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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 
május 9-én, 800 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Turi Balázs   polgármester 
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 6 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kaviczki Péter képviselőt javasolta. A képviselő-testület a 
jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslattal egyetértett, és az alábbiak szerint 
határozott.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

135/2019. (V.9.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Kaviczki 
Péter képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 

 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban foglaltaktól eltérően tett javaslatot. 
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1./ Javaslat a 2018. évi költségvetés módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
2./ Javaslat a II. számú háziorvosi körzet működési engedély benyújtásához 
szükséges döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
3./ Javaslat fecskeházi bérlőkijelölésre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
4./ Javaslat a Bóbita Óvoda-Mini Bölcsőde törzskönyvi nyilvántartásnak 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
5./ Javaslat könyvvizsgáló megbízására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
6./ Javaslat útfelújítások tervezési munkálatainak kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
7./ Javaslat Tehetséges Csernyeiek támogatásával kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
8./ Javaslat az óvodai gyermeklétszám bővítésére 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző  
 
A tárgyalandó napirendre módosító javaslat nem érkezett. A polgármester 
szavazásra bocsátotta a napirendi pontok elfogadását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

136/2019. (V.9.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nyílt ülés 
tárgyalandó napirendi pontjaira tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el: 
1./ Javaslat a 2018. évi költségvetés módosítására 
2./ Javaslat a II. számú háziorvosi körzet működési engedély benyújtásához 
szükséges döntések meghozatalára 
3./ Javaslat fecskeházi bérlőkijelölésre 
4./ Javaslat a Bóbita Óvoda-Mini Bölcsőde törzskönyvi nyilvántartásnak 
módosítására 
5./ Javaslat könyvvizsgáló megbízására 
6./ Javaslat útfelújítások tervezési munkálatainak kijelölésére 
7./ Javaslat Tehetséges Csernyeiek támogatásával kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
8./ Javaslat az óvodai gyermeklétszám bővítésére 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
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1./ Javaslat a 2018. évi költségvetés módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt a napirendi pont szóbeli kiegészítésére. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Részletesen ismertette a módosítandó tételeket. 
 
Berze Attila képviselő: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a költségvetés 
módosítását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2019. (V.10.) Rendelete a 2018. évi költségvetésről szóló  
3/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
 
2./ Javaslat a II. számú háziorvosi körzet működési engedély benyújtásához 
szükséges döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a működési 
engedély megszerzése folyamatban van, a kettes körzet tekintetében. Erről 
egyeztetett a működési engedélyt kiadó ÁNTSZ-el, amint megszerzésre kerül az 
engedély, utána lehet finanszírozási szerződést kötni a NEAK-al. A működési 
engedélyhez szükséges a helyettesítő háziorvossal kötött feladatellátási szerződés, 
valamint 8 órás körzeti ápoló megléte. Ezentúl további jogszabályban meghatározott 
tárgyi feltételek biztosítása. Tájékoztatást nyújtott a várható finanszírozás 
alakulásáról, melynek pontos összege még nem látható, hiszen számadatok még 
nem állnak rendelkezésére. Dr. Sós Katalin jelezte, hogy szüksége lenne egy 
laptopra, hogy a védőnői tanácsadás során azt tudja használni. Maga a működés 
úgy történne 2019. augusztus 1-től, hogy az Önkormányzat feladatellátó működtető, 
ő igényli a finanszírozást, amelyből fedezi az orvosi rendelő összes működési 
költségét, a takarító és ápoló bérét, valamint a doktornő részére fizetendő megbízási 
díjat. Amennyiben ezt a finanszírozás nem fedezi, úgy azt az önkormányzat saját 
bevétele terhére biztosítja. A doktornő kizárólag az ellátó és gyógyító feladatokat 
fogja végezni. 
A doktornő sajnos csak 2019. december 31-ig vállalta a szerződést, így azután 
gondoskodni kell a körzet ellátásáról. A rendelés természetesen a II.-es körzet 
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rendelőjében történne, tehát nem a betegek, hanem a doktornő utazik. Részletes 
tájékoztatást nyújtott a Praxis I. programról, amely keretében olyan orvosok láthatnak 
el helyettesítő háziorvosi tevékenységet, akik még nem rendelkeznek háziorvostani 
szakvizsgával. Tevékenységüket az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 
alkalmazottjaként látja el és 6 éven belül köteles háziorvosi szakvizsgát szerezi. Erre 
abban az esetben kerülhet sor, ha legalább 6 hónapja betöltetlen a háziorvosi körzet 
és az önkormányzat feladatátvállalási szerződést köt az ÁEEK-val.  
 
