szerződést 
elfogadásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a II. 
számú háziorvosi körzet ápolói feladatok helyettesítésével kapcsolatos megbízási 
szerződést elfogadásra. 
 
 

         A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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    Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
291/2019.(IX.13.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata, mint a II. számú háziorvosi 
körzet egészségügyi alapellátásra kötelezettje, a körzet főállású 
közalkalmazotti jogviszonyban lévő ápolónője helyettesévé Takács Lászlóné, 
Bakonycsernye, Akác utca 47/C. szám alatti lakost jelöli ki. 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megbízási 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
16./ Javaslat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatban történő részvételére, valamint a szükséges nyilatkozatok 
megtételére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
  
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, mint minden évben, az 
idei évben is lehetőség nyílik a hátrányos helyzetű bakonycsernyei fiatalok felsőfokú 
tanulmányainak támogatására lehetősége biztosítő Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázathoz történő csatlakozásra. Feltétele, hogy 
az Önkormányzatnak egy támogató csatlakozási nyilatkozatot kell beküldeni, 
valamint a pályázati szerződési feltételeinek elfogadása. A nyilatkozat beküldési 
határideje 2019. október 02. Ezt követően az Önkormányzat maga jogosult a 
pályázati kiírására az Eljárásrendben foglaltak szerint, mely az előterjesztés 
mellékletét képezi. Vélemény szerint ez ösztönzi a gyerekeket a jó eredmény 
elérésére. Javasolja elfogadásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban való részvételt 
elfogadásra. 

        A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
    Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

292/2019.(IX.13.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség 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 2020. évi fordulójához.  
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. 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: 2019. október 2.   
Felelős: Turi Balázs polgármester  
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       A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
    Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

293/2019.(IX.13.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi 
fordulója keretében 5 fő részére havi 5.000,- Ft összegű támogatást biztosít 
a pályázati kiírásban meghatározattak szerint.  
A pályázati kiírását az alábbiak szerint fogadja el:  
Az ösztöndíj folyósításának további feltétele, hogy az egy háztartásban élők 
egy főre jutó havi jövedelme nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500,-Ft).   
A beérkező pályázatok elbírálásánál ezen feltételen túl, a rangsor 
felállításánál azt a pályázót kell előnyben részesíteni, ahol az egy 
háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme alacsonyabb. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: pályázati kiírás szerint  

 
17./ Javaslat „Bakonyért” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület kérelme 
SECAP dokumentáció elfogadására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: A Bakonyért Közösség csoportja kereste meg az 
önkormányzatot, hogy a SECAP dokumentumot el kell fogadni. Javasolja 
elfogadásra, mert a későbbiekben lehet, hogy ez is pályázati feltétel lesz.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
SECAP dokumentációt elfogadásra. 
 

            A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

294/2019.(IX.13.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Bakonyért„ Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület teljes területére 2019-
2030.-ig meghatározott  Fenntartható Energia és Klíma Akciótervet , valamint 
az arról készült magyar és angol nyelvű Excel-formátumú jelentés című 
dokumentumokat elfogadja. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a képviselő-testület 
ülését bezárta.  

      
 
     
 
 
 
Turi Balázs               k.m.f.   Fidrich Tamásné 
polgármester        jegyző 

 
 
 
    Ackermann Zoltán 
       jkv. hitelesítő 


