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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült:  Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testületének, Hegyesd Önkormányzat    

               Képviselő-testületének, Taliándörögd Önkormányzat Képviselő-testületének,  

               Kapolcs Önkormányzat Képviselő-testületének, Vigántpetend Önkormányzat  

               Képviselő-testületének, Sáska Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április  

               19-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről. 

 

Helye: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme 

 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 

 

Jelen vannak: 

 

Monostorapáti Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

 Takács Péter polgármester 

 Vigh Elemér alpolgármester 

 Gulyás Erzsébet képviselő 

 Molnár Andrea képviselő 

 Soós Gyula képviselő 

 Varga János képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

  

 Széll Pál képviselő 

 

Taliándörögd Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

 Mohos József polgármester 

 Hoffner Tibor alpolgármester 

 Prácser Miklós képviselő 

 Stumpf Zoltán képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

 Szőrös Ádám képviselő 
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Kapolcs Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

 Göntér Gyula polgármester 

 Horváth Ferenc alpolgármester 

 Dobosi Ferenc képviselő 

 Kocsics Csaba képviselő 

  

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

 Mohos Attila  képviselő 

 

 

Vigántpetend Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

                Győriványi Dániel                  polgármester  

 Kardos Tibor alpolgármester 

 Ács Szilvia képviselő 

 Kovács Miklós  képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

 Giricz Zoltán képviselő 

 

Sáska Önkormányzat Képviselő-testülete:  
 

 Kovács Nándor  polgármester 

 Konkoly Norbert alpolgármester 

 Horváth Bence  képviselő 

 Jehoda István képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

 Albertné Asztalos Anita képviselő 

 

Hegyesd Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

 Stark Sándor polgármester 

 Imre Gabriella alpolgármester 

 Fekete Róbertné képviselő 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

 Kovács Krisztián képviselő 

 Mondli István Béla képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

 Takács Lászlóné jegyző 

 Krunikkerné Török Andrea pénzügyi vezető 
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Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 Takács Péter polgármester 

 Stark Sándor polgármester 

 Mohos József polgármester 

 Göntér Gyula polgármester 

 Győriványi Dániel polgármester 

 Kovács Nándor polgármester 

 Takács Lászlóné jegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: Domonkos Istvánné 

      

Takács Péter Monostorapáti község polgármestere köszöntötte az együttes ülésen résztvevő 

önkormányzatok képviselő-testületeit. Külön köszöntötte Győriványi Dániel Vigántpetend 

község nemrégen megválasztott polgármesterét és munkájához jó egészséget, kitartást, 

türelmet kívánt. A jelenléti ívek alapján megállapította, hogy a képviselő-testületek 

határozatképesek, hisz Monostorapáti község Képviselő-testületének 6 tagja, Taliándörögd 

község Önkormányzata Képviselő-testületének 4 tagja, Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 4 tagja, Sáska község Önkormányzata Képviselő-testültének 4 tagja, 

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 4 tagja, Hegyesd község 

Önkormányzata Képviselő-testületének 3 tagja jelen van az ülés megtartásának nincs jogi 

akadálya. Felkérte a képviselőket napi rendi pontot megelőző javaslataikat megtételére, 

hozzátette írásbeli javaslat nem érkezett. Vélemény, hozzászólás hiányában javasolta a 

kiküldött napi rendi pontok elfogadását. Felkérte a képviselőket kézfeltartással jelezzék, ha 

egyetértenek a napi rendi pontokkal. 

 

A Képviselő-testületek tagjai a javaslattal egyetértettek és  egyhangúlag, határozathozatal 

nélkül elfogadták az alábbi: 

N a p i r e n d e t :  1./ Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi   

                                          költségvetésének zárszámadása 

 

      Előadó: Takács Lászlóné jegyző 

 

 2./Településképi Arculati Kézikönyv és helyi rendelet készítésének  

                                         egyeztetése  

 

     Előadó: Takács Lászlóné jegyző 

 

1. napirend: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének 

zárszámadása 

 

Takács Péter polgármester ismertette az első napirendi pontot, a 2016. évi költségvetés 

zárszámadását. Felkérte Takács Lászlóné jegyzőt, mint előterjesztőt annak kiegészítésére. 

