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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 

 
 
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. 
március 13-án 07.45 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Turi Balázs     polgármester 
Ackerman József 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 7fő megjelent, az ülést megnyitotta.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Osgyán Gábor képviselőt 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 

99/2020. (III.13.) határozata 
a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Osgyán 
Gábor képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőek szerint tett 
javaslatot:  
 
1./ Tájékoztató a 2020. március 11-én kihirdetett vészhelyzettel kapcsolatos 
intézkedésekről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
2./ Javaslat a Magyar Falu Programban való részvételről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

100/2020. (III.13.) határozata 
a napirendi pontok elfogadásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nyíltülés 
tárgyalandó napirendi pontjaira tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el: 
1./ Tájékoztató a 2020. március 11-én kihirdetett vészhelyzettel kapcsolatos 
intézkedésekről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
2./ Javaslat a Magyar Falu Programban való részvételről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Tájékoztató a 2020. március 11-én kihirdetett vészhelyzettel kapcsolatos 
intézkedésekről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, a Kormány 2020. 
március 11-én Magyarország egész területére vonatkozóan kihirdette a 
vészhelyzetet. Ebben az esetben a polgármesterek különös hatáskörrel 
rendelkeznek, döntéseket hozhatnak a veszélyhelyzet elhárítása, illetve 
megakadályozása kapcsán, valamint a Kormány által hozott veszélyhelyzeti 
döntések végrehajtására. Bakonycsernye komolyan vette a járvány ügyet, és minden 
intézkedést, amit meglehetett hozni, az meghozták. A mai tájékoztató is azt mutatja, 
hogy igyekszik velük közösen meghozni a döntéseket, vagy tájékoztatni a meghozott 
döntésekről. A későbbiek folyamán is igyekszik minél hamarabb akár e-mail 
formájában isfolyamatosan tájékoztatni a képviselő-testületet.  Nem csak a 
veszélyhelyzet kihirdetéseután kezdték meg az intézkedéseket, hanem azokat már 
azt megelőzően, egy lépéssel korábban tették meg. Minden önkormányzati 
dolgozónak tájékoztató előadást tartottak a higiéniás szabályok fokozott betartásáról 
és a közös felelősségvállalásról. A tájékoztatótjelenléti ívvel hitelesítettek, mindenki 
aláírta, aki részt vett rajta. Jegyző asszony az iskolában is fent volt, ahol szintén 
tájékoztatást nyújtott. Úgy ítéli meg, hogy Bakonycsernye időben lépett a védekezés 
tekintetében. A tisztítószer készletek beszerzésre kerültek. Az óvodával, iskolával is 
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egyeztetve, minden fertőtlenítőszer rendelkezésükre áll. Természetesen minden 
intézmény tekintetébe a saját vezetője a felelős az új szabályok betartatásáért. 
Felhívja a figyelmet arra is, hogy jelenleg bármilyen rendelkezéseket kiadhat a 
Kormány, így ő is mint polgármester azok végrehajtására. Állampolgári 
szerepvállalás nélkül viszont nem tudnak elérni semmit sem, vagy legalább is nem 
olyan eredményesen. A Március 15-i koszorúzási ünnepség megtartását elvetette, a 
civil szervezetek általi koszorú elhelyezést a vezetőkre bízza. Saját elhatározásból 
bárki odamehet egy főhajtásra az emlékműhöz, azt nem tilthatja meg. Kijelentette, 
hogy a veszélyhelyzet idején szinte napi 24 órában elérhető.Az általános iskola is 
megkapta a március 15-el kapcsolatos tájékoztatást, valószínű a fenntartó adta ki ezt 
nekik.Szeretne kérni mindenkit, hogy a Kormány legfrissebb ajánlatait folyamatosan 
kövessék. Ahogy országosan haladnak az ügyek, úgy javasolja a településen is 
meghatározni a védekezés mértékét. Amennyiben az ajánlás amellett szól, hogy az 
óvoda maradjon nyitva, akkor támogatja, hiszen a szülőknek dolgozni kell menni és a 
gyermekfelügyeletre szükség van, de persze ha súlyosodik a helyzet, akkor meg kell 
lépni a rendkívüli szünet elrendelését.Felmerült benne 2 dolog. Az egyik az, hogy a 
Művelődési Ház és Könyvtár üzemeltetésének felfüggesztésére is kerüljön sor, 
hiszen ott működik a I. számú nyugdíjas klub, valamint a Nőklub is, valamint az 
önkormányzati tulajdonban lévőBéketelepi klub is, hiszen ott pedig a II. számú 
nyugdíjas klub, valamint sporttevékenység működik. Ha arra kerül a sor, hogy 
bezárják azt is, természetesen a 2 vállalkozó bérleti díjfizetési kötelezettségétarra az 
időszakra felfüggesztik. Kérték a munkavállalóktól is, hogy halasszák el az 
utazásaikat. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Elmondta, hogy szükségesnek tartja, hogy a 
költségvetésben legyen képezve tartalék, hiszen nem lehet tudni, hogy meddig fog 
fennállni ez a helyzet. A fertőtlenítés és védőfelszerelés beszerzéséhez forrás 
szükséges.a Kormány határol el forrást, de, hogy az itt jelentkező többletkiadásokra 
vis maior pályázat keretében támogatást kapnának, még nem tudja előre 
megmondani.  Ettől függetlenül biztosan át kell majd csoportosítani összegeket. A 
kihirdetett jogszabály előírja azt is,hogy aki házi járványügyi felügyeletbe került, 
annak ellátásáról a polgármesternek kell gondoskodni.Ez természetesen csak az 
alapvető ellátást jelenti, étel és gyógyszer beszerzésének biztosítását.Fontos 
kiemelni, hogy csak azokról kell gondoskodnia, akik hatósági határozattalkerülnek 
karanténba. Elsődlegesen a családnak kell gondoskodni, és természetesen a 
szociális helyzetet is figyelembe kell venni, s csak ezek vizsgálata után kell a 
polgármesternek az ellátását biztosítania. Tájékoztatta a testületet, hogy várható az 
ügyintézés átszervezés is. Előterébe kerül az elektronikus ügyintézés, és a telefonos 
ügyfélszolgálat. Az ügyfélfogadás természetesen marad a megszokott hétfő, szerda 
és pénteki időpontokba, de a személyes ügyintézést heti egy napra korlátozzák a 
vészhelyzet idejére. 
 
