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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. 
február 27-én 16:30 órakor kezdődő közmeghallgatásán.  
 
Jelen vannak:  
Turi Balázs   polgármester 
Ackermann Zoltán alpolgármester 
Berze Attila  képviselő 
Kaviczki Péter  képviselő  
Osgyán Gábor  képviselő 
Szarka István képviselő 
 
Tanácskozási joggal: Fidrich Tamásné jegyző  
 
Turi Balázs polgármester köszöntötte a képviselő testületet. Megállapította, hogy a 
közmeghallgatás határozatképes, mivel a megválasztott 6 fő képviselő-testületi 
tagból 6 fő megjelent.  
 
A közmeghallgatás jegyzőkönyvének hitelesítésével Osgyán Gábor képviselőt 
javasolja megbízni.  
 
A képviselők a javaslattal egyetértettek és határozathozatal nélkül megbízták Osgyán 
Gábor képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésével.  
 
Turi Balázs polgármester: „Szép jó napot kívánok mindenkinek! Köszöntöm a 
megjelent állampolgárokat. Két témakörben hívtuk össze a mai közmeghallgatást, az 
egyik a szokásos a minden évben meghirdetésre kerülő önkormányzat általános 
helyzetéről szól, a második pedig a nagyon aktuális iskola beruházással kapcsolatos. 
Az első napirendi pontnál nagyon nem szeretnék visszamenni az elmúlt év esetleg 
évek részletes elemzésére, hiszen ezt már több fórumon megtettük, legfőképpen a 
tavalyi választás előtt, a falu lakossága pedig osztályozott, ez alapján tudjuk folytatni 
mindannyian a munkánkat. 
Inkább az előttünk álló feladatokról szeretnék beszélni, a néhány órája elfogadott 
2020-as költségvetés bemutatásáról. Itt sem megyek bele apró részletezésbe, inkább 
megadnám a lehetőséget a kérdezésre, és foglalkozzunk azokkal a területekkel 
minél mélyebben, amik a megjelenteket érdeklik. 
 Összefoglalva: 
A biztonságos működés mellett a fejlesztések folytatása, valamint a későbbi 
beruházások előkészítéséhez szükséges tervek költségeinek beépítése voltak azok 
az irányelvek melynek mentén fogadtuk el az idei évi számokat. 
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Amikor egy költségvetést tervezünk, nyilván először a bevételi oldalt kell látni. Mi az a 
forrás, ami a rendelkezésre áll. Utána pedig számba kell venni az önkormányzat 
kötelezően ellátandó feladatait, majd az önként vállaltakat, és a tervezett 
fejlesztéseket. Ezeknek egyensúlyban kell lenni.  
Összességében elmondható, hogy 2010 óta az állami finanszírozás. és a saját 
bevételek biztonságos működést szavatolnak. Ez nem mindig volt így, hiszen 2010 
előtt nemcsak a csernyei hanem az ország legtöbb önkormányzata forráshiánnyal 
küszködött. Azt is fontos kiemelni, hogy a költségvetés úgy van egyensúlyban, hogy 
a lakosokra plusz terheket nem raktunk az elmúlt években, a helyi adók mértéke 
hosszú évek óta változatlan.  
Két helyi adó típusunk van a kommunális adó, és a helyi iparűzési adó.  
Ezen kívül még ide sorolnám a gépjárműadót is, amit ugyan mi szedünk be, annak 
viszont 60 százalékát az állami kasszába továbbítjuk. 
 
A költségvetési főösszeg 632.801.000 Ft ez a bevételi és a kiadási oldalon ugyanaz. 
Január hónapban személyesen minden részterülettel (hivatalvezető, Óvodavezető, 
szociális alapszolgálat, védőnők, művelődési ház, könyvtár, közmunka irányítók) 
külön- külön egyeztetve, kérésüket, javaslataikat beépítve állítottuk össze a 
tervezetet. A bizottsági, képviselői véleményezés után testületünk egyhangú 
szavazással elfogadta a 2020-as költségvetést.  
A kötelező feladatok ellátásán túl lehetőségünk van támogatni civil szervezeteinket, 
Így – 
- polgárőreinket 
- horgászegyesületünket 
- sportegyesületünket 
- nyugdíjas klubjainkat 
- együttműködési szerződésünk van az iskolásokért alapítvánnyal, horgászokkal 
 
