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JEGYZŐKÖNYV 

Bakonyszentiván településrendezési fórum 

2018. május 30. 16.00, Kultúrház 

 

Tárgy: Településfejlesztési koncepció felülvizsgálat, előzetes tájékoztatás 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 5 fő 

 

Az alpolgármester és a főépítész megnyitja a fórumot, meghatározzák a fórum tárgyi 

célját.  

A tervezői felvezetés hangzik el (mellékelt táblázat szerint), mely kitér a koncepció 

készítés kulcskérdésére: milyennek látjuk a falut most és milyen lehetőségekkel 

akarunk élni a következő 10 évben?  

Értékek:  

 mezőgazdasági területek (szántók és a szőlőhegy) 

 kálvária  

 egységes falusi karakter 

Lehetőségek:  

 mg-i potenciálok feltárása 

 pince / zártkert kultúra kihasználása 

 vállalkozásfejlesztés,  

 munkahelyteremtés,  

 szennyvízhálózat kiépítése 

 közterületek, sport területek és szabadidős területek fejlesztésével a jó közérzet 

megteremtése 

Alpolgármester:  

Jó minőségű földek és szőlő van itt, de nem akarnak már ezzel foglalkozni az emberek, 

nagyobb lehetőséget látnánk a szőlőhegyen pl. üdülő- pihenőhelyekké átsorolásra, 

ahol a szabályozás nagyobb beépítési lehetőséget adhatna. 

A mezőgazdasági területek hasznosítása kisebb, nagyobb gazdálkodással, gabona 

alapú termeléssel… 

Ipari területen a 100 fős marhatelep tovább működése, tejtermelés fejlesztése. A 

korábbi ablakgyár 25 főt tudna foglalkoztatni. Ezeket és ehhez hasonló a 

vállalkozásokat adókkal kellene ösztönözni a letelepedésre és fejlesztésre.  

A központban a rendezvénytér bővítésére lenne szükség a 91 hrsz-ú telek zöldterületté 

vagy különleges területté jelölésével.  
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A temetőnél parkoló kialakítása szükséges. Korábban tiltották ezt a hatóságok. 

A lakosság magtartására és behívására ingyenes lakótelek osztással lehetőséget látunk, 

min 10 évre vállalt letelepedéssel. 

Értékként tekintünk a hitéletünkre. A lakosság kb. 98% katolikus, 1% evangélikus, 1% 

református vallású. 1939 óta 7 felszentelt pap került ki a településről.  

 

A sport (foci) pálya különleges sp. területté való átminősítésével esetleges kiszolgáló 

épület fejlesztésre lenne lehetőség. 

Hosszú-tó fejlesztésére bejelentkezett egy vállalkozó, Pápateszérrel kellene 

kooperálni, hogy az Bszentivánnak is hasznos legyen.  

Az utakat főleg Bakonyság felé kellene fejleszteni.  

A szennyvíz hálózat kiépítése kulcsfontosságú lenne, mert ez a vállalkozásoknak is 

alapfeltétel.  

A mázsaház előtti utat közútként kellene feltüntetni és használni.  

 

További hozzászólás nem volt, a főépítész bezárta a fórumot, 17.28 órakor. 

A főépítész és a tervezők az elhangzottakat önkormányzati érdekként tekintik és 

figyelembe veszik a felülvizsgálat során. 

 

k.m.f 

 

 

lejegyezte: Bujdosó Judit főépítész 
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