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Marics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes számban – 5 fővel - jelen van, tekintve, hogy a 
megválasztott képviselők a közmeghallgatáson valamennyien megjelentek. 
Mielőtt átadta a szót a lakosság részéről megjelenteknek tájékoztatta a jelenlévőket 
az elmúlt egy év történéseiről, a község pénzügyi helyzetéről. 
Ismertette, hogy 2011. április hónapban a Képviselő-testület elfogadta a gazdasági 
ciklusprogramját. Ebben meghatározásra került, hogy az önkormányzat megőrizze 
azt a pénzügyi stabilitást, amiben Bakonykúti mindig is volt. Az is rögzítésre került a 
gazdasági programban, hogy az önkormányzat nem kívánja a lakosság adóterheit 
növelni. Elmondta, hogy a 2012-es évre vonatkozóan nem tervezi újabb adónemek 
bevezetését és a helyi adókat sem kívánja emelni, mert a lakosságnak így is van 
elég terhe. Fontos dolog minden olyan érték megőrzése, amellyel a település 
rendelkezik. A ciklusprogramban kiemelten szerepel a vízmű felújítása. A pénzügyi 
stabilitás, mint azt már elmondta biztosított. Az önkormányzat éves bevételi terve a 
szeptember 30-i zárás szerint 107%-ra teljesült a 75% helyett. Ebből kiugróan magas 
az adóbevételek teljesülése. Ennek oka nem az, hogy Bakonykútiban más a 
gazdasági helyzet, mint az ország más részein. A helyi adóbevételek túlteljesülése a 
kintlévőségek behajtásából keletkezett, ugyanis a Körjegyző Asszony és az adóügyi 
előadó nagy odafigyelést fektetett erre a dologra, és ezért köszönet jár nekik. 
Elmondta, hogy a kiadások 57%-on állnak a 75% helyett. A kiadások egyetlen tételen 
sem kerültek túllépésre. Elmondta, hogy jelenleg mintegy 8 M Ft az a pénzösszeg, 
amely rendelkezésre áll, ebből 2 M Ft visszatérítendő támogatás, amelyet a Megyei 
Önkormányzat Pénzügyi Alapjától kapott az önkormányzat a vízmű felújításra.  
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A vízmű felújításával kapcsolatban elmondta, hogy ez ügyben szinte napi 
kapcsolatban van a DRV Zrt-vel. 70 M Ft-ba kerülne a regionális hálózatra való 
rákötés, amely az egyetlen olyan megoldás lenne, ami véglegesen biztosítaná 
Bakonykúti ivóvízellátását. Csináltak egy számítást, amely szerint 65 M Ft-ba kerülne 
a beruházás abban az esetben, amennyiben a meglévő vízmű felújításra kerülne oly 
módon, hogy a mai jogszabályi és műszaki követelményeknek megfeleljen. 
Megjegyezte, hogy ennyi pénze Bakonykúti községnek nincs és nem is lesz. 
Pályázati lehetőség nem várható. Felkereste a DRV-t és kért egy felmérést arra 
vonatkozóan, hogy melyek azok a legszükségesebb munkálatok, amelyeket 
sürgősen el kell végezni a biztonságos üzemelés érdekében.  A felmérésnek 
megfelelően 2 db hidrofor tartály és 2 db kompresszor azonnali cseréjére lenne 
szükség, melynek előzetesen becsült költsége 5 M Ft. Az ezzel kapcsolatos döntést 
a Képviselő-testület a következő ülésén fogja meghozni. Tájékoztatta a jelenlevőket 
arról is, hogy amennyiben a jövőben a település csatlakozik a regionális hálózatra, ez 
a beruházás feleslegessé válik, illetve csak tartalékként szolgálhat. 
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy készül egy új viziközmű törvény és ezzel 
kapcsolatban Körjegyző Asszonnyal részt vettek egy konferencián. Rövid 
tájékoztatást adott a konferencián elhangzottakról.  
Tájékoztatta továbbá a jelenlévőket, hogy a tegnapi nap folyamán érkezett egy 
értesítés, mely szerint most már jogosan lehet menni Bakonykútiból 
Székesfehérvárra a Szent György Kórházba járó beteg és fekvőbeteg ellátásra. 
Hozzáfűzte, hogy ez már egy hosszú évek óta húzódó dolog volt. 
Örömmel tájékoztatta a jelenlévőket, hogy „Virágos Magyarország” versenyben ismét 
díjat kapott a település, szponzori különdíjban (50.000,-Ft értékű virág tápoldat) 
részesítették Bakonykútit. 
A jövőt illetően elmondta, hogy új törvények elfogadása van folyamatban a parlament 
előtt, amelyek az elkövetkezendő 1-2 évben gyökeresen meg fogják változtatni az 
önkormányzati és a közigazgatási rendszert. Tájékoztatta a jelenlévőket a várható 
törvényi változásokról. 
Az önkormányzat 2012-es várható pénzügyi helyzetéről elmondta, hogy nagy 
változások nem lesznek a normatívákat illetően, de természetesen bizonytalansági 
tényezők vannak. A 2012. évi költségvetési koncepció számadatai bizonytalanok, 
ugyanis sarkalatos törvények vannak a parlament előtt, melyek befolyásolhatják az 
önkormányzat jövő évi költségvetését. 
Elmondta, hogy december hónapban a képviselő-testületnek meg kell állapítani az 
ivóvíz és a szemétszállítás díját. A szemétszállításra vonatkozó díjkalkulációt még 
nem küldte meg a Depónia Kft., de az előzetes tájékoztatás szerint jelentős 
díjnövekedés várható, amely alapvetően az új hulladékgazdálkodási törvényből 
fakad. Az ivóvíz vonatkozásában megkapták az önkormányzatok a 2012. évi 
díjkalkulációt, de ezzel kapcsolatban november 30-án délelőtt lesz egy egyeztető 
tárgyalás DRV-vel és a környékbeli önkormányzatok polgármestereivel. Az ivóvíz díja 
2012. január 1-től  várhatóan12,-Ft-tal emelkedik köbméterenként. 
Ezt követően átadta a szót a lakosság részéről megjelenteknek. 
 