Különböző juttatásokon keresztül pedig magánszemélyeket is támogatunk: 
Ilyenek például 
- anyasági támogatása minden újszülöttnek 
- általános iskolások beiskolázási támogatása 
- kiváló tanulmányi eredményt elérő középiskolásaink támogatása 
- az élet egyéb területén tehetséges csernyeiek támogatása 
Május elejétől, de legkésőbb júniustól várhatóan megérkezik az új orvosunk a II. 
számú körzetbe is. 
A szabadidős tevékenységek, a kultúra is hangsúlyos tételként szerepelnek, de az 
évek óta tartó virágosítási folyamat is folytatódhat. Itt elmondható, hogy 
önkormányzatunk jóval többet költ, mint amit az állami normatíva fedezne.  
Lesz idén is az egyéb kiegészítő programokon túl majális, falunap, szüreti felvonulás, 
és advent is. 
Fejleszteni idén is tudunk nem is elhanyagolható mértékben. Már most látjuk, hogy el 
fog készülni a Kurucz utca első szakaszának (házszám) aszfaltozása,  
Petőfi utcát és a Rózsa utca ovit összekötő járda, 
Új játszótéri eszközöket helyezünk ki a Rákóczi úti óvoda udvarára, 
Orvosi eszközeinket fejlesztése is megvalósulhat mindkét körzetben. 
- Záportározós pályázatunk elbírálás alatt van, pozitív döntés esetén idén 
elkezdhetjük a beruházás előkészítő munkálatait. 
Önerőből építünk 
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 Petőfi utcai tározóhoz lejáratot, hogy munkagépekkel könnyebben lehessen 
kitakarítani. 
Szélesítjük az általános iskola mögötti buszparkolót, hogy még több gépjármű 
beférjen. 
Az önkormányzati hivatal előtt „felújítjuk az Oravecz hidat”  
Elindítottuk a településszintű konzultációt Bakonycsernye 2030 elnevezéssel. Kiemelt 
figyelmet szeretnék fordítani az ésszerű, megvalósítható lakossági javaslatok 
beépítésére is. Bizakodó vagyok a közös gondolkodás eredményében, hiszen az 
első fórum sikerrel zajlott le, civil szervezetek vezetői, képviselői által felvetett 
elképzelések, valamint a beérkezett e-mailok is ezt erősítik. 
A kapcsolattartásra, információk közlésére nagy hangsúlyt fektetünk, továbbra is lesz 
Rikkancs újság, működik a honlapunk, és a közösségi médiában is jelen vagyunk.  
Azt is világosan látni kell, hogy az önkormányzat akkor tud látványos fejlődésen 
keresztül menni, ha külső forrást tudunk behozni. Erre vannak ugye a különböző 
pályázatok, melyek két nagy csoportba különülnek el. Az Európai Uniós források, és 
az un. tisztán hazai források.  Azért mondom, hogy tisztán hazai források, mert az 
EU-ból érkező támogatást, a magyar állam kiegészíti, úgy kerül a nyertes 
önkormányzatokhoz. Néhány kifutó pályázaton kívül a most záruló EU s-ciklus már 
nem tartalmaz komolyabb lehetőségeket. Most amikor ezeket a sorokat írom, még az 
Unió sem fogadta el a 2021-2027 es költségvetését, mely az alapja az onnan érkező 
forrásoknak. Így abból az irányból aligha várhatunk a következő egy másfél évben 
bármiféle fejlesztési lehetőséget. Bízunk ugyanakkor abban, hogy a már tavalyi 
évben is jól működő, magyar kormány által biztosított Magyar Falu program az 
előttünk álló időszakban is elérhető lesz. 
Addig is fontos, hogy a lakosság minél szélesebb körével megvitatott, és 
javaslataikat tartalmazó településfejlesztési elképzeléseket összeállítsuk. Amikorra 
újból beindulnak a pályázati lehetőségek kész tervekkel, ötletekkel rendelkezzünk. 
Itt szeretném elmondani, hogy idén megkezdődik a rendezési terv felülvizsgálata,itt is 
fontos a társadalmi egyeztetés, mert legalább 10 évig az abban lefektetett szabályok 
lesznek a mérvadóak. 
Talán egy kevésbé látványos, de annál fontosabb időszak előtt állunk, mely valóban 
nagyban határozza meg a következő tíz év fejlesztéseit. 
Röviden ennyit szerettem volna, de természetesen várjuk a kérdéseiket.” 
 
