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mely készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. 
december  05-én megtartott közmeghallgatásról. 
 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal  
                         8046 Bakonykúti, Szabadság u. 41. 
 
Jelen vannak:  

  Marics József    polgármester 
  Kasza Jánosné    alpolgármester 
  Dr. Fülöp Gyula    képviselő 
  Szalmási Tamás Ferencné  képviselő 
   

 
Tanácskozási joggal:  
    Parajdi Cecília   jegyző 
                                           Harcz Erzsébet                           aljegyző 
 
Igazoltan távol maradt:  Törjék György    képviselő 
 
A közmeghallgatáson a lakosság részéről megjelent 12 fő. 
 
Marics József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes számban – 4 fővel - jelen van, tekintve, hogy a 
megválasztott 5 fő képviselő közül 4 fő a közmeghallgatáson jelen van. 
 
Marics József polgármester tájékoztatta a közmeghallgatáson megjelenteket a 
település helyzetéről, az aktuális feladatokról.  
 
A tájékoztatót követően bemutatta a megjelenteknek, Harcz Erzsébet újonnan 
kinevezett aljegyzőt. 
 
Varga Jánosné 
 
A DRV-vel milyen megállapodása van az Önkormányzatnak? Jó koncepció, ha körbe 
jár a víz, de néha iszap ízű, büdös, agyagos, ennek az orvoslása is megoldást nyer 
abból az összegből? 
 
Marics József polgármester 
 
A DRV szakmai javaslata alapján a képviselő-testület elfogadott egy három éves 
pótlási, fejlesztési tervet a vízművünk korszerűsítésére. Ebben tervezve van egy 50 
m3-es földbe épített tartály, és ez esetben a Gagarin utcában és Szabadság utcában 
lévő vezeték is összeköthető lenne. Ez arra is jó lesz, hogy a faluban több lesz a 
tűzvíz. Sajnos erre vonatkozó pályázati kiírás nincs, a megvalósítás várható 
költségére eddig egymástól jelentősen eltérő becsléseket kaptunk, ezért a tervezést 
csak akkor tudjuk megindítani, ha azt látjuk, hogy az erre a célra félretett tartalékunk 
elegendő lesz a megvalósításra.   
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Deák Dezső 
 
Ha tűz van, akkor a tűzoltók, hogyan tudnak vízhely jutni? 
 
Marics József polgármester 
Gutamásiból tudnak vizet hozni. A mi tűzcsapjainkon csak nagyon rövid ideig lehet 
rendes nyomáson engedni a vizet. 
 
Késmárky Rita 
A Jókai és a Gagarin utcákban rossz a közvilágítás, mit lehet ellene tenni? 
 
Marics József polgármester 
Megnézzük, és ha szükségesnek látjuk,  egyeztetünk az E-on-nal a probléma 
megoldására. 
 
Késmárky Rita 
Meg lehet-e oldani, hogy a Gagarin utcai hirdető tábla mellett a boltnál is ki legyenek 
téve a hirdetmények? 
 
Marics József polgármester 
Semmi akadálya annak, hogy kulturált módon, belülről a bolt ablakára is kitegyük a 
hirdetéseket. 
 
Deák Dezső 
 
Egyre rosszabb állapotban van a Gagarin utca végén a szélfogó erdősáv, átfúj rajta a 
szél, de később a hó is át fog. Szerinte ott engedély nélküli fakivágások történtek. 
 
Marics József polgármester 
A terület tulajdonosa vágta ki a fákat mivel a földhivatal felhívta a tulajdonos 
figyelmét, hogy az a terület szántó művelési ágú és a terület befásult, ezért vagy  át 
kell minősíteni fásult területté, vagy vissza kell állítani az eredet állapotot. Tehát itt 
jogsértés nem történt. Az erdősávot az önkormányzat direkt nem adta el, azt rendbe 
fogjuk tenni, annak érdekében, hogy az valóban fogja a szelet és a havat. 
 
Késmárky Rita 
A betörések után szóba került, hogy a faluba szerelnek fel web kamerákat. Erről lesz 
valamikor szó? 
 
Marics József polgármester 
 
Nem web kamerát akarunk, hanem egy térfigyelő rendszert, amely az adatvédelmi 
előírásoknak is megfelel. Ezt természetesen csak pályázati forrásból tudjuk 
megvalósítani, ezért figyelemmel kísérjük ennek lehetőségét. Amennyiben lesz erre 
pályázati lehetőség akkor élni fogunk vele, de csak akkor, ha ez nem veszélyezteti a 
vízmű felújításunkat.  
 
Varga Jánosné 
Javasolta, hogy létesítsen az önkormányzat egy komposztálót, ahova lehetne 
gyűjteni a komposztot, gallyakat és a nyesedékeket. A komposzt jót tesz a földeknek 
később vagy Iszkaszentgyörggyel megbeszélni, hogy az apritékot vigyék el.  
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Marics József polgármester 
I 
Komposztállással kapcsolatban elmondta, hogy egy központi komposztáló nem lenne 
észszerű megoldás, mert a település egyik végéből a másikba kellene szállítani a 
komposztot. A lakosság többsége a kertjében jelenleg is komposztál és azt fel is 
használja. Az iszkaszentgyörgyi önkormányzat az idén is felaprította az 
ágnyesedékeket Bakonykútiban és az apritékot elszállította. Ezt a lehetőséget 
igyekszünk jövőre is kihasználni. 
 
Deák Dezső 
Elfogadhatatlan számára, hogy a DRV júliustól többszörösére emelte a szennyvíz 
szippantás díját, holott a kormány rezsicsökkentésről határozott, ez ezzel éppen 
ellentétes. Az önkormányzat miért nem lép ez ügyben? 
 
Marics József polgármester 
 
Akkor még nem volt erre vonatkozó közszolgáltatási szerződésünk a DRV-vel, de 
már van. Így a jövőben már az ár megállapításába is lesz beleszólásunk.     
 
Varga Jánosné 
Megkérdezte, hogy mi lesz a kocsma épületével, ki lesz adva vagy esetleg valaki 
működtetni fogja, mert például nagyon sok turista jár Bakonykútiba és nincs olyan 
hely ahol egy teát-kávét, zsíros kenyeret tudnának venni. Az pedig szégyen, hogy 
nincs a településünkön nyilvános WC.  
 
Dr. Fülöp Gyula képviselő 
Már ez előző tulajoknál is kevés volt a hely bevétele, szerinte ráfizetéses lenne. 
 
Marics József polgármester 
 
Ha lenne rá jelentkező, az önkormányzat örömmel kiadná a kocsmát és a boltot, de 
sajnos nincs jelentkező. Nyilvános WC  a nálunk lényegesen nagyobb településeken 
sincs, egy 130 fős kistelepülésnek ezért nem kell szégyenkezni. Így ennek 
megvalósításán nem gondolkodunk. 
 
 
Mivel több észrevétel, hozzászólás nem volt a polgármester megköszönte a 
közmeghallgatáson való részvételt, majd az ülést bezárta. 
 
 
 

 
K. m. f. 

 
 
 
 

 
Marics József             Parajdi Cecília 
polgármester                     jegyző 
 