Turi Balázs polgármester: Örül, ha az Állam ezt majd később 
megfinanszírozza..Köszöni a jegyző asszonya eddigimunkáját, hogy szívügye szerint 
vitte a dolgokat még a vészhelyzet kihirdetése előtt is. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Arra is fel kell készülni, mivel az egyetemistákat 
hazaküldték, elindulhat egy hullám, hiszen szana-szét kerülnek az országba és nem 
tudni, hogy mit hoznak magukkal. Ennek a következményeitől tart. A fiatal, aki erős 
szervezettel rendelkezik, másnak átadhatja, akinek gyengébb a szervezete. 
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Szarka István képviselő: Ő is nézte a sajtótájékoztatót. Abban arról nyilatkoztak,hogy 
akiknek kényszer karanténba kell menni, elsődlegesen saját pénzből vásárolnak, 
aztán ha az elfogy, utána köteles a polgármester gondoskodni. Fenntartóként nem 
lehetne kiadni olyan rendelkezést,hogy kézfertőtlenítés kell elvégezni az 
intézménybe történő belépéskor?Elmondta, hogy 2 hete járt a Móri középiskolában, 
ott a portás lefertőtlenítette a kezét, amit egy jó dolognak tart. Valami hasonló 
óvintézkedést nem kellene bevezetni itt is? 
 
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a bakonycsernyei istentiszteleten megjelenők 
száma 100 fő fölött szokott lenni, ezért interneten is fogja közvetíteni, azoknak, akik 
nem juthatnak be a létszámstop miatt a templomba.Így mások is hozzáférhetnek és 
meghallgathatják. Tájékoztatást nyújtott, hogy vasárnap a nyugdíjas püspökhelyettes 
is részt vesz az istentiszteleten. A hétvégi borversenyt még megtartják, de jóval 
kevesebben jelentkeztek. 
 
Turi Balázs polgármester: Kérték az óvodát, hogy a szülők ne menjenek be az 
épületbe, a gyermekeket csak adják be a dolgozóknak. 
 
Szarka István képviselő: Be sem léphetnek az épületbe? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Nem. Zsilip rendszerben gondolkodnak. A szülő átadja a 
gyermeket, így nem járja végig az intézményt. Mivel létszám hiányosan működik az 
óvoda, nehézséget fog jelenteni ez a plusz feladat, de erről beszéltek a 
polgármesterrel és az intézményvezetővel, hogy talán ez lehetne a járható út, ha 
nem kerül bezárásra az óvoda. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Nem ártana egy felhívást is kitenni, aztán lehet, hogy az 
emberek saját maguk is megfogják tenni. Ez nem nagy költség, hanem inkább 
munka. Itt is és az óvodánál is. Az élelmiszerfelhalmozást sok család 
megtudjaoldani, sokan viszont ezt nem tudják megtenni. Lehet, hogy egy bizonyos 
mennyiségű élelmiszert a családsegítőknél kellene tárolni, hogy a későbbiekben 
tudjanak adni a rászorultaknak.Ezek az emberek semmit nem tudnak felhalmozni. 
Atisztálkodószer nem romlik meg. 
 
