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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült:            2015. november 25-én 17.00 órakor megtartott közmeghallgatásról. 
 
Az ülés helye:  Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)    
                   
Jelen vannak:  
 

Marics József   polgármester 
  Szalmási Tamás Ferencné alpolgármester 

Hajdú Csaba                 képviselő 
Kaufmann Jenő Antalné      képviselő 

  Horváth István              képviselő 
 
Tanácskozási joggal:   
 
                       Kovács Edit                            jegyző 
 
A lakosság részéről jelen volt 6 fő. 
 
Marics József polgármester 
Köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes. Egy 
napirendi pont van, a közmeghallgatás.  
Tájékoztatást ad a képviselő-testület által a közelmúltban megalkotott önkormányzati 
rendeletekről, így a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól, a hulladékgazdálkodási 
rendeletről és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos rendeletről.  
 
Sarkament Jácint az Isztiméri polgárőrség képviselője: 
 
Tájékoztatja a jelenlevőket a polgárőrség tevékenységéről és kifejezésre juttatja, hogy szívesen 
látna Bakonykúti lakosokat az Isztiméri polgárőrség soraiban. 
 
Prém Tamás: 
Elmondja, hogy nagy problémát jelent számukra, hogy a Szabadság utcában van egy kutya, akitől 
rettegnek az ott lakók. Elmondása szerint a kutya agresszív, kiszámíthatatlan. Gyakran szabadon, 
póráz nélkül viszi levegőzni a gazdája, vagy éppen felügyelet nélkül kiszökik az utcára. Már 
többször előfordult, amikor a saját kutyájukat pórázon a kislányukkal vitték sétálni, hogy a jelzett eb 
kirontott az udvarból és rátámadt a kutyájukra, véletlen, hogy nem a kislányukra rontott rá. Kéri a 
probléma megoldását minél hamarabb, mielőtt az eb emberben is kárt tesz. 
 
Marics József polgármester 
Elmondja, hogy nem ez az egyetlen eset, többen fordultak már hozzá hasonló problémával, ezért 
több esetben írásban hívta fel a kutyatulajdonosok figyelmét az ebtartás szabályira. Ez évben, egy 
esetben már szabálysértési eljárást is kezdeményeztek a Járási Hivatal felé. A Hivatal feljelentést 
kiegészítést kért, amelyben a pontos időpontot és tanukat kellett volna megnevezni. Mivel a kutya 
hajnalban támadt az újságkihordóra, ezért tanú nem volt, így a Hivatal az eljárást megszüntette. 
Megkérdezi Kovács Edit jegyzőt, mi a teendő ezekben az esetekben? 
 
Kovács Edit jegyző: 
Javasolja a szabálysértési eljárás megindítását, vagy azokban az esetekben, amikor az állatot 
nem megfelelően tartják, az állatvédő egyesületek felé is lehet jelezni. 
 
Prém Tamás: 
Olyan megoldást szeretne, ami a lehető legrövidebb időn belül megoldható lenne a baj elkerülése 
érdekében. Az állatvédőket nem érdemes értesíteni, hiszen a kutyát ellátják, látható indok nincs, 
ami indokolná azt, hogy a gazdájától eltávolítsák. Jó, hogy törvény védi az állatokat, de polgárokat 
ki védi meg? 
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Kovács Edit jegyző: 
Kezdeményezni kell a szabálysértési eljárást. Annyit változott az eljárási rend, hogy amennyiben 
több tanú aláírásával bizonyítja a kutya veszélyes tartását, minden bizonnyal felelősségre fogják 
vonni a gazdát. 
 
Marics József polgármester 
Kéri Prém Tamást, hogy tegye meg a feljelentést, tanúkkal írassa alá, és a jegyző továbbítja a 
Kormányhivatal felé. 
 
