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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 
május 24-én, 1300 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Turi Balázs   polgármester 
Ackermann Zoltán  alpolgármester 
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 Szarka István 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 

 148/2019. (V.24.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Szarka 
István képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 

 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőek szerint tett javaslatot. 
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1./ Javaslat a II. számú háziorvosi körzet praxis I. programban való részvételére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
2./ Tájékoztató a Magyar Falu Program orvosi eszköz alprogram pályázat 
benyújtásával kapcsolatos döntés meghozatalára  
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: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
149/2019. (V.24.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nyíltülés 
tárgyalandó napirendi pontjaira tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat a II. számú háziorvosi körzet praxis I. programban való 
részvételére 
2./ Tájékoztató a Magyar Falu Program orvosi eszköz alprogram pályázat 
benyújtásával kapcsolatos döntés meghozatalára  
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat a II. számú háziorvosi körzet praxis I. programban való részvételére 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Köszöntötte az ülésre meghívást kapott Dr. Brechtold 
Péter urat, aki jelenleg a Székesfehérvári Sürgősségi Osztályon dolgozik. 
Tájékoztatást nyújtott a képviselő-testület részére a II. számú háziorvosi körzet 
jelenlegi helyzetéről. Elmondta, hogy célszerű lenne a Praxis I. programban részt 
venni, így könnyebben betölthető az augusztus 1-vel megüresedő körzet. Abban 
részt venni azonban csak akkor lehet, ha tartósan betöltetlenné válik, azaz 6 
hónapon keresztül nincs állandó háziorvos. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz 
rendelés, hiszen Dr. Sós Katalinnal, az I. számú körzet háziorvosával aláírásra került 
a megbízási szerződés 2019. december 31-ig. Amennyiben a testület úgy dönt, hogy 
részt kíván venni ebben a programban, úgy célszerű az előterjesztésben szereplő 
szándéknyilatkozatot megkötni, s akkor a lakosság felé is egy biztosíték, hogy az 
önkormányzat gondoskodik az egészségügyi alapellátásról, továbbá a leendő 
háziorvos részére is biztosíték, hogy valóban lesz helye Bakonycsernyén. Dr. 
Brechtold Péter úrral már korábban egyeztetés folytattak, aki kijelentette, hogy 
szeretne Bakonycsernyén háziorvos lenni. Mivel jelenleg még nincs meg a háziorvos 
szakvizsgája, úgy a már említett Praxis I. programon keresztül kerül Ő alkalmazásba 
mind addig, amíg meg nem szerzi a vizsgát. Tájékoztatást nyújtott arról is, hogy az 
önkormányzat egy nagy projekt előtt áll, hiszen szándékozik egészségház pályázatot 
benyújtani, hogy egy új, korszerű épületet tudjon biztosítani a betegek és az ott 
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dolgozók részére. A projekt felépítésében számítani a doktor úrra. Felkérte Dr. 
Brechtold Pétert, röviden mutatkozzon be a képviselő-testület előtt. 
 
Dr. Brechtold Péter: 1994-ben végzett Budapesten az orvosi egyetemen, majd a 
Székesfehérvári Sürgősségi Osztályon kezdett dolgozni. Családja miatt váltott, a 
gyógyszeriparban dolgozott, majd másfél éve ismét visszatért az egészségügybe, s 
jelenleg újra a Székesfehérvári Sürgősségi Osztályon dolgozik. Magyaralmáson él, 5 
gyermeke van. Szolgálatnak tekinti az orvoslást. Vallja, hogy az ember nem csak a 
tudásával, hanem a személyiségével gyógyít. 
 
Szarka István képviselő: Mi a szakirányú végzettsége? 
 
Dr. Brechtold Péter: Altatóorvosnak adta be annak idején a szakvizsga kérelmét, de 
jelenleg a Pécsi egyetem családorvosi szakkal vette fel a kapcsolatot. Kb. 2,5 3 év 
múlva tudna háziorvosi szakvizsgát tenni. 
 
Osgyán Gábor: Magyaralmásról szeretne bejárni? 
 
Dr. Brechtold Péter: Igen. Jelenleg is ott él a családjával, s mivel heti 1 napos 
kötelező képzést elő fognak részére írni, s azt Székesfehérváron kell teljesíteni, úgy 
Székesfehérvár, Magyaralmás, Bakonycsernye járata miatt is célszerűbb ott laknia. 
Jelenlegi munkáltatójának jelezte, hogy mi a szándéka. Természetesen 
háziorvosként is tovább ügyelne. Látja, hogy a Móri Ügyelet jól működik. A 
telefonhívások Székesfehérvárra érkeznek be, a központ dönti el, hogy mentőt küld, 
vagy kiküldi a háziorvost, vagy a betegnek kell bejutnia az ügyeletre.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Hány év alatt kell elvégezni a szakvizsgát? 
 