Kérdés, hozzászólás a polgármester tájékoztatásával kapcsolatosan nem volt. 
 
Turi Balázs polgármester: Köszöntötte Török Szabolcs igazgató urat és munkatársát. 
Elmondta, hogy általában egy beruházás végén öröm hangot kellene hallani, de  
sajnos nem így történt. 2013 óta az iskola működéséhez semmilyen ráhatása nincs 
az önkormányzatnak, de természetesen figyelemmel kíséri a működést, valamint 
támogatást nyújt, pedagógus napot ünnepel. Az iskola homlokzatára tett felirat, 
valamint a hőszigetelésre, külső pucolására is az önkormányzat pályázott. A jelenlegi  
felújításban nem az önkormányzat pályázott, csak egy tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozatot adott, hogy a KLIK pályázni tudjon. Az önkormányzat, mint tulajdonos 
csak jelzéssel tud élni. Reméli, hogy a végére, egy értéknövelő pályázat valósul meg. 
Többször járt az iskolában, de szeretné itt is megköszönni a pedagógusok munkáját, 
kitartásukat. Tudja azt, hogy milyen úgy dolgozni, amikor munkák folynak, pláne úgy, 
hogy probléma adódott. 
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Török Szabolcs tankerületi igazgató: Turi Balázs polgármester felvezetéséből 
egyértelműen elhangzott, hogy bejelentették az örömhírt. Elmondta, hogy 2016-os 
volt az a pályázati kiírás, amikor 2016 végén látható volt a tankerületi rendszer 
átalakulása. 198 tankerület volt, ezt felváltotta a tankerületi központok megalakulása. 
2017-től megszűnt a KLIK. Helyette 60 Tankerületi Központ állt fel, ilyen a 
Székesfehérvári is, egy a 60-ból. A móri is beolvadt jogutódként 2017.01.01-től, 
valamint Bakonycsernye is. 2017-ben indult a tervezés. Fontos azt hangsúlyozni, 
hogy megharcolták azokat a csatákat, hogy hova is jusson fejlesztés. Ebben 
polgármester úrnak is érdeme van, hogy Bakonycsernye is bekerült a fejlesztések 
közé. Természetesen Törő Gábor országgyűlési képviselő is sok energiát fektetett, 
hogy ide is, valamint a környékre is jusson forrás. Így osztódott el a pályázatra adott 
bruttó 750 millió forint. Kettő sikertelen közbeszerzési eljáráson voltak túl 2019. 
elejéig. Az elsőnél szabályszerűen meghirdetés mellett nem volt ajánlattevő, ezért 
eredménytelenül zárult. A második szintén nem vezetett eredményre. Az új 
közbeszerzési eljárásnak 2019-ben volt a zárása. Bakonycsernyére 1 érvényes 
ajánlat érkezett. Az eredményhirdetést követően a nyertes vállalkozó jelezte, hogy i 
nincs kapacitása és visszalép. Ha újabb közbeszerzést kellett volna kialakítani, akkor 
most is ott tartanának a települések, hogy még mindig terveznek. Lehet, hogy a pala 
bírta volna, de nem 100%. Úgy gondolták, hogy alvállalkozó segítségével lehetséges 
a megvalósítás. 3 hónap alatt kellett volna elvégezni a munkálatokat. A legfontosabb 
a tetőszerkezet cseréje, belső felújítás, nyelvi labor kialakítása. Sajnos november 
elejére már nyilvánvalóvá vált, hogy nem lehet tartani a szerződésben vállalt 
határidőt. Ebben olyan súlyos vállalkozói mulasztás volt, hogy senki nem tud 
ráhatással lenni. Az utolsó pillanatban derült ki, hogy trapézlemezt rendelt (ami 
általában üzemcsarnokok tetejét díszíti) a cserepes lemez helyett, valamint a színe 
sem volt megfelelő. Ez vállalhatatlan lett volna. Azonnal írásban értesítették a 
fővállalkozót, de ekkor azonban a pala jelentős része le volt bontva. Mire 
megrendelte a jó anyagot, addigra az egész lebontásra került. Meg kellett 
hosszabbítani a projekt futamidejét, mivel az alapanyag legyártása 5 hetet vett 
igénybe. 5 hét elteltével megérkezett a cserepes lemez, viszont az időjárási 
körülmények úgy alakultak, hogy komoly hibák következtek be. Nem csak a tetőtéri 
termek, hanem az első emeleti folyosók és termek is károkat szenvedtek. Abban 
egyeztek meg, hogy a járulékos károk helyreállítását is vállalja a fővállalkozó. A 
vállalkozó elismerve a felelősséget is. A tető elkészülte jelenlegi állását tekintve 
március közepén lesz a lécezéssel együtt. A leázások nyomában a tetőtéri 
helységekben korábban is rossz állapotban lévő linóleum is rosszabb állapotba 
került. Ezt viszont saját Tankerületi erőforrásból csinálják meg, ami egy 2 millió 
forintos munka, melyet biztosít a Tankerület. Természetesen a vállalkozó ennél a 
projektnél nem ugyan az. A vállalt határidő ennél jövő hét szerda, akkor már teríthető 
a pvc. A jövő hét végére a tetőtéri folyosó is rendben lesz. Ekkortól az alsósok 
felköltöztethetők a felső szintre, ha  lent van a megfelelő burkolat, amit hétvégén 
megtudnak csinálni. 
 
