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Bakonycsernye Község Önkormányzata 

8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83. 

  
 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 
Készült: Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 
14-én, 8.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésén.  
 
Jelen vannak:  

Turi Balázs   polgármester 
Ackermann Zoltán alpolgármester 
Berze Attila   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 6 fő megjelent, így az ülést megnyitotta.  
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Szarka István képviselőt javasolta. A képviselő-testület a 
jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslattal egyetértett, és az alábbiak szerint 
határozott.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

107/2016. (IV.14.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon 
megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Szarka 
István képviselőt bízza meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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Tárgyalandó napirendi pontokra a meghívóban szereplőektől eltérően tett javaslatot. 
 
1./ Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
2./ Javaslat a Viziterv Alba Kft-vel kötött tervezési szerződés módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
3./ Javaslat a zajvédelmi rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
4./ Polgármester szabadságának jóváhagyása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
5./ Egyéb bejelentések 
 
A tárgyalandó napirendre egyéb módosító javaslat nem érkezett. A polgármester 
szavazásra bocsátotta annak elfogadását az elhangzottak szerint.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
108/2016. (IV.14.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó 

napirendre tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:  
1./ Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítására 
2./ Javaslat a Viziterv Alba Kft-vel kötött tervezési szerződés módosítására 
3./ Javaslat a zajvédelmi rendelet megalkotására 
4./ Polgármester szabadságának jóváhagyása 
5./ Egyéb bejelentések 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1./ Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletlét képezi.  
Turi Balázs polgármester: Írásos előterjesztést elkészült, felkérte a jegyzőt a 
napirend szóbeli kiegészítésére. Továbbá a Pénzügyi és Településüzemeltetési 
Bizottság is tárgyalta, majd felkérte Berze Attila elnököt a tájékoztatásra. 
 
Fidrich Tamásné jegyző: A 2014. évi beszámoló elfogadása előtt módosítani 
szükséges a költségvetést. Kettébontaná a hivatal és az önkormányzat 
költségvetését, mivel a hivatal határozattal kerül elfogadásra és beépül az 
önkormányzat költségvetésébe. Az állami támogatásokon belül vannak 
átcsoportosítások, de a fő összegeket nem érinti.  
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Berze Attila elnök: A bizottság megtárgyalta a módosítást, melyet javasol elfogadásra 
a képviselő-testületnek. A körzeti megbízott támogatásáról korábban már döntött a 
testület, milyen formában kapta meg, hova lett utalva? Megoldást kell rá találni, hogy 
hozzá jusson el a támogatás.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A székesfehérvári rendőrkapitányság gazdasági 
főosztályával kellett szerződést kötni. Az idei év költségvetésében nem került 
tervezésre.  
 
Berze Attila képviselő: Nem lehetne, hogy nem kötünk szerződést, hanem tankol az 
autóba és számlát hoz róla? 
 
Csik Ildikó gazdasági vezető: De igen, az önkormányzat nevére kiállított számlával 
kell elszámolnia.  
 
Turi Balázs polgármester: Kérése, hogy a következő testületi ülésre legyen 
előkészítve a korábbiakhoz hasonlóan és akkor tárgyalja meg a testület.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Időarányosan fogja kapni vagy januárig 
visszamenőleg? 
 
Turi Balázs polgármester: Véleménye, hogy a döntést meghatározza az is, hogy a 
költségvetésben mekkora összegű fedezet van rá.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta 
az önkormányzat 2015. költségvetésének módosítását.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2016. (IV.18.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló  
2/2015. (II.20.) rendelet módosításáról  

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
2./ Javaslat a Viziterv Alba Kft-vel kötött tervezési szerződés módosítására  
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletlét képezi.  
Turi Balázs polgármester: A képviselő-testület még a tavalyi év végén szerződést 
kötött a Viziterv Alba Kft-vel a Petőfi utca és Akác utca vízrendezéséhez tervek 
készítésére. Mivel a pályázat kizárólag az Akác utcát érinti, így ketté kell bontani 
nehogy a számlán illetve a szerződésen szerepeljen a Petőfi utca, hiszen az a 
pályázattal nem érintett. Így két szakasz lenne, úgy, hogy I. munkarész az Akác utca, 
a II. munkarész a Petőfi utca.  
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Kérdés hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Viziterv Alba Kft-vel kötött tervezési szerződés módosítását.  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