Turi Balázs polgármester: Kérte a testület véleményét a majális megszervezésével 
illetve meg nem szervezésével kapcsolatban, hiszen, ha megrendezésre kerül, akkor 
már a szerződéseket meg kell kötni időben. 
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Nem javasolja megszervezni. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Felvetette a munkajogi kérdéseket is, amennyiben 
bezárásra kerülne a művelődési ház, könyvtár, esetlegesen az óvoda. Ezeknek 
pontosan utána kell járni, hogy milyen juttatás illeti meg a dolgozókat. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: A Munka Törvénykönyve nem rendelkezik erről. 
 
Turi Balázs polgármester: Az óvoda nyitva tartását mindaddigkellene tartani, amíg a 
Kormány nem dönt ebben. AHivatal is teljesen rendben van. Az ügyfelek legyenek 
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ellátva. Valamelyik munkát el lehet végezni hatékonyabban otthonról. Nagyjából 
mindenkinek meg van a lehetősége, hogy otthon tudjon dolgozni.  
 
Szarka István képviselő: Ha nyugdíjasok elmennek a klubba, saját felelősségre 
mennek el. Mivel 20-30 főnél nem nagyobb a létszám, ő nem szabályozná ezt le. De 
természetesen felhívná rá a figyelmüket, hogy folyamatosan fertőtlenítsenek. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Teljesen egyet ért Kaviczki Péter 
képviselővel, hogy valamennyi élelmiszer, tisztítószer legyen betermelve, mert ilyen 
helyzetek sajnos vannak. Az óvodába mivel kevés a személyzet, nem nagyon lehet 
megoldani, hogy ne menjen be a szülő. Van olyan dömping, amikor egyszerre 
mennek a gyerekek. A dada nem hagyhatja ott a gyereket egy pillanatra sem. Ezt így 
kell mérlegelni, hogy oda kellene plusz ember. A nyugdíjasokat ne tiltsák meg, de 
legyen felhívva a figyelmük. Javasolja, hogy majálist ne tartsák meg. Kínában most 
kezdenek gyógyulni a betegek. 
 
Osgyán Gábor képviselő: Javasolja ő is, hogy a majális legyen visszamondva, utána 
meg látni fogják mi lesz. 
 
Turi Balázs polgármester: Bepótolni be lehet. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Egészségügyben van felszerelése a doktornőknek? 
 
Turi Balázs polgármester: Nem a doktornő fog kimenni egy esetleges koronavírusos 
személyhez, a rendelőben pedig szájmaszk és védőkesztyű biztosított a számukra. 
Telefonon kell felvenni a kapcsolatot a háziorvossal a tünetek észlelése esetén. 
 
Berze Attila képviselő elhagyta tanácstermet. Így a jelenlévő 7 fő testületi tagok 
száma 6 főre csökkent. 
 
Varsányi Ferencné képviselő: Nem lehetne felvenni 2 órára embert? 
 
Fidrich Tamásné jegyző: Ez az a helyzet, amikor átcsoportosítanak munkaerőt, így 
nem szükséges felvenni új embert. 
 
Turi Balázs polgármester megköszönte az együttgondolkodást. Tájékoztatta a 
testületet, hogy polgármesteri döntését az elhangzottak, valamint az országosan 
kialakult helyzetet figyelembe véve, a bakonycsernyei lakosok védelme érdekében 
fogja meghozni.  
 
 
2./ Javaslat a Magyar Falu Programban való részvételről 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
 
Turi Balázs polgármester: Megjelentek a Magyar Falu Program járda és útfelújítás 
járdaépítés, amely során anyagtámogatásban részesülhet az önkormányzat. 
Javasolja,hogy legyen beadva a járdapályázat a Deák F. utca tekintetében 5 millió Ft 
erejéig. 
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Osgyán Gábor képviselő: A Deák utcában hol? 
 
Turi Balázs polgármester: A régi Holstein sörözőtől a játszótérig. Az Evangélikus 
templommal szembeni járdaszakasz tervezése folyamatban van, csak ott az a 
probléma, hogy nem önkormányzati tulajdonban van, így ebből a pályázatból nem 
lehet megvalósítani.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Akkor múltkor miért lehettet? 
 