Tóth János elmondta, hogy van egy hiányérzete, ugyanis augusztus környékén a 
magánszemélyek elindítottak egy kezdeményezést arra vonatkozóan, hogy 
felújításra kerülnek a Bakonykúti környékén lévő keresztek. Az önkormányzat 
részéről erre reagálás nem volt. Mint azt a Polgármester Úr ez előzőekben elmondta, 
az ez évi költségvetési kiadások 57%-ban álltak meg a 75%-al tervezettel szemben. 
Ezek szerint vannak olyan feladatok, amelyek nem lettek megcsinálva. Folytatják a 
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gyűjtést. A másik kereszt, amely a Várpalotai út mellett van, sokkal rosszabb 
állapotban van. A vadászok felújíthatnák, vállalhatnának ilyen jellegű felajánlást. Ez 
egy gesztus lenne részükről. 
A másik észrevétele a magánterületen lévő szemétkupac, melyet legjobb tudomása 
szerint az E.on hagyott hátra. Jó lenne, ha ez a szemétkupac elszállításra kerülne. A 
másik dolog, a magánszemétlerakó, amiről mindenki tudja, hogy illegális, mindenki 
tudja, hogy ki az, aki oda viszi a szemetet, mégis szemet hunyunk felette. Véleménye 
szerint ez ügyben az önkormányzatnak kellene lépnie. 
 
