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 JE G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 14-
én megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről. 
 
Az ülés helye:  Községháza (Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1.)    
                    
Jelen vannak:  
 

Marics József   polgármester 
  Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester 

Hajdú Csaba              képviselő 
Kaufmann Jenő Antalné      képviselő 

                     Horváth István           képviselő 
 
Távol maradt:  --- 
   
Tanácskozási joggal:  
 
  Kovács Edit    jegyző 
 
Marics József polgármester:  
Üdvözölte az ülésen megjelenteket, és megállapította, hogy a Képviselő-testület 
ülése határozatképes, mert a megválasztott 5 fő képviselőből 5 fő testületi tag jelen 
van. Elmondta, hogy a meghívó és a napirendi előterjesztések írásban kiküldésre 
kerültek a képviselőknek, az ülésről hangfelvétel készül. Megkérdezte, hogy az 
előterjesztett napirenddel kapcsolatban van-e hozzászólás, észrevétel. Mivel 
hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolta a Képviselő-testületnek a meghívóban 
szereplő napirend elfogadását. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
49/2017. (VI.14.) önkormányzati határozata 

az ülés napirendjének elfogadásáról 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. június 14-i nyilvános 
ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
Napirend: 
1. Javaslat Bakonykúti község Települési Arculati Kézikönyvének és Településképi 

rendeletének elkészítésében való főépítészi közreműködés árajánlatának 
elfogadására - a polgármester előterjesztésében 

 
2. Egyebek 
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---------------------------------------- 

 
Napirendek tárgyalása 

 
 
1. Javaslat Bakonykúti község Települési Arculati Kézikönyvének és 

Településképi rendeletének elkészítésében való főépítészi közreműködés 
árajánlatának elfogadására - a polgármester előterjesztésében 

 
Marics József polgármester: 
A főépítészi árajánlat kapcsán elmondta, hogy egyelőre az a TAK elkészítésében 
való közreműködésre vonatkozik, de igazán majd a településképi rendelet 
alkalmazása során lesz rá szükség, amikor az előírásokat kell ellenőrizni, betartatni.  
Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a feladatra 1 millió forintot biztosítanak a 
2017. évi költségvetésben, ez lesz a fedezete a főépítész alkalmazásának is. A 
településképi szabályozás többi költségére a 2018-ra tervezett kiadásokból 
csoportosítunk át, azért, hogy ez az összeg le legyen fedve, ennek megfelelően 
kötjük a tervezőkkel a szerződést. Véleménye szerint a HÉSZ felülvizsgálatára is 
fognak biztosítani kompenzációt, mivel a kis települések ezt a költséget nem fogják 
tudni kigazdálkodni. 
 
Hajdú Csaba képviselő: 
Úgy gondolja, hogy a lakossági fórumokon nagyon homogén elképzelések fognak 
körvonalazódni a településképi előírásokkal kapcsolatban, hiszen már most is 
hallhattunk homlokegyenest ellentétes véleményeket is. Véleménye szerint ez a 
folyamat parttalan vitákat eredményezhet, nehéz lesz kompromisszumra jutni. 
Kérdése, hogy a településképi kézikönyvvel kapcsolatban ki fogja kimondani a végső 
szót?  
 
Marics József polgármester: 
A kézikönyvet és a rendeletet is a képviselő-testület fogja elfogadni, a szakemberek 
véleményének figyelembe vételével. A partnerek, a lakosság véleményét lehetőség 
szerint tartsuk szem előtt, de súlyozni, dönteni az önkormányzatnak kell. Véleménye 
szerint nem lenne célszerű túlzottan szigorú előírásokat alkalmazni, ne ütközzön 
mindez a lakosság ellenállásába. 
 
Kovács Edit jegyző: 
Kiindulásként javasolja a jelenlegi HÉSZ-ben meglévő településképi előírások 
figyelembe vételét, hiszen ezeket a lakosság már ismeri, tudomásul vette. Ezen kívül 
lehetséges példa értékű megoldásokat, épületeket bemutatni. 
 
Hajdú Csaba képviselő: 
Fenntartásainak adott hangot azzal kapcsolatban, hogy ilyen szakmai 
szabályozásban a laikus képviselő-testületnek kell dönteni, holott ehhez építészeti, 
műszaki tudásra van szükség. 
 
Marics József polgármester: 
Szerinte sem lesz egyszerű ez a folyamat, főként az, hogy az előírásokat a 
polgármesternek kell ellenőrizni, betartatni, adott esetben bírságolni. 
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Szalmási Tamásné: 
Neki meggyőző volt Bodó Beáta tájékoztatása, ezért javasolja, hogy őt alkalmazzuk a 
főépítészi tevékenységre is.  
 