Turi Balázs polgármester: Amikor itt volt a doktornő, akkor 2020. február 1-ben lett 
megegyezve a helyettesítés határideje. Miért változott ez meg 2019. december 31-
re? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Ő kérte.  
 
Turi Balázs polgármester: Természetesen vegyük figyelembe a kérést, de 
amennyiben nem találunk a maradék hónapokra helyettesítő orvost, akkor az állam 
jelöli ki a személyt és ez nagy valószínűséggel Sós doktornő lesz. De természetesen 
igyekszik a fennálló 2-3 hónapra találni más orvost.   
 
Fidrich Tamásné jegyző: Tegnap is beszélt az ÁEEK-val, hogy amennyiben tartósan 
betöltetlenné válik a praxis rögtön küldik az anyagokat, sőt már korábban ha a 
képviselő-testület hoz egy szándéknyilatkozatot, hogy amennyiben tartósan 
betöltetlenné válik a praxis, úgy szándékozik a Praxis I. programban részt venni és a 
leendő háziorvos szintén lenyilatkozza, hogy a II.-es körzet tekintetében ő is 
csatlakozik a Praxis I. programhoz. Ebben az esetben már korábban elő lehet 
készülni a 2020. február 1-es állapotra. 
 
Turi Balázs polgármester: A 2020. február 1-je sem lesz szerint tarható. Optimálisan 
véleménye szerint áprilisra tölthető be a háziorvosi praxis.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: azon lesznek, hogy minél hamarabb betölthesse az állást, 
de pontos határidejét nem lehet előre meghatározni.  
 
Turi Balázs polgármester: Abban megegyeztünk, hogy minden nap fog rendelni, de 
nyilván nem várható el, hogy ugyanannyi ideig tartson, mint jelenleg. 1-2 óra lesz a 
rendelési idő, de megvan a minimum, amit törvény előír, és azt be fogja tartani. A 
nagyobb feladat az ápolóra fog hárulni, de hiszem, hogy meg tud vele birkózni.  
Szeretné, a május végi ülésre már a szerződést beterjeszteni és meghívni azt, akivel 
előszerződést kötne a testület. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Látható-e, hogy mennyi lesz az önkormányzati 
finanszírozás, és amit kapni fog elegendő lesz-e a működtetésre vagy plusz 
költségekkel jár-e? 
 
Fidrich Tamásné: Az idei évben várhatóan hasonló finanszírozást kap az 
önkormányzat, mint a Papp doktornő, melynek összegét természetesen nem tudja, 
de huzamosabb helyettesítés esetén, ez az összeg csökkenni fog. 
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Turi Balázs polgármester: Ha plusz finanszírozás kell, akkor a költségvetés 
átcsoportosításával megoldható 1-2 milliós összeg biztosan, Az ÁNTSZ részéről 
merülhetnek még fel dolgok, melyet ugyancsak az önkormányzatnak kell fizetni.  
 
Berze Attila képviselő: Most van engedély, de nem az önkormányzatnak? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Igen, a mostani engedély az Intra-Mednet Bt. nevére szól 
és az önkormányzatnak újat kell kérnie. 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatást nyújtott, hogy tárgyalást folytat a leendő 
doktorral, az esetleges Praxis I. programban való részvételről, ha valóban tartósan 
betöltetlenné válik a körzet. Amennyiben szándéknyilatkozatát mind a képviselő-
testület, mind a háziorvos megteszi a Praxis I. program kapcsán, úgy szeretné 
bevonni az Egészségház pályázatba. 
 
Több kérdés hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat és Dr. Sós Katalin és Társa Bt.-vel kötendő feladatellátási szerződést, 
valamint Dr. Markó Bodor Adrienn háziorvossal kötendő helyettesítési 
megállapodást. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

137/2019. (V.9.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. 
augusztus 1-től 2019. december 31-ig terjedő határozott időre megbízási 
szerződést köt Dr. Sós Katalin és Társa Bt. (telephelye: 8056 Bakonycsernye, 
Rákóczi út 49.), képviseli Likóné Dr. Sós Katalin általános orvostan, 
reumatológia, fizikoterápia szakorvos, mint a Kft. ügyvezetőjével az 
önkormányzat egészségügyi alapellátási, háziorvosi/házi gyermekorvosi 
feladatok területi ellátási kötelezettséggel való ellátására a Bakonycsernye II. 
számú háziorvosi körzete tekintetében. A megbízási szerződés határideje 
határozott, azaz 2019. augusztus 1-től 2019. december 31-ig. 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megbízási 
szerződés aláírására. 
Egyben kijelenti, hogy a megbízási szerződés 12. pontja szerinti helyettesítési 
feladatokat Dr. Markó Bodor Adrien (Bodajk, Május 1. út 13.) háziorvos útján 
biztosítja. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Fidrich Tamásné jegyző: Sós drnő kérése volt, hogy a helyettesítési időszakra az 
anya- és csecsemővédőben ellátandó feladatok ellátása végett laptopra lenne 
szüksége, melyet az önkormányzattól kért beszerezni.  
 
