
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:  Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2021.
július 09-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 Ferenc képviselő
Szarka István János 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  Ackerman  József  Zoltán  alpolgármestert  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
130/2021. (VII.09.) határozata

a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Ackerman
József Zoltán alpolgármestert bízza meg.

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal

Tárgyalandó  napirendi  pontokra  a  meghívóban  szereplőek  szerint  tett
javaslatot: 

1./ Javaslat a VP-6-7.2.1.1-21 számú pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
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2./  Javaslat  a  gyermekvédelem  helyi  rendszeréről  szóló  6/2016.  (IV.1.)
önkormányzati  rendelet  felülvizsgálatára  vonatkozó  kormányhivatali  javaslat
megtárgyalására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

3./ Javaslat fogászati alapellátást biztosító szerződés módosítására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

4./ Javaslat óvodai férőhelyek bővítésére
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: 7 fő
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
131/2021. (VII.09.) határozata

a napirendi pontok elfogadásáról

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó
napirendi pontjaira tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:
1./ Javaslat a VP-6-7.2.1.1-21 számú pályázat benyújtására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
2./  Javaslat  a  gyermekvédelem  helyi  rendszeréről  szóló  6/2016.  (IV.1.)
önkormányzati  rendelet  felülvizsgálatára  vonatkozó  kormányhivatali  javaslat
megtárgyalására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
3./ Javaslat fogászati alapellátást biztosító szerződés módosítására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
4./ Javaslat óvodai férőhelyek bővítésére
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal

1./   Javaslat a VP-6-7.2.1.1-21 számú pályázat benyújtására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi Balázs polgármester: Kiírásra került a VP6-7.2.1.1-21 – „Külterületi helyi közutak
fejlesztése” elnevezésű pályázat. A pályázat célja az önkormányzati tulajdonú, vagy
önkormányzati  vagyonkezelésben  levő  külterületi  helyi  közutak  fejlesztése.  A
fejlesztés  közvetlenül  járul  hozzá  a  vidéki  térségekben  élők  életminőségének
javításához,  az  alapvető  szolgáltatások  elérhetőbbé  tételéhez,  illetve
megteremtéséhez,  a  földrajzi  mobilitáshoz,  mindezen  keresztül  pedig  a  térség
gazdaságának fellendítéséhez. A vidéki térségekben az utóbbi évtizedekben forrás
hiányában  a  külterületi  úthálózatok  fejlesztését  elhalasztották,  elsősorban  csak
kisebb állapot javításokat eszközöltek. Ezért jelentős problémává nőtte ki magát az
egyes  külterületi  közutak  jelenlegi  állapota,  azoknak  rossz  minősége,  esetleges
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hiánya.  A  projekt  maximálisan  igényelhető  támogatási  összege:  300  millió  Ft.  A
maximális  támogatás  95%-a  vehető  igénybe.  Javasolja  a  pályázat  benyújtását  a
Bakonycsernye  0291/1,  0291/2  hrsz-ú  külterületi  ingatlanok  felújítására.  Fekete
Zoltán tervező a tervezői dokumentumokat és a költségvetést elkészítette. A tervezői
költségbecslés alapján a felújítás várható tervezett költsége bruttó 216.032.290.-Ft.
Sikeres pályázat esetén így az önkormányzatnak 12.217.880.-Ft önrészt szükséges
biztosítania a beruházás megvalósításához. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a VP-
6-7.2.1.1-21 számú pályázat benyújtásának elfogadását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
132/2021. (VII.09.) határozata