Turi Balázs polgármester: Mert az egy másik, Európai Uniós pályázati kiírás volt. Az 
engedte az idegen vagyontárgyon történő felújítást. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Tudomása szerint a Rózsa utcai orvosi 
rendelőtől induló rövid járdaszakasz is meg van terveztetve, ez számára fontos, hogy 
elkészüljön, hiszen az idősek jönnek az orvoshoz. 
 
Kaviczki Péter képviselő: A Rózsa utcában láncban, egymás mellett haladnak az 
emberek az úton. Senki nem használja a tavalyi évben elkészült új járdát sem. Vagy 
az úton közlekednek, vagy autóval mennek. Inkább utat kellene 
építeni.Megcsinálhatják a járdát, de nem használják a lakosok. 
 
Ackerman József Zoltán alpolgármester: Igen, ezzel egyet ért.  
 
Turi Balázs polgármester: Előre láthatólag mind a két járdaszakasz, a Deák és a 
Rózsa utcai is talán belefér. Ha mégsem, akkor prioritási sorrendet kell felállítani. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Csinálják meg a járdát, de legyen egy felhívás, hogy 
használják azt. 
 
Turi Balázs polgármester: A prioritási sorrend tehát, Rózsa utca 61-67. közötti 
szakasz, majd aDeák utca II-es ütem járdafelújítása a régi Holstein sörözőtől a 
játszótérig.Ismételten felhívja a figyelmet, hogy csak anyagköltségre lehet pályázni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Magyar Falu Programban való részvételt elfogadásra. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

101/2020. (III.13.) határozata 
a Magyar Falu Program keretén belül járdafelújítás pályázására 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza  
a polgármestert, hogy a Magyar Faluprogram keretében a Bakonycsernye, 
Rózsa utca 61-67 számig, valamint a Deák F. utca II. ütemet magában foglaló 
járdafelújítási pályázatot készítse elő és nyújtsa be. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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Turi Balázs polgármester: Az útpályázat benyújtásával kapcsolatban elég szűk a 
határidő. 20 millió forint a keretösszeg,javasolja, hogy annyi legyen megcélozva. 
Több irány körvonalazódott a fejében. Első, hogy a Kurucz utca II. szakaszát vagy a 
településen még nem szilárd burkolattal rendelkező utak aszfaltozására, vagy a 
Rózsa utca szélesítése. Felhívta a figyelmet arra, hogy mivel olyan hosszú a Rózsa 
utca, ezért kifejezetten csak a szélesítendő szakasz fér bele a pályázatba, a már 
meglévő aszfaltburkolatot ebből a pályázatból nem tudják felújítani, de mivel egy 
rendkívül fontos, nagy forgalmú utcáról van szó, ezért ez lehetne a prioritási sorrend 
első helyén. Az 1 m-es szélesítéssel is csak körülbelül az utca 2/3-át lehetne érinteni, 
indulván a Kisgyóni bekötőtől.  
 
Szarka István képviselő: Javasolja a Rózsa utcát, de lesz esély arra, hogy ez a 
program folytatódik? Mert ha nincsen, akkor furcsán fog kinézni, ha félig van 
megcsinálva. Kicsit fele más a dolog. Javasolja,hogy nézzék meg,hogy az egész 
kerüljön befejezésre. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Véleménye szerint ne vállaljanak kötelezettséget rá.Ha lesz 
pénz, be lesz fejezve. 
 
Turi Balázs polgármester: Így van, nem tudják, hogy jövőre mi lesz, de 
természetesen neki is az a fontos, hogy az egész utcaszakasz szélesítésre 
kerülhessen, de minden önerős részt az adott évi költségvetésnél lehet majd 
megvitatni. Ebbe viszont a vízrendezés nem fog beleférni, csak a szélesítés. 
 
Kaviczki Péter képviselő: Fel kellene szólítani az embereket, hogy takarítsák ki az 
árkot. 
 
Turi Balázs polgármester: Javasolja, a pályázat benyújtását. 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

102/2020. (III.13.) határozata 
a Magyar Falu Program keretén belül útfelújítás pályázására 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar 
Faluprogram keretében megjelent útfelújítási felhívás keretében a Rózsa utca 
67-134-ig terjedő szakaszát kívánja felújítani. 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére, a szükséges tervek 
megrendelésére, és a pályázat benyújtására maximum 30.000.000 forint 
támogatási összegig, tekintettel arra,hogy a pályázat önrész nélküli és a 
megítélendő maximum összeg a fent megjelölt. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a képviselő-testület 
ülését bezárta.    
 

k.m.f. 
 
    

Turi Balázs      Fidrich Tamásné 
polgármester      jegyző 

 
    Osgyán Gábor 
    jkv. hitelesítő 