Marics József polgármester a keresztek felújításával kapcsolatban elmondta, hogy 
meglátása szerint egy ilyen kis településen, mint Bakonykúti elvárható egy egyesület 
részéről, hogy amennyiben valamilyen kezdeményezése van, akkor megkeresi a 
polgármestert és nem pedig bedob egy szórólapot, vagy egy újságot és abból kell a 
polgármesternek tájékozódni. Elmondta, hogy nyitott minden ilyen jellegű kérdésre, 
kérésre. A vadásztársaságot szintén az egyesületnek kell felkeresni, ugyanis a 
polgármester a vadásztársaság nevében nem nyilatkozhat, nem is tagja a 
vadásztársaságnak. A költségvetési kiadásokkal kapcsolatban tett megjegyzésre 
elmondta, hogy az önkormányzat gazdálkodását a takarékosság jellemzi, ez 
eredményezte ez eredményezte a kiadásaink csökkenését. A takarékos gazdálkodás 
létkérdés Bakonykúti számára, mivel hiába rendelkezünk mi néhány millió Ft 
megtakarítással, amikor arról látjuk, hogy 70 M Ft-ba kerülne a regionális hálózatra 
való rákötés, amely az egyetlen olyan megoldás lenne, ami véglegesen megoldaná 
Bakonykúti ivóvízellátásának problémáját. Ez mutatja, hogy milyen helyzetben is van 
valójában egy olyan kistelepülés, mint Bakonykúti. A szemétlerakással kapcsolatban 
elmondta, hogy magánterületen tudomása szerint a tulajdonosnak kell gondoskodni 
arról, hogy ne legyen ott szemét. Amennyiben az E.on hagyta ott a szemetet, a 
tulajdonost felelősségre vonhatják, amennyiben ez ügyben nem teszi meg a 
megfelelő lépéseket. Körjegyző asszonnyal tisztázni fogják ezt a kérdést. 
 
Tóth János elmondta, hogy a beruházást az E.on végezte, tehát az átadás-
átvételkor kellett volna kötelezni őket a szemét elszállítására. A kereszttel 
kapcsolatban nem hagyja magát lerázni. 
 
Marics József polgármester elmondta, hogy nem rázta le, csak elmondta a 
véleményét. Nyitott, de a párbeszédet hiányolja. Megjegyezte, hogy ezt a dolgot nem 
biztos, hogy a közmeghallgatás keretében kellene minden egészében eldönteni. 
 
Fülöp Gyula képviselő elmondta, hogy a keresztek felújításával egyetért. Elmondta, 
hogy 3 éve Szegeden részt vett egy néprajzi konferencián. Felajánlja tanulmányát a 
keresztek felújításához. 
 
Parajdi Cecília körjegyző elmondta, hogy személy szerint nincs tudomása az 
elhagyott E.on-os hulladékról, de kérni fogja a Polgármester Urat, hogy menjenek ki 
és nézzék meg és azonnal intézkedni fog. 
 
Pusztainé Rita megkérdezte, hogy mi lesz a bolt sorsa. Van-e terve az 
önkormányzatnak, vagy csak áll ott, mint a „jógyerek”. 
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Marics József polgármester elmondta, hogy az épület sorsáról még nem tárgyalt a 
Képviselő-testület. Annak idején tájékoztatta a lakosságot arról, hogy a bérlővel 
kötött bérleti szerződést kénytelen volt felmondani, mert az már minden volt, csak 
nem bolt. Elmondta, hogy ő azon az állásponton van, hogy őrizzük meg az épületet, 
úgy ahogy van, mert nem lehet tudni, hogy milyen lehetőség adódik a későbbiek 
folyamán. Az a javaslata, hogy ne kapkodjuk el ennek az épületnek a hasznosítását 
más célra. 
 
Pusztainé Rita felvetette, hogy meglátása szerint a 13.30-as busz helyett a 22.40-es 
busznak kellene bemennie Bakonykútiba. 
 
Marics József polgármester a felvetéssel kapcsolatban elmondta, hogy ezzel várni 
kellene addig, amíg a járások kialakítása meg nem történik. Erről akkor majd az 
érintettekkel közösen leülve tudunk tárgyalni. 
 
Klemencsicsné megkérdezte, hogy mikorra várható a járások kialakítása. 
 