Marics József polgármester: 
Az arculati kézikönyv készítését és a főépítészi tevékenységet nem végezheti 
ugyanaz a személy. Véleménye szerint Tarkó Edit is megfelelően el tudja látni a 
feladatot, 4 település – Isztimér, Kincsesbánya, Iszkaszentgyörgy és Bakonykúti – 
közösen fogja őt alkalmazni. Ez a megbízatás egyelőre a TAK elkészítésének idejére 
szól. 
A főépítész alkalmazása visszatérve tehát megerősítette, hogy az önkormányzatnak 
semmiféle plusz kiadást nem jelent, kérte az árajánlat elfogadását. 
  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
50/2017. (VI.14.) önkormányzati határozata 

főépítészi közreműködés árajánlatának elfogadásáról 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tarkó Edit építészmérnök 
(Isztimér, Köztársaság út 17.) árajánlatát a Bakonykúti község Települési Arculati 
Kézikönyvének és Településképi rendeletének elkészítésében való főépítészi 
közreműködésre vonatkozóan nettó 140.000,- Ft megbízási díjért elfogadta. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
2. Egyebek 

 
a) A 2017. évi falunap programja 

 
Marics József polgármester: 
Az augusztusi falunap programjával kapcsolatban elmondta, hogy árajánlatot kért 
egy szári zenekartól, akik sváb zenét és modern zenét is játszanak – bruttó 100 ezer 
forint + 15 ezer forint úti költségért jönnének. 5 órakor kezdenének sváb zenével, 
utána este 10-ig szolgáltatnának modern zenét a kocsma előtti téren. 
Deák Ildikóval beszélt egy kézműves kiállítás lehetőségéről is, aminek nem lenne 
költségvonzata. Ezen kívül felmerült az is, hogy a gyerekeknek valamilyen programot 
kellene szervezni, maximum 100 ezer forintért. 
Ennek fedezete a közművelődésre kapott 1.200 e Ft normatíva, mellyel 
mindenképpen el kell számolni, tehát nem plusz kiadásról van szó. 
Amennyiben van valakinek más ötlete, azt is várja. 
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Egyéb javaslat nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a falunap programjára 
vonatkozó előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 

Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
51/2017. (VI.14.) önkormányzati határozata 

a 2017. évi falunap programjáról  
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi falunap zenei 
fellépőjének díjazására bruttó 100.000,- Ft-ot valamint 15.000,- Ft útiköltség térítést, 
a gyermekprogramra 100.000,- Ft forrást biztosít a 2017. évi költségvetés terhére.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fellépőkkel kötendő 
szerződések aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

b) Egyéb bejelentések 
 
Marics József polgármester: 
Két dologról szeretne még tájékoztatást adni: 

Az egyik a lőtéren tartandó NATO hadgyakorlattal kapcsolatban az amerikai 
CIMIK részleg tervezi Bakonykútiban egy lakossági fórum megtartását 2017. július 5-
én 17 órakor. Ez egy jelentős, 40 ezer fős, ún. nagy láthatóságú hadgyakorlat lesz 
szárazföldön, levegőben, tengeren, több országban is. A július havi lőtér beosztást 
még nem kapta meg, ebből tudná megítélni, hogy gondot okoz-e ez a tevékenység.  

A másik a vízvezeték sorozatos meghibásodása, ami már harmadik 
alkalommal fordult elő. 6 méterig a vezeték cseréje a DRV feladata, ezen felül az 
önkormányzatnak kell a költségeket állni. A mostani cserénél műanyag csövek 
kerültek beépítésre, ezzel már várhatóan nem lesz probléma.  
Ezzel kapcsolatban talált rá egy pályázati lehetőségre, amely augusztusban kerül 
kiírásra. Két gond van vele, az egyik, hogy a szolgáltató adhat be pályázatot. Ők 
nyilván oda pályáznak, ahol nagyobb gondok vannak. A másik probléma, hogy az 
indikátorokat nehéz teljesíteni, mivel kevés az ellátandó lakosságszám, illetve az 
elérhető energia megtakarítás. Ettől függetlenül mindent megtesz annak érdekében, 
hogy a pályázat beadásra kerüljön. 
 

---------------------------------- 
 
Mivel több napirend nem volt, a polgármester megköszönte az ülésen való részvételt, 
majd az ülést bezárta. 
 

K. m. f. 
 
 

 Marics József Kovács Edit 
 polgármester jegyző 