Turi Balázs polgármester: Javasolta, hogy amennyiben a munkához szükséges 
kerüljön megvásárlására laptop. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a II. 
körzet működéséhez szükséges laptop megvásárlását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

138/2019. (V.9.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a II. számú 
háziorvosi körzet feladatellátásához 1 db laptop készüléket vásárol a 
szükséges egészségügyi softverrel együtt 2019. augusztus 31-vel. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. augusztus 31. 

 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A jelenlegi ápolóval megtörtének az egyeztetések, 
szükséges az ő kinevezése is.  
 
Osgyán Gábor képviselő bejelentette érintettségét Szentendrei Csabáné körzeti 
ápoló kinevezésével kapcsolatban, mivel a kinevezendő személy testvére. Kérte 
ezen döntéshozatalból való kizárását. 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta Osgyán Gábor képviselő döntéshozatalból 
való kizárását Szentendrei Csabáné kinevezése tárgyában. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

139/2019. (V.9.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Osgyán 
Gábor képviselőt kizárja a döntéshozatalból, mivel a napirendi pont a testvérét 
érinti.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
A polgármester szavazásra bocsátotta Szentendrei Csabáné körzeti ápoló 
kinevezését. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

140/2019. (V.9.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az általa 
működtetett II. számú háziorvosi körzet körzeti ápolójává Szentendrei 
Csabáné 8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 103. szám alatti lakost nevezi 
2019. augusztus 1-től 2020. január 31-ig határozott időre. 



 
7 
 

Illetményét az alábbiak szerint határozza meg: 
- Fizetési osztályhoz fokozatoz tartozó garantált illemtény összege: 
96.775 Ft 
- Garantált bérminimumra való kiegészítés: 98.225 Ft 
- Garantált illemtény kerekítve összesen: 195.000Ft 
- Garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló - illetményrész: 
20.000 Ft 
Illetmény összesen: 215.000Ft-ban határozza meg. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A polgármester szavazásra bocsátotta Szentendrei Csabáné takarítási feladatokkal 
kapcsolatos megbízását. 
  

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

141/2019. (V.9.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az általa 
működtetett II. számú háziorvosi körzet takarítói feladatainak ellátására 
határozott idejű megbízási szerződést köt Szentendrei Csabáné 8056 
Bakonycsernye, Rákóczi út 103. szám alatti személlyel. A megbízási díjat havi 
bruttó 37.250 Ft-ban határozza meg. 
A megbízási időtartama határozatlan. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3./ Javaslat fecskeházi bérlőkijelölésre 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Háhn István és Sidlovics Szimonetta Fecskeházi lakosok 
felmondták a szerződésüket 2019. május 15-el. A kolléganő előzetesen volt kint és 
olyan állapotban van a lakás, hogy azt valószínűleg át fogja tudni venni az 
önkormányzat. Akiket pedig kijelölne, ők már a következő napon, tehát 2019. május 
16-án be tudnak költözni. Jelezte továbbá, hogy az új lakók fecskeházi lakókként 
szeretnének beköltözni Ottova István és Selmeczi Nóra személyében. 
Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy Bognár Dalma albérlőéken kívül már csak 1 
lakás marad. Továbbá szeretné, hogy a tartalék pénzből a Fecskeházban egy 
tisztasági meszelés, vagy egy kerti kiülő létesüljön. Sajnos a parkoló aszfaltozására 
kevés a pénz és ha valami történik az épületnél, amit javítani szükséges, akkor 
maradnia kell valamennyi fedezetnek is. Ezzel kapcsolatos ötletet szívesen fogad. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
fecskeházba költöző új lakókkal való szerződéskötést. 
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

142/2019. (V.9.) Határozata 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló 
Fiatalok Garzonházába (Fecskeház) Ottova István 7632 Pécs Littke József u. 
3. 4/13. és Selmeczi Nóra 8420 Zirc Győri út 37. szám alatti lakosokat 5 éves 
időtartamra lakáshasználónak kijelöli 2019. május 15. napjától. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. május 16. 