 

Takács Lászlóné jegyző köszöntötte a megjelenteket majd elmondta, a képviselők a közös 

hivatal 2016. évi költségvetésének zárszámadását tartalmazó előterjesztést megkapták, 

amelyet nem kíván kiegészíteni, de szívesen áll a képviselők rendelkezésére felmerülő 

kérdéseikre. 
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Takács Péter polgármester hozzászólás és véleménye hiányában felkérte a képviselő-

testületeket kézfeltartással jelezzék egyetértési szándékukat, a hivatal 2016. évi 

költségvetésének zárszámadásával kapcsolatban. 

 

Elsőként Monostorapáti község képviselő-testületét kérte fel a szavazásra. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen 

szavazattal, elfogadta az alábbi határozatot: 

 

29/2017. (IV.19.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő- testülete 

a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. 

évi költségvetésének zárszámadását a határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Takács Péter polgármester felkérte Taliándörögd község képviselő-testületének tagjait 

kézfeltartással jelezzék egyetértési szándékukat az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Taliándörögd község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 

elfogadta az alábbi határozatot: 

 

29/2017. (IV.19.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő- testülete a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 

költségvetésének zárszámadását a határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Takács Péter polgármester felkérte Kapolcs község képviselő-testületének tagjait 

kézfeltartással jelezzék egyetértési szándékukat az előterjesztésben foglaltakkal. 

 

Kapolcs község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 

elfogadta az alábbi határozatot: 

 

38/2017. (IV.19.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő- testülete a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 

költségvetésének zárszámadását a határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Takács Péter polgármester felkérte Sáska község képviselő-testületének tagjait kézfeltartással 

jelezzék, ha egyetértenek a közös hivatal 2016. évi költségvetésének zárszámadásával. 

 

Sáska község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 

elfogadta az alábbi határozatot: 
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26/2017. (IV.19.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Sáska község Önkormányzata Képviselő- testülete a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 

költségvetésének zárszámadását a határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja. 

 

 

Takács Péter polgármester felkérte Vigántpetend község képviselő-testületének tagjait 

kézfeltartással jelezzék, amennyiben egyetértenek a közös hivatal 2016. évi költségvetésének 

zárszámadásának elfogadásával. 

 

Vigántpetend község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 

elfogadta az alábbi határozatot: 

 

24/2017. (IV.19.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő- testülete a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 

költségvetésének zárszámadását a határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Takács Péter polgármester felkérte Hegyesd község képviselő-testületének tagjait 

kézfeltartással jelezzék, amennyiben egyetértenek a Monostorapáti Közös Önkormányzati 

Hivatal 2016. évi költségvetésének zárszámadásának elfogadásával. 

 

Hegyesd község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal, 

elfogadta az alábbi határozatot: 

 

16/2017. (IV.19.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 
 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő- testülete a 

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 

költségvetésének zárszámadását a határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja. 

 

(előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

2. napirend: Településképi Arculati Kézikönyv és helyi rendelet készítésének egyeztetése  
 

Takács Péter polgármester a Településképi Arculati Kézikönyv és helyi rendelet készítéséről 

szóló előterjesztés egyeztetésre kérte fel a képviselő-testületeket. Majd Takács Lászlóné 

jegyzőt kérte fel a napirendi pont előterjesztésének kiegészítésre. 

 

Takács Lászlóné jegyző az előterjesztést kiegészítve elmondta, hogy pótlólag megküldték a  

három árajánlatot a településképi arculati kézikönyv és helyi rendelet elkészítésére. 

Jogszabály írja elő a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítését és helyi rendelet 

megalkotását. Majd ismertette az árajánlatokat: egy budapesti cég a Konszenzus Pannónia Zrt. 