Bihari Róbert iskolaigazgató: Hétvégén nem dolgoznak a festők. 
 
Török Szabolcs tankerületi igazgató: Akkor innentől kezdve igazgató úron múlik, 
hogy mikor költöznek fel.  
 
Berze Attiláné pedagógus: Ezt tényleg jó hallani, főleg ha kész lesz, de 5 hónapja 
vannak olyan helyzetben, hogy 8 tantermük hiányzik az oktatáshoz. Nem csak 
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anyagi kár érte az iskolát és az ott dolgozókat, hanem erkölcsi is. Az iskolanyitogató 
foglalkozások folynak, egy szülőt odahívni, ahol le van verve a vakolat, nincsenek 
termek, a levegő egészségtelen, dohos, penészes elég kockázatos. Azon 
csodálkozik, hogy valamelyik média még nem kapta fel a hírt. Az orvosi szobától a 
tankonyháig, az ebédlőn át, mindenhol órát tartanak. Megkezdődött a mozgássérült 
mosdó kialakítása, így nehéz tanítani, amikor megy a fúró, a flex egész nap. Biztos, 
hogy nehéz a hivatalban is a munka, de az iskola más. Biztosan gazdagodnak majd, 
ha kész lesz, de vajon visszakapják-e azt az iskolát, ami az előtt volt. A termek úgy 
néznek ki, hogy említésre sem méltók. 1,5 millió forintból elkészült a tankonyha, ahol 
potyog a vakolat. Ez mikor lesz kijavítva?  
Nagyon elkeseredettek. Az udvarra vettek virágokat, szebbé tették, de ahogy kinéz 
most, ennek nagy része tönkrement. Valahogy megóvhatták volna a munkások. 
Nincs hova pakolni, a könyvtárban a könyvek fólia alatt vannak letakarva, nem tudja, 
hogy meddig bírják. Nem reklamációnak, hanem az elkeseredettségnek adnak 
hangot. 
 
Török Szabolcs tankerületi igazgató: Ő is el van keseredve. 
 
Berze Attiláné pedagógus: Nekik ez az életük. A pedagógusoknak, gyerekeknek 
szülőknek. Nagy feszültséget okoz a szülő-pedagógus, pedagógus-pedagógus 
között. Mindenki őket hibáztatja, pedig de nem tehetnek róla. 
 
Szarka István képviselő: Nagyon szomorú amiatt, hogy az oktatás ügye egy politikai 
döntés miatt ki lett véve az önkormányzat alól. Központosították az oktatást, anyagi 
dolog miatt érti, mert nagyobb beszerzések végett olcsóbb lehet, de ez az eset pont 
az ellentettjét bizonyítja. Az egész rendszert illetik erős kritikával, nem Önök felé, de 
tudják továbbítani. Szorgalmas, dolgos emberek lakják a települést, akik bíznak a 
vezetőkben. Legyenek szívesek ezt továbbítani az állam, a vezetők felé. Tudja, hogy 
mindenki nehéz helyzetben van. 
 
