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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

 

 
 
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült: Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. 
március 24-én 08.00 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 7 fő 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 

103/2020. (III.24.) 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./ Javaslat Dr. Csillag Márta háziorvos megbízására II. sz háziorvosi körzetben 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 

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

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

104/2020. (III.24.) határozata 
a napirendi pontok elfogadásáról 

 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a nyíltülés 
tárgyalandó napirendi pontjaira tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el: 
1./ Javaslat Dr. Csillag Márta háziorvos megbízására II. sz háziorvosi 
körzetben 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
1./ Javaslat Dr. Csillag Márta háziorvos megbízására II. sz háziorvosi körzetben 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a rendkívüli ülés 
összehívására azért a Művelődési Házban került sor, mert mint köztudott a Kormány 
kihirdette a veszélyhelyzetet, s önkormányzatunk is igyekszik elkerülni a csoportos 
együttlétet. A művelődési ház nagyterme megfelelően nagy légterű terület ahhoz, 
hogy kényelmesen elkülönülve foglaljanak helyet a képviselők, s tudják a munkájukat 
végezni. Az ülés összehívására azért került sor, mert a II. számú háziorvosi körzet 
működési engedélye és a NEAK-al kötött finanszírozási szerződés 2020.március 31-
vel lejár. Amikor az önkormányzat a működési engedélyt megkérte, bízott abban, 
hogy a PraxisI. program keretében el tud indulni legkésőbb 2020. április 1-vel. 
Önkormányzatunktól minden adat, igazolás megküldésre került még február 
hónapban az ÁEEK részére. A finanszírozási szerződés aláírásra is került 
Budapesttel, de sajnos még az ÁEEK és a NEAK nem kötötte meg egymással a 
finanszírozási szerződés. Így továbbra is helyettesítésként kell ellátni a feladatot, 
melyet Dr. Csillag Márta háziorvos változatlan feltételekkel vállalt. Kérte a képviselő-
testülete, szavazza meg a szerződés elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
önkormányzat és Dr. Csillag Márta (CSILLAGMED Egészségügyi Bt) között kötendő 
vállalkozói szerződést. 
 
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő 
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem 
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
105/2020. (III.24.) határozata 

a II. számú háziorvosi körzet helyettesítéséről 
 
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. 
április 1-től 2020. június 30-ig terjedő határozott időre megbízási 
szerződést köt CSILLAGMED Egészségügyi Betéti Társaság 
(székhelye: 8066 Pusztavám, Hegyalja u. 26.), képviseli Dr. Csillag Márta 
általános orvostan szakorvos, mint a Bt. ügyvezetőjével az önkormányzat 
egészségügyi alapellátási feladatok területi ellátási kötelezettséggel való 
ellátására a Bakonycsernye II. számú háziorvosi körzete tekintetében. A 
megbízási szerződés határideje határozott.Felhatalmazza a 
polgármestert a határozat mellékletét képező megbízásiszerződés 
aláírására.Egyben kijelenti, hogy a megbízási szerződés 12. pontja 
szerinti helyettesítési feladatokat Dr. Udvardi Erzsébet (2870 Kisbér, 
Ritter Ferenc u. 43.), valamint Dr. Bodor Adrienne Erzsébet (8053 Bodajk, 
Malom u. 7.) háziorvos útján biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a körzetre vonatkozó működési engedély hosszabbítási kérelmet 
nyújtsa be a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztályára. 
  
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 

 
        Osgyán Gábor 
        jkv. hitelesítő 


