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A közmeghallgatáson a lakosság részéről megjelent 21 fő.

Marics József polgármester köszöntötte a megjelenteket, megköszönte a maga és a
képviselők nevében, hogy az október 12.-i választásokon a Bakonykúti választópolgároktól
bizalmat kaptak, megígérte, hogy legjobb tudásuk szerint igyekeznek ennek a bizalomnak
megfelelni. Kérte a lakosságot, hogy véleményükkel, javaslataikkal segítsék a képviselőtestület munkáját, ezt is szolgálja a mai közmeghallgatás, de nemcsak a közmeghallgatáson
mondhatják el véleményüket, bármely más alkalommal is a képviselőkkel együtt
rendelkezésre állnak.
Tájékoztatta a jelen levőket, hogy a jegyzőkönyv részére hangfelvétel készül. Megállapította,
hogy a képviselő-testület teljes létszámban jelen van, így a képviselő-testület ülése
határozatképes.
Ezt követően tájékoztatást adott a település jelenlegi helyzetéről, a legfontosabb megoldandó
feladatokról, (a tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva) majd átadta a szót a kérdések,
javaslatok felvetésére a lakosságnak.
Dr. Fülöp Gyula
Felszólalásában megköszönte a lakosság és az előző képviselők munkáját, hozzátette, örül
annak, hogy sikerült olyan új testületet választani, akik a közösség javát fogják továbbra is
szolgálni.
Marics József polgármester
Tájékoztatta a lakosságot, hogy idén is megrendezésre kerül a nyugdíjas karácsony, ami
december 19-én lesz. Elmondta, hogy elindult egy olyan kezdeményezés is a faluban, hogy a
karácsonyfát a hivatal és a templom előtt olyan saját készítésű díszekkel díszítsék fel, amit a
falu lakossága készített. Külön megköszönte Deák Ildikó segítségét ezzel kapcsolatban, aki
ennek a főszervezője volt.
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Deák Dezső Zoltán
Felszólalásában gratulált a megválasztott képviselőknek és jó munkát kívánt.
Hozzátette még, hogy mindenképpen fontos feladatnak látja ő is az ivóvíz ellátás és a
szennyvíz kérdés megoldását. A szennyvíz szippantással kapcsolatban elmondta, hogy a rezsi
csökkentés ellenére jelentősen emelkedett a szippantás díja.
Felvetette, hogy szerinte nem lett volna szabad a Gagarin utca végében szélvédő erdősávban
a fákat kivágni, mert igen nagy a szél a falu ezen részén.
Marics József polgármester
Elmondta, hogy az ivóvíz kérdést sürgősen meg kell oldani, mivel ha bármikor elmegy az
áram a faluban, leáll a szivattyú is és akkor nincs víz. Tájékoztatta a jelen lévőket, hogy ez
évben beszerezett az önkormányzat egy szivattyút, ami jelenleg a raktárban van, így
meghibásodás esetén azonnal rendelkezésre áll. A szennyvíz szippantással kapcsolatban
elmondta, a díjemelés akkor történt, amikor még nem volt az önkormányzatnak
közszolgáltatási szerződése a DRV-vel. A közszolgáltatási szerződés megkötése után
díjemelés nem történt, de a jogszabályi előírásoknak megfelelően egy esetben díjcsökkentésre
is sor került.
A szélvédő erdősávval kapcsolatban elmondta, hogy csak az elszáradt, öreg fákat vágták ki,
sajnos még többet is ki kellett volna venni, de amíg az előttük lévők fák meg nem nőnek,
addig nem veszik ki. A pótlásról is gondoskodott az önkormányzat, cserjék és fák is lettek
ültetve, hogy a szelet megfogják.
Szabó Csigó Mária
Megkérdezte, hogy a játszótéren nem lehetne-e valamit kezdeni azzal, hogy a kutyák és
macskák ne a homokban végezzék el a dolgukat?
Marics József polgármester
Válaszában elmondta, hogy amíg az önkormányzatnál dolgozott közmunkás, minden reggel
átgereblyézte a területet, most ezt a feladatot a hivatalsegéd fogja végezni. Sajnos azt is
tapasztalja, hogy van, aki a gyerekek mellett a kutyát is magával viszi a játszótérre, amit nem
lenne szabad.
Szabó Csigó Mária
Megoldás lehetne egy olyan homokozó is, amit le lehet takarni. Szerinte nemcsak a kutyák, de
a macskák is piszkítanak a homokba.
Marics József polgármester
Válaszában elmondta, hogy a tavaszi időszakra várja az ötleteket ezzel kapcsolatban.
Késmárky Rita
Felvetette, hogy nem lehetne-e elvitetni ezeket a kóbor állatokat?
Marics József polgármester
Hozzátette, hogy egy kóbor kutya elvitele is sokba kerül az önkormányzatnak, macskákra
pedig nincs szerződése az önkormányzatnak, de ez megoldhatatlan is lenne, hiszen a
macskáknak általában van gazdája.
Kertész Lórántné
Megkérdezte, hogy nem lehet-e fekvőrendőrt elhelyezni az úton?
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Marics József polgármester
Válaszában elmondta, hogy ahol a busz jár, ott nem javasolják. De az út minősége és
szélessége sem teszi lehetővé ezt a megoldást. Az emelkedő miatt a téli közlekedést és a
