
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata
8056 Bakonycsernye, Rákóczi u. 83.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:  Bakonycsernye  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2021.
október 12-én 07:30 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 Kaviczki Péter 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
195/2021. (X.12.) határozata

a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon
megtartott  képviselő-testületi  ülés  jegyzőkönyvének  hitelesítésével  Kaviczki
Péter képviselőt bízza meg.

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal
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Tárgyalandó  napirendi  pontokra  a  meghívóban  szereplőektől  eltérően  tett
javaslatot: 

1./  Javaslat  a  közösségi  együttélés  alapvető  szabályairól  szóló  önkormányzati
rendelet módosítására
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
196/2021. (X.12.) határozata

a napirendi pontok elfogadásáról

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó
napirendi pontjaira tett javaslatot az alábbiak szerint fogadja el:
1./ Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati
rendelet módosítására
Előterjesztő: Turi Balázs polgármester

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal

1./ Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati
rendelet 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: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az elmúlt ülésen
meghozott  rendelet 4.§-ban elírás történt a hatósági eljárás, valamint a szankciók
alkalmazására jogosult személyében. A szándék az volt, hogy a jegyzőé a hatáskör,
de  tévedésből  a  polgármester  került  a  rendeletbe,  ezért  annak  módosítása  válik
szükségessé.

Kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el.  A  polgármester  szavazásra  bocsátotta  a
közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadását.

A szavazásban részt vett képviselők száma: 7 fő
A szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem
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Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2021.(X.13.) önkormányzati rendelete

 a közösségi együttélés szabályairól

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

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

k.m.f.

Turi Balázs Fidrich Tamásné
polgármester         jegyző

Kaviczki Péter
           jkv. hitelesítő
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