 
 
4./ Javaslat a Bóbita Óvoda-Mini Bölcsőde törzskönyvi nyilvántartásnak 
módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Az előterjesztésben szereplőek szerint kéri a törzskönyvi 
nyilvántartáshoz a határozattervezet elfogadását. Továbbá az engedély 
módosításának kérelméhez szükséges a Szervezeti és Működési Szabályzatban 
valamint a pedagógia programban szereplő 7 fő létszám 8 főre történő módosítása 
is.  
 
Berze Attila képviselő: A pályázatot meghirdetjük?  
 
Fidrich Tamásné jegyző: Igen. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta, a Bóbita 
Óvoda - Mini Bölcsőde törzskönyvi nyilvántartás módosítását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

143/2019. (V.9.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 
Bakonycsernyei Bóbita Óvoda Mini - Bölcsőde (8056 Bakonycsernye, Rákóczi 
út 141.) fenntartója Gyuris Pálné óvodavezető felmentési idejének lejártát 
követően az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakkal 
összhangban Fojtyikné Gyuris Andrea intézményvezető helyettes látja el az 
intézményvezetői feladatokat 2019. május 1-től 2020.január 31-ig. 
Az Önkormányzat az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában 
meghatározott 7 db bölcsődei férőhely számát 8 db férőhelyre módosítja, 
egyben a pedagógiai program férőhelyre vonatkozó szakaszát szintén 7 
férőhelyről 8 férőhelyre módosítja. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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5./ Javaslat könyvvizsgáló megbízására 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Minden évben szükséges a könyvvizsgálói feladatok 
ellátására megbízni könyvvizsgálót. Javasolta, a korábbi évekhez hasonlóan Marosi 
Gizella megbízását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta Marosi 
Gizella könyvvizsgáló megbízását.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

144/2019. (V.9.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza 
Marosi Gizella (1132 Budapest, Visegrádi u. 82/A.) könyvvizsgáló, egyéni 
vállalkozót az önkormányzat 2018. évi egyszerűsített éves beszámoló 
könyvvizsgálatára.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
6./ Javaslat útfelújítások tervezési munkálatainak kijelölésére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A testület szándéka az volt, hogy 2 db utca legyen 
felújítva, az egyik a Kuruc utcai felújítás a másik a Bercsényi utcai szélesítés. 
Az előzetes kalkuláció szerint a 2 szakasz összértéke bőven meghaladja a Magyar 
Faluprogramban megnyerhető összeget, ezért javasolja, hogy csak az egyik kerüljön 
megterveztetésre, így a Kuruc utca felújítását célozza meg, természetesen itt a 
legolcsóbb ajánlattevőt javasolja kijelölésre hozzátéve azt, hogy magában a Kuruc 
utca felújítási költsége várhatóan is többe kerül (40 millió Ft), mint a Magyar 
Faluprogramban elnyerhető maximális 30 millió forint. Megvannak a tervezési 
ajánlatok, de ennyire nincs pénz, így azt javasolja, hogy a Kuruc utca tervezéséről 
legyen döntés, mert a pályázat 2 héten belül megjelenik, onnantól pedig 30 nap áll 
rendelkezése az önkormányzatnak pályázni, és tervezőt sem egyszerű találni. Az 
eredeti tervek szerint 2019. július közepe lett volna a tervezési határidő, de muszáj 
átmódosítani 2019.06.17-re. Sajnos ez a legkorábbi időpont, amit el tud vállalni, de 
megcsinálja és előkészíti. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Mit takar a felújítás? 
 
Turi Balázs polgármester: A támfalon kívül a járda megtartása mellett, az út 
ráaszfaltozása, illetve a Képesi Józsiékig mindenképpen szeretné megcsinálni az 
önkormányzat. A Csikár család fele, ahogy kanyarodik az út, azon a részen teljes 
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mértékben felszedésre fog kerülni, ott az alapot is meg kell csinálni, egészen az 
úttesten elhelyezkedő vízelvezető rácsig.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Benzinkúttól indul? 
 
Turi Balázs polgármester: Igen. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Vízelvezetési problémák is vannak. 
 
Turi Balázs polgármester: Felhívta erre a tervező figyelmét, hogy azt oldja meg, de a 
támfalhoz ne nyúljon. Támfalpályázat nem lesz, de legalább lesz ott egy új út. A 
támfal nagyon nagy költség. 
 
Osgyán Gábor képviselő: A Bercsényi utca is nagyon fontos lenne. 
 