109/2016. (IV.14.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Viziterv Alba Kft-
vel (8000 Székesfehérvár, Tolnai u.1.) kötött TSZ 252 tervezési szerződést a 
jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal módosítja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő. azonnal  

 
Kaviczki Péter képviselő megérkezett az ülésterembe, így a képviselők száma 7 főre 
emelkedett.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester elhagyta az üléstermet, így a képviselők száma 6 
főre csökkent.  
 
 
3./ Javaslat a zajvédelmi rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester  
 
Turi Balázs polgármester: Több esetben is felmerült az a probléma a lakosság 
részéről, hogy hétvégén, leginkább vasárnap délután vannak, akik fát vágnak, füvet 
nyírnak. Ennek elkerülése érdekben javasolta a képviselő-testületnek, hogy 
rendeletben kerüljön szabályozásra a zajjal járó tevékenységek leszabályozása, 
leginkább a vasárnap délutánra vonatkozóan, az alábbiak szerint:  
a) munkanapon időbeli korlátozás nélkül végezhető, 
b) szombaton 8.00 és 20.00 óra között végezhető, 
c) vasárnap és munkaszüneti nap 9,00 és 12,00 óra között végezhető. 
Kérte a képviselők véleményét.  
 
Szarka István képviselő: Örül ennek a szabályozásnak, de kérte a képviselőket, hogy 
ha lehetséges, akkor vasárnap 9-10 óra között legyen engedélyezve, ugyanis 10 óra 
után kezdődik az istentisztelet és volt már rá példa, hogy akkor vágták a fát a 
közelben. 
 
Turi Balázs polgármester: Igen, elfogadja, de van, aki akkor ér csak rá, és 10 óráig 
nagyon rövid az idő, délig engedélyezné.  
 
Szarka István képviselő: Legyen leszabályozva úgy, hogy az egyházi szertartások 
idején nem végezhető a tevékenység.  
 
Kaviczki Péter képviselő: Mi van abban az esetben, ha a rendelet megalkotása után 
is végzi valaki a tevékenységet, valaki bejelenti, hogyan bizonyítja? 
 
Osgyán Gábor képviselő: Támogatja a rendelet megalkotását.  
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Turi Balázs polgármester: Egy kis idő után megtanulják az emberek a rendelet 
szabályait, joga legyen mindenkinek a vasárnap délutáni zavartalan pihenéshez.  
 
Berze Attila képviselő: Jó ötlet leszabályozni, hogy az egyházi szertartások idején ne 
lehessen végezni ilyen tevékenységet.  
 
Turi Balázs polgármester: A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az elhangzott 
javaslatok alapján készítse elő a rendelet tervezet, mely a következő ülésen kerüljön 
megtárgyalásra. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  A polgármester szavazásra bocsátotta a 
környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotásának 
előkészítését.  
 

A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 5 igen, 1 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

110/2016. (IV.14.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a 
jegyzőt, hogy a helyi zajvédelmi szabályozásáról szóló rendelet tervezetet a 
következő testületi ülésre terjessze a képviselő-testület elé megtárgyalásra.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: következő képviselő-testületi ülés  

 
 
4./ Polgármester szabadságának jóváhagyása 
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester 
 
Turi Balázs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a 2016. április 13-án 
szabadságon volt, melynek kéri az engedélyezését.  

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
szabadságának jóváhagyását.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
111/2016. (IV.14.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete Turi Balázs 

polgármester részére 2016. április 13. napjára szabadság kivételét 
engedélyezi.  
    
