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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. 

 március 02-án 16.00 órától megtartott rendkívüli Képviselő-testületi 

ülésről. 

Jelen vannak: Géringer Istvánné polgármester, Kállai István alpolgármester, Homoki 

Péterné, Ferenci Andrea, Szteblák Lajos, Rózsa Gyula képviselők. 

 Varga Sándor jegyző 

 Kovács Csabáné jkv. vezető 

 

Bejelentéssel távol maradt: Török Elek József képviselő 

 

Géringer Istvánné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 

képviselő testület határozatképes, mivel a 6 fő képviselőből 5 fő jelen van.  

Ezek után javaslatot tett az ülés napirendjére. 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A Képviselő- testület az elhangzottakat megtárgyalta és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbiak szerint döntött: 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

16/2020. (III.02.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

1.) Bakonyszombathely 400 hrsz-ú erdőrész szabad gazdálkodású erdővé nyilvánítása. 

            Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 

 

Ezek után rátértek a napirend megtárgyalására. 

 

1.)      Bakonyszombathely 400 hrsz-ú erdőrész szabad gazdálkodású erdővé nyilvánítása. 

          Előterjesztő: Géringer Istvánné polgármester 

 



Géringer Istvánné polgármester elmondta, hogy a Táncsics utcában a Herman László 

megvásárolt egy földterületet a Bakonyszombathely 400 hrsz alatt Takács Pétertől építkezés 

céljából. Nem kap építési engedélyt, mert nincs bejutási lehetősége az építési területre.   Az 

erdészeti hatóság nemjárult  hozzá a megosztási tervhet, mert a 0,89 ha terület erdőnek van 

minősítve.  Két lehetősége van az Önkormányzatnak, közérdekből kiváltjuk, vagy csereerdőt 

telepítünk helyette /0,89 ha/.  Az első verzió nagyon sokba kerülne az Önkormányzatnak. A 

szeméttelepnél az energianyaras területből a 8 tizedet az erdészet betekintené, mint csereerdőt. 

Laki Balázs az erdészet vezetője elkészíti a dokumentumokat. 

 

 

A döntéshozatalban részt vett 6 fő. 

A Képviselő- testület az elhangzottakat és a napirendet részletesen megtárgyalta és 6 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint döntött: 

                      Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

17/2020. (III.02.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Bakonyszombathely Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a 

bakonyszombathelyi 400 hrsz-on lévő erdőrész szabad gazdálkodású erdővé nyilvánítását. A 

belterületi erdőrész helyett a bakonyszombathelyi 087/3 hrsz-ú területen lévő, önkormányzati 

tulajdonú erdősített részt kijelöli az erdő pótlására. 

Felhatalmazza a polgármestert valamennyi erre irányuló eljárás lefolytatására. 

 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Géringer Istvánné polgármester 

 

Mivel több tárgyalni való nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést, az ülést 

bezárta. 

 

 

                                                               Kmf. 

 

          Géringer Istvánné                                                                Varga Sándor 



              polgármester                                                                          jegyző 

 

 