Turi Balázs polgármester: Ő is egyet ért ezzel, nagyon meg kellene csinálni, és ha 
lesz annyi pénz, akkor mindenképpen sor fog rá kerülni. Most kijön az a pályázat, 
amivel nyerte az önkormányzat a Rózsa utcai járda felújítást. 2019. május 31-ig lehet 
pályázni. Ez a pályázat 3-4 éve megy és sajnos kész tervek nem lesznek májusig a 
Bercsényi utcára. A már meglévő tervekkel kell pályázni, ami a Rózsa utca 2 
lemaradt szakasza, valamint a Deák utca 2. szakasza. Ezeket elő kell készíteni, a 
pályázatban 15 millió forintot lehet nyerni, de kell hozzá 2 millió forint önerő, tehát a 
beruházás összértéke 17 millió lenne. 
Az elsődleges szakasz a Túra Söröző és az Óvoda közötti szakasz, de jelen 
pillanatban ez a szakasz azért nem mehet, mivel a pályázat már meglévő járda 
felújítását engedi csak. 
Tehát a fent említett 2 kisebb részt tudjuk továbbra beadni, de ha módosul a kiírás, 
akkor a Túrától az óvodáig építendő uj járdaszakaszon is lehetne gondolkodni. A 
lényeg, hogy legyen beadott pályázat, hiszen csak így tudjuk a településünket 
fejleszteni.  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a Kuruc utcai útfelújítás vonatkozásában a 
tervezési munkálatokra való kijelölését. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

145/2019. (V.9.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli 
Fekete Zoltán okleveles építőmérnöktől – mint a legkedvezőbb ajánlatot 
tevőtől – a Kuruc utca felújításának tervezési munkáit a 2019.04.30-án kelt 
árajánlata szerint. 
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződések aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
Szerződéskötés határideje: 2019.05.24. 
Tervezési határidő: 2019.06.17. 
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A polgármester szavazásra bocsátotta az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása” pályázatra benyújtandó 2 szakaszra vonatkozó pályázati 
előkészítést. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

146/2019. (V.9.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmaza 
a polgármestert az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása 2019” elnevezésű pályázat benyújtásához szükséges előkészületi 
munkálataival.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
7./ Javaslat Tehetséges Csernyeiek támogatásával kapcsolatos döntések 
meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: A rendeletben meghatározott határidőig 3 pályázat 
érkezett be a rendeletbe viszont egy ellentmondás van, mert a pályázat 
benyújtásának és elbírálásának határideje ugyanazon napra esik, így ezt módosítani 
szükséges. Továbbá felmerült, hogy esetlegesen magasabb összegű támogatást 
kapjanak a pályázók, ez azonban az egész pályázat érvénytelenítésével és új 
pályázatok benyújtásával lehetne, mivel sértené az esélyegyenlőséget, ha menet 
közben kerül módosításra a támogatási összeg. Ekkor minimum 1 hónapot 
meghosszabbodna a pályázati eljárás. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Bizottsági ülésen is javasolta, hogy ne kerüljön 
módosításra menet közben az összeg, csak az elbírálás határideje. 
 
Szarka István képviselő: Egyetértett Varsányi Ferencné képviselővel, majd a 
következő évben kerüljön sor az összeg módosítására. 
 
Berze Attila elnök: A bizottság javaslata, hogy a támogatás összege ne legyen 
módosítva csak a határidő.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
előerjesztésben szereplő egyes variációjú rendelet tervezet elfogadását, azaz a 
bírálati határidő módosulását az 1. melléklettel együtt. 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2019. (V.10.) Rendelete a Tehetséges Csernyeiek Támogatásáról szóló 

4/2019. (III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
8./ Javaslat az óvodai gyermeklétszám bővítésére 
Előterjesztő: Fidrich Tamásné jegyző  
 
Turi Balázs polgármester: Felkérte a jegyzőt a szóbeli tájékoztatásra.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A jelenleg megbízott óvodavezető jelezte, hogy az előzetes 
igények alapján az óvodai csoportlétszám túl fogja lépni a törvényben meghatározott 
25 fő létszámot. Kérte, hogy a képviselő-testület engedélyezze a felvehető létszám 
25 főről 30 főre történő emelését.  
 
Turi Balázs polgármester: Amennyiben a törvény engedi, úgy javasolta a 
létszámemelést.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde óvodai csoportba felvehető létszám emelését.  
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

147/2019. (V.9.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde óvodai csoportjába felvehető 
gyermekek létszámát a jelenlegi 25 főről 30 főre történő emelését 
engedélyezi.    
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. május 31. 

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

  
  

Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester               jegyző 
 
 
    Kaviczki Péter 
     jkv. hitelesítő 
 
 