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal  
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5./ Egyéb bejelentések: 
 
 
5/1. Fidirch Tamásné jegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Templom alatti 
élelmiszerbolt üzemeltetője kérelmet nyújtott be, hogy a nyári időszakban fagylalt 
árusítása végett szeretne a bolt előtti járda egy részére műanyag asztalt, székeket 
elhelyezni. Ezt, közterület használati engedéllyel megteheti, melynek kiadása a 
polgármester hatáskörébe tartozik.  
 
Szarka István képviselő: Probléma a boltnál az is, hogy néhány személy a bolt 
környékén fogyasztja el a megvásárolt italt, gyakran az üvegek is ott vannak hagyva 
és ott végzik el a dolgukat is.   
 
Varsányi Ferencné képviselő: Szükség lenne a településen nyilvános illemhely 
kialakítására is.  
 
Turi Balázs polgármester: Valóban jó dolog lenne, de a kialakításának feltételei 
vannak.  
 
Varsányi Ferencné képviselő: Engedélyezné az asztal kihelyezését, de figyelmeztetni 
kellene a vásárlókat, az ital elfogyasztásával kapcsolatban.  
 
Fidrich Tamásné jegyző: A helyi rendelet, amely leszabályozta a közterületen történő 
alkoholfogyasztás tilalmát, már hatályon kívül lett helyezve, korábban szabálysértési 
eljárás indulhatott ez ügyben. Lehetőség van közösségellenes magatartások 
leszabályozására, ami nem lehet sem szabálysértés, sem bűncselekmény, s ha van 
ilyen rendelet, akkor szankcionálható.   
Tájékoztatta a képviselőket, hogy szintén két kérelem érkezett árusítással 
kapcsolatosan. Az egyik kérelmező virágot szeretne árulni a faluközpontban, a másik 
pedig a román árusok kérik, hogy hétfői napokon tudjanak árusítani. Véleménye 
szerint a régi piactérre lehetne engedélyezni az árusítást.  
 
Berze Attila képviselő: Véleménye, hogy a piactéren engedélyezve legyen az 
árusítás, fizetnek is érte.  
 
Ackermann Zoltán alpolgármester: Nem lett betiltva a közterületen történő árusítás? 
 
Turi Balázs polgármester: Nem, csak a házaló árusítás lett betiltva, de az árusító 
helyek le vannak szabályozva. Véleménye szerint engedélyezni kell, bevétel is van 
belőle.  
 
 
5/2. A polgármester a pályázatok benyújtásával kapcsolatban elmondta, hogy a 
közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos pályázat benyújtásra került, hiánypótlás 
folyamatban van. A települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések című 
pályázatnak április 18.-a a beadási határideje. A többi pályázattal kapcsolatos 
egyeztetések még folyamatban vannak. Elmondta, hogy mindegyik benyújtott és 
benyújtandó pályázat tekintetében kért be árajánlatokat a pályázatok előkészítésére, 
attól függetlenül, hogy az ALBENSIS Kft-vel keretszerződése van az 
önkormányzatnak, de mint köztudott az előkészítő tevékenység során felmerülhet az 
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összeférhetetlenség, így ezen pályázatok előkészítésében részt vevő, megfelelő 
gyakorlattal rendelkező pályázatíró cégektől kért be árajánlatokat külön-külön a 
konkrét pályázatok tekintetében, így a  
 
a) Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések (TOP-2.1.3-15)  
 - ECONOSERVE Pályázati és Üzleti Tanácsadó Kft. 3.000.000 Ft + Áfa 
 - FORMATIC Hungary Kft. 4.500.000 Ft + Áfa 
 - Granticon Kft. 4.500.000 Ft + Áfa 
A képviselő-testület a legkedvezőbb ajánlattevőt, azaz az ECONOSERVE Kft-t jelölte 
ki az előkészítő munkára. A szerződés a testületi döntés alapján aláírásra került.  
 
 
b) Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (TOP-3.1.1-15) 