800.000.-Ft + Áfa összegért vállalná a feladat ellátását, a Pagony Kft. 1.270.000.-Ft bruttó 

összegért, amely nem tartalmazza a főépítésznek a tevékenységért járó díját és az ajkai  Hori 
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&Viki Design Kft., Hornyák Attila ügyvezető  által vezetett cég, akik 5.999.988.- Ft-os 

összegért vállalnák a feladat ellátását. Hozzátette amennyiben mind a hat település az 

utóbbinál rendelné meg a tervezést, akkor elengednék a főépítész díját. Hangsúlyozta és az 

előterjesztésben is utalt rá, hogy pályázati lehetőség lesz a tervezet elkészítésére, de még nem 

jelent meg a pályázat, amely 1.000.000.- Ft-os összegű forrást biztosít. Kiemelte, hogy az 

előterjesztésben még azt javaslata, hogy a testületek a polgármestereket bízzák meg a 

tárgyalások bekérésével, egyeztetésével. De mivel hosszú az egyeztetési folyamat ezért 

javasolta, hogy döntsenek a képviselőtestületek az árajánlatok közül. Véleménye szerint a 

budapesti cég ismeretlen a környéken, a Pagony Kft és a Hornyák Attila főépítész  céget 

ismerik, dolgoztak már a környékben. Véleménye szerint a képviselő-testületek a  Hori & 

Viki Designt Kft-t bízzák meg a feladatokkal, mivel a tájépítészeti rész 15%-ot tenne ki, a 

többi építészeti feladat és a cég bevonná a Pagonyosokat is. Felkérte a képviselőket 

döntsenek, hogy elfogadják a javaslatot vagy további ajánlatokat kérjenek még. 

 

Takács Péter polgármester kiegészítve az elhangzottakat elmondta, hogy a Településképi 

Arculati Kézikönyvvel egy párhuzamos olyan szabályozás, ami a helyi építési szabályzatok 

mellett működne. Pár éve már a helyi építési szabályzat felülvizsgálatának határidejét 

módosítják, most új szabályozásként bejött a településképi arculati kézikönyv elkészítése. A 

minisztériumi ajánlása 100 oldal, amely séma egy képzelt, virtuális településre írt 

szabályozás. Az önkormányzatok rendeletben fogadják majd el az arculati kézikönyvet, amely 

hatással lesz 5-10-15 évre a település tevékenységére, meg fogja határozni a településen élők 

és a képviselőtestületek „sorsát” ezért fontos, hogy komolyan vegyék. Véleménye szerint a 

HÉSZ-ek és a helyi rendezési tervek mellett vagy azzal egyenlő fajsúlyban fogják venni a 

kézikönyveknek a tartalmát. Hozzátette az idő kevés  és a kézikönyv meghatározza a település 

épített örökségét és jövőbeni képét is. Fontosnak tartja, hogy olyan főépítészt, építészt 

válasszanak, aki ismeri a településeket, tapasztalata van. Javasolta Hornyák Attila építész féle 

céget, mivel van tapasztalatuk és dolgoztak a környéken. Felhívta a figyelmet, hogy egy 

rendezési terv elkészítése 2-3 hónapot vesz igénybe. A döntés meghozatala  azért is sürgős, 

mivel október 1-ig az önkormányzatoknak döntést kell hozniuk. 

 

Mohos József Taliándörögd polgármestere elmondta, hogy a Hori & Viki Design Kft. és a 

Pagony Kft. dolgozott már Taliándörögdön, munkájukkal meg voltak elégedve. Javasolta 

egyetértve a jegyzőasszonnyal, a Hornyák céget és egyben Hornyák Attila Ajka főépítészét, 

aki ismeri a környéket és jónak tartja, hogy bevonnák a Pagonyosokat is, akiknek szintén 

ismerik a munkájukat. Hozzátette pénzügyileg is, árban jónak, elfogadhatónak mondható. 