Marics József polgármester elmondta, hogy 2013. január 1-től lesznek kialakítva a 
járások, de van egy olyan verzió is, hogy 2012. július 1-jétől. 
 
Klemencsicsné felvetette, hogy az 5 M Ft-os vízmű beruházás ügyében véleménye 
szerint minél hamarabb lépni kellene. 
 
Vargáné Elza elmondta, hogy véleménye szerint elő kellene segíteni az 
önkormányzatnak egy helyi piac létrehozását – mivel a bolt nem üzemel – és így 
lehetősége lenne az embereknek a kertekben megtermelt dolgok cseréjére. 
Konkrétan egy helybeli cserekereskedelemre gondolt, nem pénzbeli kereskedelemre. 
Továbbá helyi vállalkozásokat lehetne indítani. Az önkormányzat adjon kisállatot, 
takarmányt és a pénzt elrendezik akkor, amikor el tudják adni a felnőtt állatokat. 
Biztos benne, hogy erre lenne igény és lenne vevő. Amennyiben van az 
önkormányzatnak egy kis erre fordítható tőkéje, meg lehetne próbálni azokkal, akik 
erre kaphatóak. 
 
Marics József polgármester elmondta, hogy vízügyben nem halasztja a képviselő-
testület a döntést, ez ügyben a holnapi ülésén fog majd dönteni. Pályázatra nem 
várunk, mert jelenleg nincs pályázati lehetősége az önkormányzatnak és a 
későbbiekben sem várható. 
Elmondta, hogy a helyi piac létrehozását jó dolognak tartja. Az ötletet támogatja, de 
az önkormányzat részéről tőke biztosítása nem megoldható. Javasolta, hogy a 
tavasz folyamán térjenek vissza a helyi piac, illetve cserekereskedelem 
létrehozásának ügyére. 
 
Deák Dezső Zoltán felvetette, hogy a Gagarin utcában rendkívül szennyezett a víz, 
a szűrők tele vannak üledékkel. Ezt szakemberrel meg kellene nézetni. Megoldást 
jelentene erre a rendszer átmosatása. 
 
Marics József polgármester elmondta, hogy ez a probléma akkor oldódna meg, ha 
a Gagarin utcában és a Szabadság utcában össze lenne kötve a rendszer. Mivel a 
rendszer nincs összekötve, így zárványok keletkeznek és az alacsony fogyasztás 
miatt a szennyező anyagok felgyülemlenek. 
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Kreszán Valéria elmondta, hogy ha jól értelmezte, akkor 65 M Ft megoldaná a 
község vízproblémáját. 
 
Klemencsicsné elmondta, hogy ilyen kis költségvetés mellett nem lehet több milliós 
beruházást megvalósítani, még pályázati forrással sem. 
 
Marics József polgármester elmondta, hogy 65 M Ft.-ba kerülne a saját vízmű 
teljeskörű felújítása és 70 M Ft.-ba a regionális hálózatra való rácsatlakozás. Erre 
nincs forrása az önkormányzatnak, a DRV által javasolt sürgős rekonstrukció pedig 5 
M Ft. költséggel járna, ezt tudja az önkormányzat felelősséggel vállalni.   
 
Kertészné Erzsike felvetette, hogy a Karácsony előtti időszakban nem lehetne-e az 
utcai bejáraton megközelíteni a közösségi termet. 
 
Marics József polgármester  válaszában elmondta, hogy azért így állapodott meg 
az egyesülettől őt megkereső személlyel, mivel a hátsó bejáraton való közlekedés 
nem igényli sem a polgármesteri hivatal, sem pedig az orvosi rendelő nyitását, ezért 
a hivatalsegédnek sem kell hétvégi túlmunkát elrendelni.  
 
Marics József polgármester  megköszönte a közmeghallgatáson való részvételt, 
majd az közmeghallgatást bezárta. 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Marics József                    Parajdi Cecília 
polgármester                        körjegyző
             
  
 