- ECONOSERVE Pályázati és Üzleti Tanácsadó Kft. 3.500.000 Ft + Áfa 
- FORMATIC Hungary Kft. 3.810.000 Ft + Áfa 
- Granticon Kft. 3.810.000 Ft + Áfa 
- Magyar Energia Centrum Kft. 2.000.000 Ft + Áfa 
- Opinion Builders Kft. 2.500.000 Ft + Áfa 
- DUMOD Kft. 2.300.000 Ft + Áfa 

A képviselő-testület a legkedvezőbb ajánlattevőt, azaz a Magyar Energia Centrum 
Kft-t jelölte ki az előkészítő munkára. A szerződés a testületi döntés alapján aláírásra 
került.  
 
 
c) Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (TOP-1.2.1-
15) 

 - Optimum Term Kft. 2.500.000 Ft + Áfa 
- Magyar Energia Centrum Kft. 2.350.000 Ft + Áfa 
- DUMOD Kft. 2.600.000 Ft + Áfa 

Javasolja, hogy a képviselő-testület a legkedvezőbb ajánlattevőt, azaz a Magyar 
Energia Centrum Kft-t jelölje ki az előkészítő munkára.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Magyar Energia Centrum Kft. megbízását az előkészítő munkára a mellékelt 
vállalkozó szerződésben foglalt tartalommal.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
112/2016. (IV.14.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Társadalmi és 

környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (TOP-1.2.1-15) tárgyú 
pályázat előkészítésével megbízza a Magyar Energia Centrum Kft-t (1223 
Budapest, Nagytétényi út 190. B.ép. 1.em.2.) az önkormányzat tulajdonát 
képező a Bakonycsernyei Horgász Egyesület által üzemeltetett 
Bakonycsernyei Horgásztavak fejlesztése tárgyában. Egyben konzorciumi 
együttműködési megállapodást köt tárgyú pályázat vonatkozásában az 
ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel (8000 
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Székesfehérvár, Szent I. tér 9.II.em.) a határozat mellékletét képező 
megállapodás tervezetben foglalt tartalommal.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
   
 

d) Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése (TOP-4.1.1-15) 
- Optimum Term Kft. 1.500.000 Ft + Áfa 
- Magyar Energia Centrum Kft. 1.150.000 Ft + Áfa 
- DUMOD Kft. 1.250.000 Ft + Áfa 

Javasolja, hogy a képviselő-testület a legkedvezőbb ajánlattevőt, azaz a Magyar 
Energia Centrum Kft-t jelölje ki az előkészítő munkára.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Magyar Energia Centrum Kft. megbízását az előkészítő munkára a mellékelt 
vállalkozó szerződésben foglalt tartalommal.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
113/2016. (IV.14.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Egészségügyi 

alapellátás infrastruktúrális fejlesztése (TOP-4.1.1-15) tárgyú pályázat 
előkészítésével megbízza a Magyar Energia Centrum Kft-t (1223 Budapest, 
Nagytétényi út 190. B.ép. 1.em.2.) önkormányzati tulajdonú egészségügyi 
létesítmény (anya és csecsemőgondozó) fejlesztése tárgyában. Egyben 
konzorciumi együttműködési megállapodást köt tárgyú pályázat 
vonatkozásában az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-
vel (8000 Székesfehérvár, Szent I. tér 9.II.em.) a határozat mellékletét képező 
megállapodás tervezetben foglalt tartalommal.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
e) Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP-4.2.1-
15) 

- Opinion Builders Kft. 590.000 Ft + Áfa 
- Schöko Bau Kft.  750.000 Ft + Áfa 
- Optimum Term Kft. 700.000 Ft + Áfa 

Javasolja, hogy a képviselő-testület a legkedvezőbb ajánlattevőt, azaz az Opinion 
Builders Kft-t jelölje ki az előkészítő munkára.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az 
Opinion Builders Kft. megbízását az előkészítő munkára a mellékelt vállalkozó 
szerződésben foglalt tartalommal.  
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A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 
A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