 

Hoffner Tibor alpolgármester egyetértve az előtte szólóval véleménye szerint, a Pagony Kft 

nagyon szép munkát végezett Taliándörögdön és a Hori & Viki Design Kft-vel 

együttműködve, szakmailag nagyon jó döntésnek tartaná. 

 

Vigh Elemér képviselő a fizetési feltétel szempontjából a budapesti céget tartaná jobbnak, 

még ha ismeretlen is, mivel árajánlatában úgy szerepel, hogy a pályázati támogatás után 

kellene fizetni nem előre. Véleménye szerint a támogatási pénzből előnyösebb lenne kifizetni, 

mint előre. 

 

Gulyás Erzsébet képviselő szerint tárgyalni kell a cégekkel a fizetési módról, ha szeretnék a 

megbízást érdemes róla tárgyalni. 

 

Kocsis Csaba képviselő elmondta, hogy próbált az interneten utána nézni a budapesti 

Konszenzus Pannónia Zrt-nek, de semmilyen hasonló referenciát nem talált a cégről, 
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vasútépítési közbeszerzést nyertek  és korábban sem foglalkoztak településfejlesztéssel. 

Hangsúlyozta Kapolcson tárgyalásban vannak a Pagony Kft-vel egy pályázat kapcsán és 

beszélt velük, rákérdezett a főépítész munkájáról és arról tájékoztatták, hogy a települések 

megbíznak egy főépítészt aki levezényli az arculati tervezés egész folyamatát. Hozzátette a 

Pagony Kft. nyitott az árról való tárgyalásra. 

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a Pagony Kft nem zárkózott el  Hornyák Attila 

főépítésszel való közös  munkától.  Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy volt már korábban 

jelentési kötelezettségük volt a kormányhivatal fele, megkereste Hornyák Attilát főépítészi 

feladatok elvégzésére, aki előzetesen vállalta a munkát. Véleménye szerint 

településtervezésről van szó, a HÉSZ-ből ki kell venni a tájképre vonatkozó  rendelkezéseket.  

 

Kocsis Csaba képviselő javasolta további tárgyalások lebonyolítását megfelelő koncepció 

kialakítására véleménye szerint most ne szülessen döntés egyik vagy másik cégről. További 

tárgyalásokat javasolt a Pagony Kft-vel, akik nagyon sok tanulmányt végig vittek, Hornyák 

Attila főépítészről nincs információja, de mindenképpen javasolta további tárgyalások 

lebonyolítását árról, fizetési feltételekről természetesen meghatározott határidő kitűzésével. 

 

Kovács Miklós képviselő szerint nem biztos, hogy előnyös a falvak számára, ha az arculati 

kézikönyv elkészítését felkészült építészek készítenék el. Tapasztalata szerint az építési 

engedélyeztetési eljárás során, hosszú procedúrán kell végigmenni, Vigántpetendi helyi építési 

szabályozás nem a legjobb, nem tartalmaz plusz információt, a végrehajtás nem ír elő mást, 

mint amit az építési engedély tartalmaz, értelmetlen. Véleménye szerint ez az új szabályozás 

nehezítené az építkezéseket, amikor a falvakban kevés az építkezések száma és a lakosság 

száma is fogy. Olyan szabályozás megalkotását javasolta, amely minél kevesebb kötöttséget 

tartalmaz, nem túlszabályozott, amihez nem biztos, hogy olyan emberek kellenek, akik 

mindenben tudnak gondolkodni.  

 

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy mindenképpen főépítész kell az arculati kézikönyv, 

és rendelet  elkészítéséhez. 

 

Kovács Miklós képviselő szerint a költségcsökkentés érdekében lehetne még több település 

társulásával is felkérni valamilyen céget, hátha olcsóbb lenne vagy várni, hogy jobban 

beinduljon a verseny az építész cégek között. 