Hajdú Caba képviselő: 
Elmondja, hogy megkérte őt Csiszár Zsolt, aki elfoglaltsága miatt nem tud rész venni a 
közmeghallgatáson, hogy olvassa fel az észrevételeit. Felolvassa Csiszár Zsolt levelét, melyben 
írója első pontban a falu területén a gyorshajtás megakadályozására kér megoldást. Következő 
kifogás a zöldhulladék elhelyezéssel, a Szabadság utca erdőből kivezető részének állapotával, az 
elkorhadt, elöregedett fák további sorsával, a vasárnapi és ünnepnapi zajkeltéssel kapcsolatos, 
melyekre választ vár a levél írója. 
 
Marics József polgármester 
A gyorshajtással kapcsolatban elmondja, hogy a településre bejövő út a Közútkezelő tulajdonában 
vannak, ezért csak ők jogosultak forgalom lassító megoldásokat tenni. Ilyen irányú egyeztetések 
már korábban voltak a Közútkezelővel, de nem támogatták a forgalom lassító műtárgyak 
létesítését. Egyrészt az út szélessége nem felel meg a szabványoknak, másrészt pedig az 
alacsony forgalom sem indokolja.  Megemlíti, hogy kérte a Móri Rendőrkapitányságot, hogy 
időnként helyezzenek el trafipaxot, ezzel talán meg lehetene fékezni a gyorshajtókat. A Szabadság 
utca végi sárfelhordással kapcsolatban az lehet megoldás, hogy a körzeti rendőrt megkéri, hogy 
figyelmeztesse az autósokat arra, hogy kötelességük az utak állapotát megőrizni, hiszen a 
sárfelhordással balesetveszélyt idéznek elő. Megígéri, hogy megvizsgálja annak lehetőségét, hogy 
az önkormányzati tulajdonú külterületi utat le lehet-e zárni annak érdekében, hogy az erdőből 
kivezető úton a sárfelhordás megszűnjön. Veszélyes fákkal kapcsolatban már intézkedtek, és a tél 
folyamán az összes utcában megvizsgálják melyik fát kell kivágni. A zajártalommal kapcsolatosan 
kéri a lakosok egymással szembeni toleranciáját. Egyetért azzal, hogy vasárnap az emberek 
pihenni szeretnének, de véleménye szerint ezt egy ilyen kistelepülésen nem rendelettel kellene 
szabályozni.   
 
Hajdú Caba képviselő: 
Véleménye szerint ha a törvényi szabályozás írná elő azt, hogy a lakosok gyugodt pihenése 
érdekében a hétvégén vasárnap nem szabad zajkeltő eszközöket használni, pl. fűnyíró, fűrész, 
flex, stb., akkor mindenki ahhoz tartaná magát, úgy alakíthatná a pihenő idejét. 
  
 Marics József polgármester 
Megígéri, hogy megvizsgálja a lehetőségét egy ilyen tartalmú rendelet megalkotásának, de 
továbbra is az a véleménye, hogy rendelet nélkül próbálják megoldani a kérdést.  
A zöldhulladék gyűjtésével kapcsolatban azt tudja elmondani, hogy nincs lehetőség arra, hogy 
közös lerakóhelyet jelöljenek ki. Javasolja a kertekben az egyénileg történő komposztálást. De 
biztosított a lakosság számára az is, hogy egy évben egy alkalommal a szolgltató  térítés 
mentesen elszállítja a zöldhulladékot. 
 
Prém Tamás 
Megkérdezi, a közvilágítás korszerűsítését, sűrítését tervezi-e az önkormányzat. 
 
Marics József polgármester 
Elmondása szerint másoktól is kapott ilyen jelzésket, ezért egyedileg meg kell vizsgálni, hogy hol 
indokolt a sűrítés. De csak azokon a helyeken lehet bővíteni, aho loszlop áll rendelkezésre.  
 
Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, megköszönve a részvételt, és az ülést bezárja.  
  

K. m. f. 
 

 Marics József Kovács Edit 
 polgármester jegyző 