hóeltakarítást is jelentősen nehezítenénk ezzel.
Takácsné Albert Judit
Hozzászólásában a fűnyírással kapcsolatban megkérdezte, hogy megvalósítható lenne-e a gépi
fűnyírás? Ezzel egységesebb és szebb is lenne a fűnyírás minősége, ahol pedig egyenetlen a
talaj, oda esetleg lehetne hozatni termőföldet. A falu felső részén található gondozatlan cserje
problémáját is meg kellene oldani, valamint a templomtéren található két emlékmű körüli
részt is.
Marics József polgármester
Válaszában elmondta, hogy minden évben két árajánlatot kapnak a fűnyírásra, amelyben
szerepel a gépi fűnyírás is, de elég nagy a különbség közötte, ezért csak a legfrekventáltabb
helyeken, a rendezvények helyein és alkalmával választották a gépi fűnyírást. A sövényt a
nyáron egy közmunkással és az önkormányzati dolgozóval egy kicsit meg tudták rendezni, de
ez nem a végső megoldás volt, azokat ki kell vágni.
Takácsné Albert Judit
Véleménye szerint a kivágás nem lesz eredményes, mert a gyökere a földben marad és újra
fog nőni. Javasolta, hogy teljesen távolítsák el és helyette megfelelő növényeket ültessenek.
Megkérdezte továbbá, hogy a templomtér felújítása mikor várható?
Marics József polgármester
A templomtéren található emlékmű felújítására és környékük rendezésére tavasszal
előkészített az önkormányzat egy pályázatot, az árajánlat kéréséig jutottak, de a pályázatot
forrás hiány miatt leállították. Mivel ez igen jelentős – milliós – költség lenne, pályázati
lehetőség hiányában addig nem foghatunk bele, ameddig más, kötelező feladatunkat, mint
például a vízmű felújítás, nem tudjuk megoldani.
Kertész Lórántné
Megkérdezte, hogy a templom felújítása mikorra várható?
Marics József polgármester
Válaszában elmondta, hogy a templom felújítására az önkormányzat nem nyújthat be
pályázatot, csak az egyház, mivel az egyház tulajdonában van a templom, így a felújítás is az
egyháztól függ.
Kertész Lórántné
Elmondta, hogy Ő arra gondolt, hogy az önkormányzat támogassa a templom felújítását.
Marics József polgármester
Elvileg támogathat társadalmi szervezetet, egyházat az önkormányzat, de ennek szigorú
szabályai vannak. Az elmúlt 15-20 évben már volt több esetben tetőfelújítás a templomon, de
sajnos az elvégzett munka minősége úgy látszik nem volt megfelelő. Ő most sem látott még
tervet, költségvetést a felújításra, amelynek hiányában erről tárgyalni sem lehet. De
hozzátette, hogy nem kötelező önkormányzati feladatot csak akkor támogathat az
önkormányzat, ha a kötelező feladatainak maradéktalanul eleget tett. Márpedig a vízmű
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felújítása a kötelező ivóvíz ellátás és katasztrófavédelmi
szempontból
is
elsőbbséget élvez, bármely önként vállalt feladatról ennek megvalósulása után tudunk
beszélni.
Takácsné Albert Judit
Megkérdezte, hogy van-e elegendő tűzcsap a faluban egy esetleges tűz esetére?
Marics József polgármester
Válaszában elmondta, hogy a faluban van elegendő tűzcsap, ami nem földfelszíni, azokat
fokozatosan ki fogják cserélni, de egy tűzcsap ára közel 500.000,- Ft. De nagy gond nem ez,
hanem az, hogy mindösszesen 5 m3 tartalék vizünk van, így kb. egy percig van a
tűzcsapokban elegendő nyomás. Ennek megoldására szükség lenne egy 50 m3-es tartály, vagy
víztorony építésére, amelynek költsége minimum 30 millió forint lenne, de erre az
önkormányzatnak saját forrása nincs, csak pályázati forrásból lehetne megvalósítani. Pályázat
viszont csak vízminőség javítására van kiírva.
Deák Dezső Zoltán
Javasolta, hogy télen a tűzcsapok környékét folyamatosan tisztítsák meg.
Marics József polgármester
Elmondta, hogy igyekeznek a tűzcsapok környékét rendben tartani, de korábban elmondottak
miatt ennek nem sok értelme van.
Takácsné Albert Judit
Megkérdezte, hogy a Szabadság utcában nem lehetne-e közterületi vízcsapot felszerelni a
túrázók miatt?
Marics József polgármester
Elmondta, hogy a Kék túra útvonalában van egy kút, ahol tudnak vizet vételezni a túrázók és
ott le is tudnak ülni. A településünkön átmenő Kék túra útvonalának hossza kb. 800 méter. Ide
feleslegesnek tart még egy közkutat. Többször előfordult, hogy nemcsak a túrázok használták
a kutakat, hanem a vadászok is, akik víztartályokkal akartak vizet venni. Nem elsősorban az
elhasznált víz díja a sok, hanem egy közkút létesítése kb. 500.000 Ft. és ez szintén nem
kötelező feladat.

------------------------

Marics József polgármester – mivel több hozzászólás, javaslat nem volt - megköszönte az
ülésen való részvételt, majd az ülést bezárta.
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