 

Kocsis Csaba képviselő nem ért egyet azzal a felvetéssel, hogy kevesebb szakmaisággal kell 

hozzányúlni a tervek elkészítéshez.  Fontosnak tartja, hogy a települések beleszólhatnak a 

település arculatába, ha jövőképe van a településeknek, akár a turisztika, akár csak egy szép 

környezet lehet jól tervezni. Hangsúlyozta a képviselőtestületek meghatározhatják mit szabad 

és mint nem, ehhez kell a szakmaiság. A képviselő-testület határozhatja meg a rendeletet és 

annak tartalmát mi legyen benne és mi nem, de fontos, hogy olyan cég legyen mögötte, aki 

eljön körülnéz a községekben és van helyismerete. Hozzátette a környező települések is 

bekérték már az árajánlatokat és 1.300.000.- Ft- körül vannak, a tapolcai főépítésszel is 

beszélt az árajánlatokról a kapott árajánlatokban az ár reális. 

 

Gulyás Erzsébet képviselő részben egyetért Kovács Miklós felvetéseivel, és annak az 

aggodalmának adott hangot, hogy úgy látja rá szeretnének kényszeríteni a településekre egy 

olyan stílust, tájépítészeti jelleg alapján ami 100 éve volt, de nem éppen oda illő. Véleménye 

szerint nagyon oda kell majd figyelni és többször egyeztetni a főépítésszel a képviselő-

testületnek. Úgy látja az élet több terültén olyan dolgok történnek, aminél a legfontosabb az 
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írásbeliség ezért fontos, hogy amit leírnak annak úgy kell lenni, kötelező. Véleménye szerint 

körültekintően kell elkészíteni az arculati kézikönyvet, majd a falugyűlés előtt fontos, hogy 

hogyan tálalják a terveket. Kiemelte fontosnak tartja több lehetőség legyen, ne legyen nagyon 

kötött, lehetőség legyen a fejlődésre, ezért oda kell figyelni a főépítész terveire.  

 

Hoffner Tibor képviselő szerint az arculati kézikönyvnek a lényege, a közösségi tervezés és a 

társadalmasítás, amelyet a szabályzat is tartalmaz. Vállalni kell a települési fórumokon való 

megjelenést, amit előtte egy szűk magnak , a képviselő-testületnek  át kell nézni, 

tanulmányozni. A tervezési folyamat irányvonalát a település és a benne lévő emberek 

alakítják, és a szakma segít abban, hogy a megfelelő irányba terelje, ezért nem mindegy ki 

van a szakma mögött. 

 

Kovács Miklós képviselő szerint a jelenlegi helyi építési szabályzatokban, amelyet szintén 

felkészült szakemberek készítettek, sok a rossz kivitelezési hiba közülük kiemelte Kapolcson 

a Völgyhidat, Vigántpetenden 18 méter széles közlekedési csomópontot. Saját tapasztalatát 

megosztva elmondta, nagyon sok pénzbe és ügyintézésébe került az építési engedély. Úgy 

gondolja az arculati kézikönyv is hasonló lesz, ezért kell nagyobb mozgásteret adni, mivel 

hosszú távra készül 15-20 évre szabályoz, amiben utána nem lehet egyszerűen megváltoztatni 

a kötöttségeket. Hozzátette a helyi építési szabályzat jelenleg is tartalmaz a településképre 

kiható előírásokat. Véleménye szerint nagyon oda kell figyelni a tervezőkre és minél 

kevesebb kötöttséget engedni. 

 

Kovács Nándor polgármester elmondta már részt vett egy hasonló településrendezési terv 

tervezési folyamatában. Hozzátette mindenképpen olyan főépítészt kell választani, aki ismeri 

a településeket és kikéri a településen élők illetve a képviselőtestület véleményét. A képviselő-

testületnek kell odafigyelni mindenre ami, belekerül a tervezetbe. Sajnálatát fejezte ki, hogy 

náluk is belekerült olyan, ami nem jó. Véleménye szerint fontos, hogy olyan legyen az építész 

akiben megbíznak és a képviselő-testületnek kell elfogadni, nem kötelező elfogadnia javíthat 

rajta. Hozzátette a terveket, amit az építész készít, a képviselő-testület átnézheti, 

szakemberekkel is átnézetheti, akár falu fórumon is véleményeztethetik, okos hozzászólásokat 

bele lehet venni. 

