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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 

 
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. 
október 25-én, 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Turi Balázs    polgármester 
Berze Attila   képviselő 
Kaviczki Péter  képviselő 
Osgyán Gábor  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 5 fő megjelent, 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: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

335/2019. (X.25.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Berze Attila 
képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőek szerint tett javaslatot:  
 
1./ Javaslat 274/2019. (IX.13.) számú határozat módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
2./ Javaslat TOP-2.1.3-16 számú „Települési, környezetvédelmi infrastruktúra 
fejlesztése” című pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
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3./ Javaslat II. számú háziorvosi rendelő szerződésmódosítására 
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: 5 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

336/2019. (X.25.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nyíltülés 
tárgyalandó napirendi pontjaira tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el: 
1./ Javaslat 274/2019. (IX.13.) számú határozat módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
2./ Javaslat TOP-2.1.3-16 számú „Települési, környezetvédelmi infrastruktúra 
fejlesztése” című pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
3./ Javaslat II. számú háziorvosi rendelő szerződésmódosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
1./ Javaslat 274/2019. (IX.13.) számú határozat módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Megyei 
Önkormányzattal közös konzorciumi megállapodás szerint módosítani szükséges a 
274/2019. (IX.13.) számú határozatot, mert ebben a formában nem lehet benyújtani 
a pályázatot. Az önkormányzat egy személyben kell, hogy legyen a benyújtó. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
274/2019. (IX.13.) számú határozat módosítását elfogadásra. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

337/2019.(X.25.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 274/2019 
(IX.13.) számú határozatát módosítja, miszerint a TOP-2.1.3-16 kódszámú 
“Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú pályázat 
benyújtója Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata. 

 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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2./ Javaslat TOP-2.1.3-16 számú „Települési, környezetvédelmi infrastruktúra 
fejlesztése” című pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: El kell fogadni azt a szervezetet, aki ebben a pályázatban 
segíteni fogja az önkormányzat munkáját. Ismertette a bekért árajánlatokat. 
Javasolta a legolcsóbb árajánlatot elfogadásra. 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a projekt előkészítő tanulmány elkészítésére 
az Albensis kft. vállalkozó kijelölését elfogadásra. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

338/2019.(X.25.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-
16 kódszámú “Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú 
pályázat benyújtásához szükséges projekt előkészítő tanulmány 
elkészítésére kijelöli az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit 
Kft-t, mint legelőnyösebb ajánlattevőt. 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező vállalkozói 
szerződés megkötésére. 
 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el: A polgármester szavazásra bocsátotta az 
Albensis Kft. vállalkozó kijelölését közbeszerzési szakértői tevékenység elvégzésére. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

339/2019.(X.25.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-
16 kódszámú “Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú 
pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szakértői tevékenység elvégzésére 
és a szükséges közbeszerzés lebonyolítására feltételesen kijelöli az 
ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-t, mint 
legelőnyösebb ajánlattevőt. 
A szükséges vállalkozói szerződés megkötésére nyertes pályázat esetén 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert. 
 
Felelős: polgármester 
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Határidő: Pozitív pályázati elbírálás esetén azonnal 
  
 
A polgármester szavazásra bocsátotta a projektmenedzsment szolgáltatás 
biztosítására az Albensis Kft. vállalakozó kijelölését elfogadásra. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

340/2019.(X.25.) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-
16 kódszámú “Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú 
pályázathoz kapcsolódó folyamatos projektmenedzsment szolgáltatás 
biztosítására feltételesen kijelöli az ALBENSIS Fejér Megyei 
Területfejlesztési Nonprofit Kft-t, mint legelőnyösebb ajánlattevőt. 
A szükséges vállalkozói szerződés megkötésére nyertes pályázat esetén 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: Pozitív pályázati elbírálás esetén azonnal 

  
 

3./ Javaslat II. számú háziorvosi rendelő szerződésmódosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Átadta a szót Fidrich Tamásné Jegyző Asszonynak. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Elmondta, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
módosítani javasolta a háziorvossal kötött vállalkozási szerződés a rendelési idő 
tekintetében, mert rendelési idő ütközést észleltek a doktornő bodajki rendelésével. A 
módosítás elkészült, melyet a Népegészségügy és a NEAK részére megküldésre 
került. A szerződés további pontjai változatlan formában maradtak. 
  
További kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra bocsátotta a II. 
számú háziorvosi rendelő szerződésmódosítás jóváhagyását. 
 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

341/2019. (X.25) Határozata 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Markó Med & 

 Service Betéti Társasággal (adószám: 25918557107 (székhely: 8053 Bodajk, 
 Malom utca. 7.), képviseli Dr. Markó-Bodor Adrienne Erzsébet) kötött, a II. 
 számú háziorvosi körzet háziorvosi és iskola-egészségügyi feladataira kötött 
 vállalkozási szerződés módosítását jóváhagyja. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a képviselő-testület 
ülését bezárta.  

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

 
 
 
     Berze Attila 
    jkv. hitelesítő 