Bihari Róbert iskolaigazgató: Az a szívfájdalma, hogy amikor a felújítás történik csak 
azokat fogják elvégezni, amik a tetőtérben vannak. De nem csak az romlik, hanem 
mindegyik. Ezek szülők által kimeszelt teljesen tiszta termek voltak. A javítás az egy 
oldalon fog történni. Nem a gyerekek piszkították össze. Nem érti, lemeszelnek egy 
oldalfalat, a többi meg úgy marad? Ráadásul bekever egy másik színt, mert ugyan 
olyat nem tudnak keverni, akkor az sem lesz ugyan olyan. 
 
Török Szabolcs tankerületi igazgató: Ahhoz, hogy a penészesedés megszűnjön, 
olyan technológia kell. Ki kell szárítani a falfelületet. Kap majd egy meszelést, ami 
engedi levegőzni a falat. Amennyiben a teljes kiszáradás megvalósul, a nyár 
folyamán egy teljes tanterem festést kap. 
 
Bihari Róbert iskolaigazgató: Ő a tetőtéri ablakokról beszél. 
 
Török Szabolcs tankerületi igazgató: Nyáron kifestik a tetőtéri részt. 
 
Bihari Róbert iskolaigazgató: És a folyosót? 
 
Török Szabolcs tankerületi igazgató: Azt is. Meg az ebédlőt is. 
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Turi Balázs polgármester: Volt egy vizesedés, amitől koszosabb lett a fal. A 
vállalkozóra azt a hibát lehet ráterhelni, amit okozott. Az, hogy ebbe belefér-e a 
koszosodás, azt nem tudja. Ezért lenne jó, ha nyáron lenne megcsinálva, hogy a 
színek se különbözzenek. Ha ígéretet tesz igazgató úr, akkor csak ezt a félévet kell 
túlélni. 
 
Berze Attiláné pedagógus: A szín már mindegy lenne. 
 
Török Szabolcs tankerületi igazgató: A biztosító is azt fizetni, ami sérült rész, de 
felírta a kérést. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Volt műszaki ellenőr, nem vette észre, hogy nem az egész 
palát kellett volna levenni? 
 
Csordás Sándor műszaki felelős: A műszaki ellenőr pontosan azért lett alkalmazva, 
és a terv úgy volt, hogy mire megérkezik a tetőanyag, addigra legyen leszedve. De 
ezt csak utána derült ki, hogy a költségvetésben nem az-az anyag van, mint amit 
megrendeltek. Ha jó anyag érkezik, akkor a folyamattal nincs probléma. 
 
Osgyán Gábor képviselő: A fóliázás is rosszul volt odarakva. 
 
Csordás Sándor műszaki felelős: Ez a vállalkozó hibája. Ha felteszi a trapézlemezt, 
akkor nincs beázás. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Egyértelmű, hogy a vállalkozó hibázott. 
 
Marton Tímea pedagógus: Ennek a hibának súlyos következményei vannak. Vállalni 
fog rá garanciát? Mi lesz télen? A vizesedést mennyire lehet kiküszöbölni? Hatalmas 
felületekről van szó. Télen szedték le, de amikor lehetett volna menni dolgozni, akkor 
sem mentek. Nagy mulasztás történt. Ekkora kárt, hogy tud helyre hozni? A gyerekek 
felé is válaszolni kell. Folyamatosan kérdezgetik. Nem olyan körülmények között 
dolgoznak, amilyenben a gyerekeknek tanulnia kellene. 
 
Pánczél-Nagy Éva Anna pedagógus: Mindeközben kabátban tanulnak, és szívják a 
penész egészségkárosító hatását. 
 
Marton Tímea pedagógus: A tanári asztal, az ablakpárkány, a számítógépek és a 
billentyűzet is tiszta por volt. Apró dolgok, de egyértelmű, hogy meg kéne csinálni. 
 