 

Kocsis Csaba képviselő szerint mivel ez egy rendelet lesz könnyebb módosítani, testületi 

döntéssel. Úgy véli nem olyan, mint egy rendezési terv, mivel rendelet tartalma testületi 

döntéshez tartozik és nem kell külön hatósági engedély. 

 

 

Takács Lászlóné jegyző a képviselő hozzászólását kiegészítve elmondta a HÉSZ-ben több 

megkötöttség volt, elfogadásához és módosításához 34 szakhatóság  véleményét figyelembe 

kellett venni, amelyet az építésznek és a képviselő-testületnek el kell fogadni. Az arculati 

kézikönyvben nincsenek olyan erősségű megkötöttségek. Az arculati kézikönyv tartalmából 

példaként említette a tető hajlásszöget, tető formát, ajtókat, ablakokat továbbá, hogy 

lehetőséget biztosít a jelenlegi települési képhez való igazodáshoz, valamint meghatározható 

milyen fejlődést szeretne a település. Hozzátette a társadalmi partnerségi egyeztetés keretében 

be kell  vonni a lakosságot és a civil szervezeteket is. Az ülés közben egyeztetett a 

polgármester úrral és  javasolta, hogy a képviselő-testületek a határozati javaslatban 

tudomásul veszik a tájékoztatót és a beérkezett árajánlat alapján felhatalmazzák a 

polgármestertereket  folytassanak  további egyeztetéseket  és ha szükséges más tervező céggel 

is tárgyaljanak.  
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Takács Péter polgármester kiemelte nem lehet ellentétes a HÉSZ és az arculati kézikönyv, 

ami HÉSZ-ben benne van a tájképi rendelkezések ki kell venni és be kell tenni az arculati 

kézikönyvbe. Az építési hatóság részben a HÉSZ szerkezeti tervét figyelembe veszi. 

Véleménye szerint egy település se szeretné, hogy túlszabályozott rendelete  legyen és ne 

építkezzenek a fiatalok. Fontosnak tartja, hogy hosszú távon biztosított legyen az épített 

örökség és a tájkép, falukép ahhoz kell egy tartalmas szabályozás, ami lehetővé teszi, hogy ne 

építkezhessen senki kénye-kedve szerint. 

 

Gulyás Erzsébet képviselő kitért az épített örökségek körére, véleménye szerint az 50-es, 60-

as és 80-as években is rá lett kényszerítve a lakosságra egy ház séma, ezért nem egyértelmű 

számára mi az épített örökség, utcakép. Nagyon fontosnak tartja, hogy kísérjék végig a 

főépítész tevékenységét, terveit,  mert a jövőre nézve nem mindegy milyen képet mutat majd 

falu és a benne lévő utcák. 

 

Győriványi Dániel polgármester elmondta érdeklődött a kormányhivatal illetékes 

ügyintézőjénél az üggyel kapcsolatban és azt mondták várjon türelemmel, valamint a televízió 

erre vonatkozó műsorában is volt szó az arculati kézikönyvről, de pontos információt, 

részleteket nem tudtak adni, még a pályázati pénz is csak egy ígérvény. Véleménye szerint 

még korai erről határozni, hozzátette a HÉSZ készítőjét, aki Kapolcsi származású, fel lehetne 

keresni, aki szintén tapasztalatokkal rendelkezik, példaként említette Margit híd felújítását. 

Véleménye szerint a HÉSZ egy jó kiinduló pont és ameddig nincs konkrét elvárás nem kell 

elsietni.   