Dr. Brechtold Péter: 6 év. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Tervezi-e majd vállalkozásban végezni a háziorvosi 
tevékenységet. 
 
Dr. Brechtold Péter: Természetesen majd akkor, ha lehetőség lesz rá, az 
önkormányzattal egyeztet, de kisebb teher az önkormányzat részére, ha ő vállalkozó 
háziorvos lenne., de természetesen inkább akkor térjenek vissza rá, ha már aktuális. 
Ismételten kijelentette, hogy szeretne Bakonycsernyén dolgozni, s nem csak 
recepteket és beutalókat írni, hanem tényleges orvoslást végezni. 
 
Turi Balázs polgármester: Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy érthető-e 
mindenki számára a Praxis I. programban való részvétel, s annak feltételrendszere, 
illetve működése. Ha nem, akkor kérdezzenek most, hogy mindenki számára érthető 
legyen, hiszen az egészségügy nagyon fontos területe a településnek, s az 
önkormányzat minden meg kíván tenni, hogy megfelelő ellátást kapjanak a lakosok. 
Már felvételre került az ápolónő 8 órában augusztus 1-től, aláírásra került a 
helyettesítési szerződés Dr. Sós Katalin doktornővel, tehát látható, hogy történnek 
lépések. Sajnos a doktornő csak 2019. december 31-ig vállalta a helyettesítést, így 
azt még 2-3 hónapra meg kell oldani. 
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Dr. Brechtold Péter: Neki nagy biztosíték, hogy a Sós doktornő itt lesz a faluban, 
illetve, hogy az ápoló ugyan az a személy, aki volt, hiszen sok mindenben tudnak 
segíteni ismereteikkel. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Jelezte a képviselő-testület részére, hogy az önkormányzat 
és a Dr. Sós Katalin háziorvos között létrejött szerződést beküldte a NEAK (Nemzeti 
Egészségügyi Alapkezelő) részére, aki kifogásolták a rendelési időbeosztást, melyet 
0,5 órával meg kellett hosszabbítani, valamint az óvodaegészségügyi feladatok 
ellátása is bekerült. Ezen észrevételek korrigálásra kerültek a szerződésben. 
 
A képviselő-testület tudomásul vette a jegyző tájékoztatását. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra 
bocsátotta az önkormányzat és Dr. Brechtold Péter között létrejövő 
szándéknyilatkozat tartalmát. 

 
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a II. 
számú háziorvosi körzet praxis I. programban való részvételére.  

 
         A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
150/2019. (V.24.) Határozata 

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
 bakonycsernyei II. számú  háziorvosi körzet egészségügyi alapellátásának 
 biztosítása érdekében kinyilvánítja szándékát,  hogy részt kíván venni a Praxis 
 I. programban. Ahhoz, hogy az előkészítő munkálatokra  felhatalmazással 
 rendelkezzen, úgy elfogadja a határozat mellékletét képező 
 szándéknyilatkozat tartalmát és felhatalmazza a polgármester annak 
 aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
 
2./ Tájékoztató a Magyar Falu Program orvosi eszköz alprogram pályázat 
benyújtásával kapcsolatos döntés meghozatalára  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Turi Balázs polgármester: Korábbi ülésen felhatalmazást kapott a pályázat 
benyújtásához szükséges előkészületi munkálatokra. A háziorvosokkal megtörtént az 
egyeztetés az orvosi eszközök beszerzéséhez. Árajánlatok kerültek bekérésre. 
Részletes tájékoztatást nyújtott a háziorvosi körzetek eszközfejlesztésére 
meghirdetett pályázat feltételiről, az eddig elvégzett előkészítő munkáról. Minden 
képviselő kézhez kapott egy listát, melyen szereplő eszközöket a jelenlegi 
háziorvosokkal javaslata alapján került összeállításra. Kérte annak elfogadását, hogy 
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a pályázat benyújtásra kerülhessen. Ismételten kijelentette, hogy ez a pályázat önerő 
nélküli. 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra 
bocsátotta a Magyar Falu Program orvosi eszköz alprogram pályázat benyújtását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

151/2019. (V.24.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be a Magyar Falu Program keretében „Orvosi eszköz” beszerzésére, a 
melléklet szerint. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 

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

  
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester              jegyző 
 
    Szarka István   
    jkv. hitelesítő 