Berze Attiláné pedagógus: Úgy kaparták a falat, hogy az új függönyök fent voltak. Az 
ember sakkozott a pályázati pénzekkel, hogy mindenre jusson, igyekezett jól 
gazdálkodni, aztán amikor meglátták a vegyszeres függönyt, nagyon elkeseredtek. 
Kicsi fejetlenséget lát ebben a dologban. Előbb szétszednek mindent, aztán 
másiknak állnak neki. Nagyon elkeseredett. Eddig növekvő gyermeklétszám 
tendenciával működött az intézmény, most nem tudja mi lesz. 
 
Török Szabolcs tankerületi igazgató: 10 évig tanított ő is. Tökéletesen érti a 
problémá. Kérdése volt a pedagógusok felé, hogy valóban egy oldalon állnak vele? 
Mert amikor a szenvedésüket hallják az a Tankerület szenvedése is. 140 ellátási 
feladat tartozik alájuk. Van olyan település, ahol még nem járt. Szabadegyházán 
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például még nem volt. Vannak olyan helyek, ahol már többször megfordult. Ugyan 
az-az oldal és szenvedés, amikor arról beszélnek, hogy a vállalkozó nem szól, nem 
úgy teljesít. Megállapították, hogy az alvállalkozó alkalmatlan. 2 esély volt. Az egyik 
az, hogy beleállnak így, folytatják és a befejezésre ösztönzik. A másik, hogy kirúgják 
és visszaadják a 78 millió Ft-ot. Számára is azt jelentette, hogy gazdagodik az iskola 
és a település is. Gyakorlatilag patt helyzet alakult ki.  
 
Berze Attiláné pedagógus: Nyilván más egy hivatalban dolgozni, mint egy iskolában. 
Örül annak, hogy eljött az igazgató úr. Most már látják, hogy neki is fontos ez a 
dolog. Nem őt okolják, nem a Tankerület hibája, csak jó kiönteni valakinek szívét, 
hogy ez nagyon nem jó. Kinek mondják, ha nem neki?! 
 
Török Szabolcs tankerületi igazgató: Természetesen ezt megérti. 
 
Bihari Róbert iskolaigazgató: A külső szigetelés sérülései, amikor elvonulnak, akkor 
ne maradjanak el. Ahogy bontották a falat, nagyon csúnyán megsérült. Keletkeztek 
olyan károk is, hogy nem volt tökéletesen szuper a lépcsőnél a betonos rész, de 10-
15 cm-t megsüllyedt és balesetveszélyessé vált. Nekik az ő gyerekeikért kell 
felelősséget vállalni. Az udvarra kirakott fa kukáknak olyan szépen nekimentek a 
munkagépekkel, mintha ott sem lettek volna. Történtek ilyen károk, azokat kin lehet 
bevasalni? 
 
Török Szabolcs tankerületi igazgató: A szigetelés sérüléseiről is beszéltek, az szintén 
időjárás függő, viszont ha javítás lesz a szín így nem lesz ugyan olyan. Egy spirálban 
érzi magát, hogy ennek sosem lesz vége. Maga részéről azt ígéri, hogy minden 
fórumon jelzi, hogy hibák vannak és ezeket meg kell oldani. Ígéri, hogy lobbizni fog 
az újabb forrásokért, hogy a járulékos károk is javításra kerülhessenek. 
 
Berze Attiláné pedagógus: Köszönik a megnyugtató szavakat. Reméli, hogy minél 
előbb részt vehetnek a tankerületi gyűlésen, és arról beszélnek majd, hogy milyen 
szépen megújult az iskola. 
 
Török Szabolcs tankerületi igazgató: Mindannyiuknak az a célja. 
 
Berze Attiláné pedagógus: Sokat jelentett, hogy eljöttek és meghallgatták őket.  
 
Bihari Róbert iskolaigazgató: Neki kell irányítani olyan embereket, ami nem az ő 
dolga lenne. Saját maguk sem tudják, hogy mit és milyen sorrendben kellene 
csinálni. Kaptak egy ütemtervet is, de nem mindig mentek, amikor kellett volna. 
 
Turi Balázs polgármester: Nem azért mondta, hogy könnyűnek kellett lennie a 
felújítás alatt végzett munkának. De volt óvoda felújítás is, tudja, hogy nem egyszerű. 
A penészes tanteremben való tanítás legyen elkerülve, semmiképpen ne legyen 
megtartva óra. 
 