 

Hoffner Tibor  képviselő szerint fontos, hogy időkorlát is van, ami miatt lépni kell és nem 

sok túl jó szakember van, akiket el fognak kapkodni. Javasolta, ha van rá lehetőség egy gyors 

tárgyalási kör és foglalják le a főépítészt illetve a cégeket, akik jól működnek. 

 

Takács Péter polgármester javasolta, hogy szavazáskor felhatalmazzák a képviselők 

polgármestereket  és a jegyzőt, hogy egyeztessenek  és tájékozódjanak tovább, majd 

visszakerül helyi szintre és eldöntik majd helyi szinten kit választanak. A települési 

önkormányzatok saját privilégiuma lenne, ha meg van a szándék akkor, hogy hogyan  dönt. 

 

Kocsis Csaba fontosnak tartotta kiemelni, hogy az árajánlatban foglaltak szerint a hat 

település együttes megrendelése esetén lép életbe a kedvezmény, véleménye szerint nem 

szerencsés visszadobni települési szintre, együtt kell dönteni. Fontos lenne eldönteni együtt 

akarnak-e működni vagy külön-külön a települések 

 

Takács Lászlóné hangsúlyozta mulasztásos törvénysértés, ha a képviselő-testületek október 

1. napjáig nem alkotják meg a rendeletet. 

 

Takács Péter polgármester úgy látja két hét elegendő az egyeztetésre. 

 

Göntér Gyula szerint együtt kell működni a hat településnek, a múltban és a jövőben is 

összefonódnak a községek. Véleménye szerint a jó szakembertől lehet jó tanácsot kérni, kapni 

és megbízni. Segítségével olyan rendeletet lehet alkotni, amely minden igénynek megfelel. 

 

Takács Lászlóné jegyző véleménye szerint a határozatot arról lenne jó meghozni, hogy 

Hornyák Attila főépítész és cége árajánlatát elfogadják. Hozzátette felkeresett építészeket és 

van aki már nem vállalja. Kiemelte nem elég egy cég szükséges egy főépítész alkalmazása is.   
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Takács Péter polgármester ismertette a határozati javaslatot. A település  önkormányzata 

Képviselő-testülete a Településképi Arculati Kézikönyv és helyi rendelet készítési 

kötelezettségről szóló tájékoztatást tudomásul vette. Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert és a jegyzőt árajánlatok egyeztetésére és további árajánlat bekérésére, tervező 

cégekkel történő egyeztetésre.  

 

Takács Lászlóné elmondta, hogy az árajánlatokat a testületek együttes ülésen, vagy külön is 

megtárgyalhatják. Nem azonos céget bíznak meg, akkor a főépítész díját meg kell fizetni.  

Javasolta együttes ülés megtartását két hét múlva.  

 

Takács Péter polgármester felkérte Monostorapáti település képviselő-testületét 

kézfelemeléssel jelezze egyetértési szándékát az elhangzott határozati javaslattal 

kapcsolatban. 

 

Monostorapáti község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 6 igen 

szavazattal, elfogadta az alábbi határozatot: 

 

30/2017. (IV.19.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Monostorapáti település  önkormányzata Képviselő-

testülete a Településképi Arculati Kézikönyv és helyi 

rendelet készítési kötelezettségről szóló tájékoztatást 

tudomásul vette. Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert és a jegyzőt árajánlatok egyeztetésére és 

további árajánlat bekérésére, tervező cégekkel történő 

egyeztetésre. 

 

Felelős: Takács Péter polgármester 

 Takács Lászlóné jegyző 

 

Határidő: 2017. május 10. 

 

Takács Péter polgármester felkérte Taliándörögd község képviselő-testületének tagjait 

kézfeltartással jelezzék egyetértési szándékukat az ismertetett határozati javaslattal. 

 

Taliándörögd község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 

elfogadta az alábbi határozatot: 

 

30/2017. (IV.19.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Taliándörögd település  önkormányzata Képviselő-testülete 

a Településképi Arculati Kézikönyv és helyi rendelet 

készítési kötelezettségről szóló tájékoztatást tudomásul 

vette. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a 

jegyzőt árajánlatok egyeztetésére és további árajánlat 

bekérésére, tervező cégekkel történő egyeztetésre. 