a VP-6-7.2.1.1-21 számú felhívásra pályázat benyújtása

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete
Magyarország  Kormányának  a  „Külterületi  helyi  közutak  fejlesztése  című,
VP6-7.2.1.1-21 kódszámon meghirdetett  felhívására  pályázatot  nyújt  be  a
tulajdonában és kezelésében lévő bakonycsernye 0291/1 és 0291/2 hrsz-ú
utak  felújítása  tárgyában  a  határozat  mellékletét  képező  Fekete  Zoltán
tervező által 17/2021. tervszámon elkészített tervekben foglalt tartalommal.
Az  Önkormányzat  kijelenti,  hogy  a  pályázat  megvalósításához  szükséges
önrész  a  2021.  évi  költségvetésében  rendelkezésre  áll.  Amennyiben  a
pályázat  pozitív  elbírálásban  részesül,  de  megvalósítása  áthúzódik  a
következő  költségvetési  évre,  úgy  az  önrész  fedezetét  a  2021.  évi
maradvány terhére, a 2022. évi költségvetésében biztosítja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2./  Javaslat  a  gyermekvédelem  helyi  rendszeréről  szóló  6/2016.  (IV.1.)
önkormányzati  rendelet  felülvizsgálatára  vonatkozó  kormányhivatali  javaslat
megtárgyalására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi  Balázs  polgármester:  Tájékoztatást  nyújtott,  hogy  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal  az  FE/02/708-1/2021.  számú  javaslatában  felhívást  intézett  a
képviselő-testület  felé,  hogy  a  gyermekvédelem  helyi  rendszeréről  szóló  6/2016.
(IV.1.)  önkormányzati  rendelet  magasabb  szintű  jogszabályoknak  történő
megfelelése  érdekében  kerüljön  felülvizsgálatra,  és  a  javaslatban  előadott
módosítások  kerüljenek  átvezetésre.  A  Kormányhivatal  javaslatát  áttekintve,
javaslom a képviselő-testület felé, az abban foglaltak elfogadását és a helyi rendelet
tárgyalásra történő beterjesztését a következő képviselő-testületi ülésre. 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
kormányhivatali javaslat elfogadását. 
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
133/2021. (VII.09.) határozata

a kormányhivatali javaslat megtárgyalásáról

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Fejér
Megyei  Kormányhivatal  a  „Magyarországi  helyi  önkormányzatokról”  szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 133.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján  tett  –  FE/02/708-1/2021.  számú  –  javaslatában  foglaltakat
megismerte,  azt  elfogadja.  Felhívja  a  jegyzőt,  hogy  a  Bakonycsernye
Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testületének  gyermekvédelem  helyi
rendszeréről  szóló  6/2016.  (IV.1.)  önkormányzati  rendeletének
felülvizsgálatára  vonatkozó  előterjesztést  a  javaslatban  foglaltak
figyelembevételével terjessze a soron következő képviselő-testületi ülés elé.

Felelős: jegyző
Határidő: következő képviselő-testületi ülés

3./ Javaslat fogászati alapellátást biztosító szerződés módosítására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi

Turi  Balázs  polgármester:  Felkérte  Fidrich  Tamásné jegyző asszonyt  a  napirendi
pont tájékoztatására.

Fidrich  Tamásné  jegyző:  Dr.  Kiss  Tamás  nyugdíjazása  miatti  feladatellátási
szerződés megszünése kapcsán az alábbi intézkedések történtek:
Felvételre került a kapcsolat Dr. Hugyecz Mária fogorovossal, aki még július 31-ig Dr.
Kiss  Tamás  helyetteseként  ellátja  a  bakonycsernyei  betegeket  a  bodajki
rendelőjében.  Megkeresésre  került,  hogy  augusztus  1-vel  kötne-e  szerződést  az
önkorányzattal,  melyre  kategórikusan  kijelentette,  hogy  nem.  Így  történt,  hogy
megkeresésre  került  a  REGIA  Dentál  Kft.  akik  már  hosszabb  ideje  Móron
praxtizálnak  és  több,  Mór  környéki  település  bevonásával  látják  el  a  fogászati
alapellátási feladatokat. A velük való szerződéskötés folyamata az alábbi:
A polgármester a vészhelyzeti különleges eljárásrendre tekintettel– testületi tagokkal
történő egyeztetést követően – feladatellátási szerződést kötött a Regia Denátál Kft-
vel,  mely szerint  a  Kft.  az  általa  Mór,  Korház utca 21.  szám alatt  lévő  fogáaszti
rendelőben  fogadja  a  bakonycsernyei  betegeket.  A  bejárás  biztosított,  hiszen  a
rendelő a buszpályaudvar mellett  található, kisebb távolságra, mint a szakrendelő,
ahova szintén bejárnak a bakonycsernyeiek. Természetesen ez a szerződés csak
addig  maradna  hatályba,  amíg  az  önkormányzat  meg nem valósítja  az  tervezett
Egészségház projektjét, s a helyben történő fogászati alapellátását így újra biztosítva
lesz.  Felvetődik  a  kérdés,  hogy  miért  nem  Dr.  Kiss  Tamás,  illetve  a  BLKT.  Bt.
tulajdonában lévő fogászati  rendelőben történik majd az ellátás. Azért,  mert azt a
tulajdonos más fogorvos részére tervezi értékesíteni,  aki mint elhangzott, nem kíván
társadalombiztosítás által finanszírozott rendelést biztosítani.
A Regia-Dentál Kft. fogorvosának meg kellett vásárolnia Dr. Kiss Tamástól a praxist,
annak  bejegyzését  engedélyeztetnie  kell,  s  az  engedély  kiadását  követően
kérelmezheti  a  működési  engedélyt  az  ÁNTSZ-től.  A  működési  engedélyt
megszerzését után indítható el a NEAK-nál a finanszírozási szerződés megkötése.
Sajnos a praxisjog bejegyzése csúszik, így a működési engedély és a finanszírozási
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szerződés  sem  került  még  megkötésre.  Ez  azt  eredményezi,  hogy  nagy
valószinűséggel augusztus 1-vel nem rendelkezik engedéllyel a REGIA Dentál Kft.
Bakonycsernye  tekintetében.  A  feladatellátását  folyamatos  biztosítása  érdekében
felvételre  került  a  Dr.  Hugyecz  Mária  fogorvossal,  aki  a  helyettesítést  jelenleg  is
ellátja,  de nem vette  fel  a  telefont  többszöri  keresés ellenére sem.  Így a REGIA
Dentál Kft.-vel történt tárgyalás, melynek eredményeként augusztus 1-ve fogadják a
csernyei betegeket, természetesen az alapellátást tekintetében térítés mentesen, de
finanszírozási  szerződés  hiányában a  felmerült  költségeket  Bakonycsernye
Önkormányzatának kell viselnie. A megkötött feladatellátási szerződés módosítása
azért szükséges, mivel az ÁNTSZ előzetesen megvizsgálat a helységet a működési
engedély  kiadásához  és  jelezte,  hogy  a  váróteremben  betegtorlódás  elkerülése
érdekében javasolja a rendelési időkeret csúsztatását, így az egész rendelési időt át
kellett variálni. Tehát a módosítás csupán a rendeli idő változását tartalmazza. Kérte
a képviselők hozzájárulását a feladatellátási szerződés módosításához.