Berze Attiláné pedagógus: A folyosót nem tudják kikerülni, mert ott is gond van. 
 
Turi Balázs polgármester: Azért vannak itt, hogy a gyerekeknek jó legyen. Sajnálja ő 
is, hogy kikerült az iskola az önkormányzat látókörében. Ez a tantestület 
önkormányzati rendezvényeknél példaértékűen megjelennek, a gyerekek mindig 
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fellépnek. Teljesen meg van velük elégedve. Történt már hasonló problémákkal 
beruházás. Ilyen volt a Fecskeházas projekt is, amikor nem jött vállalkozó, de persze 
nem vigasztalásból mondja, ha máshol is van gond. Mindenki azt szeretné, hogy 
minél hamarabb visszaálljon a működés legalább olyan szintre, ahogy az volt. Ennek 
minél előbb rendbe kell jönnie. Annyira be vannak vizesedve a termek, hogy tényleg 
talán nyár lesz a vége, mire kiszáradnak.  
A következő években javasolja, hogy minden nyáron tisztasági meszelést kell 
csinálni, ez egy szülői elvárás is. Tovább kell menni, terveknek kell lenni. Az 
önkormányzat igyekszik segíteni, amiben tud. Kicsit szomorú, mert például szülőket 
nem lát a közmeghallgatáson, pedig fel vannak háborodva a szülők és mégsem 
jöttek el. 
 
Berze Attiláné pedagógus: Könnyebb reklamálni a pedagógusnak. 
 
Kiss Istvánné pedagógus: Ami le van zárva tanterem, a padlózata fel van ázva. Az 
hogy fog kiszáradni? 
 
Csordás Sándor műszaki felelős: Első ütemben az ideiglenes helyreállítás lesz. 
Szellőztetni kell.  
 
Berze Attiláné pedagógus: Nyitva vannak az ablakok állandóan. 
 
Koltai Valéria pedagógus: Olyan lehetőség nincs, hogy ha 1 év múlva bizonyítottan 
kár keletkezik, azt vállalnia kell? Vissza lehet-e menni. Nyáron süt a nap az rendben 
van, de ez ősszel fog előjönni.  
 
Turi Balázs polgármester: Itt a fővállalkozó viszi el a balhét. 
 
Török Szabolcs tankerületi igazgató: Jelenleg muszáj azokkal az emberekkel 
dolgozni. 
 
Mihucza Tiborné pedagógus: Vannak szervezve tanulmányi kirándulások az 
iskolában. A külföldi kirándulások terén, javasolna esetleg valamit a tankerület?  A 
koronavírus miatt érdeklődik. 
 
Török Szabolcs tankerületi igazgató: Állami hivatalként, őket ugyanaz a protokoll köti, 
mint a Kormányhivatalokat. Dancs Norberttel napi kapcsolatban vannak, valamint az 
ÁNTSZ-el is. A jelenlegi eljárási rend Észak-Olaszországot nevesíti. Amíg nincs 
hivatalos külügyminisztérium vagy ÁNTSZ által elrendelt intézkedés az adott 
célországok tekintetében, addig ő sem tud mit mondani.  
 
Mihucza Tiborné pedagógus: Ő konkrétan Angliára gondolt. 
 
Török Szabolcs tankerületi igazgató: Arról még nem hallott, hogy ott lenne 
koronavírus. Székesfehérvári diákok Milánóban voltak, de azok a gyerekek otthon 
vannak 1-2 napig. Cser-Palkovics András levele elérhető az interneten. Ő pedig csak 
felhívta a figyelmet. 
 
Mihucza Tiborné pedagógus: Csak mert Veszprém megyében nem jelentettek 
semmit sem, ezért kérdezte meg itt is. 
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Kaviczki Péter képviselő: Nem profi szakemberek vannak az nyilvánvaló. De 
örüljenek, hogy a munkájuk során nem történt baleset. 
 
Török Szabolcs tankerületi igazgató: Hisz az ima erejében, hiszen teológiai 
végzettsége is van. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester a közmeghallgatást 
berekesztette. 
  

k.m.f. 
 
 
 Turi Balázs        Fidrich Tamásné 
 polgármester           jegyző   
 
 
 
     Osgyán Gábor 
     jegyzőkönyv hitelesítő 