 

Felelős: Mohos József polgármester 

 Takács Lászlóné jegyző 
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Határidő: 2017. május 10. 

 

Takács Péter polgármester felkérte Kapolcs község képviselő-testületének tagjait 

kézfeltartással jelezzék egyetértési szándékukat az elhangzott határozati javaslattal. 

 

Kapolcs község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 

elfogadta az alábbi határozatot: 

 

39/2017. (IV.19.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Kapolcs település  önkormányzata Képviselő-testülete a 

Településképi Arculati Kézikönyv és helyi rendelet készítési 

kötelezettségről szóló tájékoztatást tudomásul vette. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a 

jegyzőt árajánlatok egyeztetésére és további árajánlat 

bekérésére, tervező cégekkel történő egyeztetésre. 

 

Felelős: Göntér Gyula polgármester 

 Takács Lászlóné jegyző 

 

Határidő: 2017. május 10. 

 

 

Takács Péter polgármester felkérte Sáska község képviselő-testületének tagjait kézfeltartással 

jelezzék, ha egyetértenek az ismertetett határozati javaslattal. 

 

Sáska község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 

elfogadta az alábbi határozatot: 

 

27/2017. (IV.19.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Sáska település  önkormányzata Képviselő-testülete a 

Településképi Arculati Kézikönyv és helyi rendelet készítési 

kötelezettségről szóló tájékoztatást tudomásul vette. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a 

jegyzőt árajánlatok egyeztetésére és további árajánlat 

bekérésére, tervező cégekkel történő egyeztetésre. 

 

Felelős: Kovács Nándor polgármester 

 Takács Lászlóné jegyző 

 

Határidő: 2017. május 10. 

 

Takács Péter polgármester felkérte Vigántpetend község képviselő-testületének tagjait 

kézfeltartással jelezzék, amennyiben egyetértenek az elhangzott határozati javaslattal. 

 

Vigántpetend község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 

elfogadta az alábbi határozatot: 
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25/2017. (IV.19.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 

 

Vigántpetend település  önkormányzata Képviselő-testülete 

a Településképi Arculati Kézikönyv és helyi rendelet 

készítési kötelezettségről szóló tájékoztatást tudomásul 

vette. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a 

jegyzőt árajánlatok egyeztetésére és további árajánlat 

bekérésére, tervező cégekkel történő egyeztetésre. 

 

Felelős: Győriványi Dániel polgármester 

 Takács Lászlóné jegyző 

 

Határidő: 2017. május 10. 

 

Takács Péter polgármester felkérte Hegyesd község képviselő-testületének tagjait 

kézfeltartással jelezzék, amennyiben egyetértenek az ismertetett határozati javaslattal. 

 

Hegyesd község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 3 igen szavazattal, 

elfogadta az alábbi határozatot: 

 

17/2017. (IV.19.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t 
 

Hegyesd település  önkormányzata Képviselő-testülete a 

Településképi Arculati Kézikönyv és helyi rendelet készítési 

kötelezettségről szóló tájékoztatást tudomásul vette. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a 

jegyzőt árajánlatok egyeztetésére és további árajánlat 

bekérésére, tervező cégekkel történő egyeztetésre. 

 

Felelős: Stark Sándor polgármester 

 Takács Lászlóné jegyző 

 

Határidő: 2017. május 10. 

 

Takács Péter polgármester további napirendi pont és hozzászólás hiányában megköszönte a 

képviselők részvételét és az együttes ülést 18 óra 58 perckor bezárta. 

 

K. m. f. 

 

 

Takács Péter Mohos József 

polgármester polgármester 

 

 

 

Göntér Gyula Kovács Nándor 

polgármester polgármester 
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Győriványi Dániel  Stark Sándor 

polgármester polgármester 

 

 

 Takács Lászlóné 

 jegyző 