114/2016. (IV.14.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális 
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP-4.2.1-15) 
tárgyú pályázat előkészítésével megbízza az Opinion Builders Kft-t (1111 
Budapest, szent Gellért tér 3. 4.em.3.) a szociális szolgáltatások fejlesztése 
tárgyában. Egyben konzorciumi együttműködési megállapodást köt tárgyú 
pályázat vonatkozásában az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési 
Nonprofit Kft-vel (8000 Székesfehérvár, Szent I. tér 9.II.em.) a határozat 
mellékletét képező megállapodás tervezetben foglalt tartalommal.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
f) Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója többfunkciós 
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés (VP-6-7.4.1.1-16) 

- Magyar Energia Centrum Kft. 1.180.000 Ft + Áfa 
- DUMOD Kft. 1.450.000 Ft + Áfa 
- Töpler Ferenc 2151 Fót, Juhász Gy. u. 61. 1.250.000 Ft + Áfa 

Javasolja, hogy a képviselő-testület a legkedvezőbb ajánlattevőt, azaz a Magyar 
Energia Centrum Kft-t jelölje ki az előkészítő munkára.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a 
Magyar Energia Centrum Kft. megbízását az előkészítő munkára a mellékelt 
vállalkozó szerződésben foglalt tartalommal.  

 
A szavazásban részt vett képviselők száma: 6 fő 

A szavazás eredménye: 6 igen, 0 nem 
 

Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 
115/2016. (IV.14.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Településképet 

meghatározó épületek külső rekonstrukciója többfunkciós közösségi tér 
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés (VP-6-7.4.1.1-16) tárgyú 
pályázat előkészítésével megbízza a Magyar Energia Centrum Kft-t (1223 
Budapest, Nagytétényi út 190. B.ép. 1.em.2.) az önkormányzat tulajdonát 
képező Bakonycsernye 1063 hrsz-ú épület (Béketelep Klub) energetikai 
fejlesztése tárgyában. Egyben konzorciumi együttműködési megállapodást köt 
tárgyú pályázat vonatkozásában az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési 
Nonprofit Kft-vel (8000 Székesfehérvár, Szent I. tér 9.II.em.) a határozat 
mellékletét képező megállapodás tervezetben foglalt tartalommal.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
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Osgyán Gábor képviselő: Az előző ülésen elhangzott a telefonos előfizetéssel 
kapcsolatos változások. Tudni-e már, hogy mikortól fog életbe lépni a módosítás? 
 
Turi Balázs polgármester: Kérte a szolgáltatót, hogy amennyiben lehetőség van, úgy 
minél hamarabb lépjen életbe az új szabályozás.  
A polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a fenntartható turizmusfejlesztés 
című pályázati anyag elkészítése során került előtérbe a horgásztó villamosítása. Az 
E-ON-nal felvette a kapcsolatot ez ügyben és nincs akadálya a villamosítás 
megkezdésének, ezért az érintett földtulajdonosok részére egy egyeztető tárgyalást 
hívott össze 2016. április 20-án 16 órára, ahol az E-ON területgazdája is részt vesz, 
így pontos tájékoztatást kaphat mindenki.  
 
 
Turi Balázs polgármester elmondta, hogy az óvodavezető megkereste, hogy az 
udvaron található fenyőt valószínű ki kellene vágni, mert veszélyes. A fák 
megtekintésre kerültek, valóban veszélyes, szakember 68.000 Ft összegért vágná ki 
a fát.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta a  
 

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

 
Bakonycsernye község Önkormányzat Képviselő-testületének 

116/2016. (IV.14.) sz. Határozata Bakonycsernye Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Kovács 
Miklós e.v.-t (8000 Székesfehérvár, Jedlik Á. út 16.) a Bakonycsernye, 
Rákóczi út 141. szám alatti Bóbita Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde udvarán 
lévő 2 db veszélyes fenyőfa kivágásával 68.000 Ft összegben.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

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

 
 
 
 
Turi Balázs       Fidrich Tamásné 
polgármester                  jegyző 
 
 
 
    Szarka István     
     jkv. hitelesítő 