Varsányi Ferencné képviselő: Nem lehetne megoldani a bakonycsernyei rendelőben
a rendelést?

Fidrich  Tamásné jegyző:  Mint  elmondta  nem,  mivel  a  rendelő  nem a praxisjogot
megszerző orvos tulajdonába került. 

Varsányi Ferencné képviselő: Akkor ott is lesz rendelés?

Turi Balázs polgármester: Igen és az kizárólag magánrendelés lesz.

Varsányi  Ferencné képviselő:  Nem volt  a Dr.  Kiss Tamással  kötött  szerződésben
olyan pont, hogy az önkormányzat visszavásárolhatja?

Fidrich Tamásné jegyző: Nem, de nem is érdemes a visszavásárlás, hiszen ha új
egészségházban  gondolkodik  a  képviselő-testület,  akkor  arra  kb.  2-3  évre,  mire
megvalósul, felesleges lett volna megvásárolni az épületét és a műszereket.

Ackerman József Zoltán alpolgármester: Helyileg hol található?

Fidrich Tamásné jegyző: Kórház épületének a porta része lett  felújítva. Elmondta
továbbá, hogy mindent le kellett  vezetni  írásban megindokolva, hogy miért éppen
Móron lesz biztosítva..

Kaviczki Péter képviselő: Dr. Hugyecz Mária fogorvosnak működési engedélye van,
hogy Bakonycsernyén magánrendelése lesz?

Fidrich Tamásné jegyző: Még nincs, de kell majd neki.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a
fogászati alapellátást biztosító szerződés módosításának elfogadását. 

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
134/2021. (VII.09.) határozata

a fogászati alapellátást biztosító szerződés módosításáról
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a fogorvosi
területi  ellátási  kötelezettség  vállalásáról  szóló  feladatellátási  szerződés
módosítását a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja, továbbá
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4./ Javaslat óvodai férőhelyek bővítésére
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 

Fidrich Tamásné jegyző: Az óvodavezető jelezte, hogy ugyan úgy, ahogy tavalyi év
folyamán  is,  a  25  fős  óvodai  létszám  kevésnek  bizonyul,  így  30  főre  kérik  az
engedély megadását, hiszen vannak várólistán is gyermekek.

Szarka István János képviselő: Természtesen legyen engedélyezve.

Több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az óvodai
férőhelyek bővítésének elfogadását.

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

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
135/2021. (VII.09.) határozata

az óvodai férőhelyek bővítéséről

Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a
Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde óvodai csoportjába felvehető
gyermekek  létszámát  a  jelenlegi  25  főről  30  főre  történő  emelését
engedélyezi. 

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

Ackerman József Zoltán
        jkv. hitelesítő
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