JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november
23-én 17.00 órakor megtartott közmeghallgatásról.
Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)
Jelen vannak:
Marics József
Szalmási Tamás Ferencné
Kaufmann Jenő Antalné

polgármester
alpolgármester
képviselő

Távol maradt:
Hajdú Csaba
Horváth István

képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal:
Kovács Edit

jegyző

A lakosság részéről jelen volt 7 fő.
Marics József polgármester:
Köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket. Rövid áttekintést adott a lakosság
képviselőinek a 2017. évben az önkormányzat által végzett feladatokról a csatolt
előterjesztés szerint. A tájékoztatás első felében az önkormányzat gazdálkodásáról, az
elkészült fejlesztésekről – a hivatal tetőcseréje, játszótér bővítése, közvilágítás bővítése
– esett szó. Elmondta, hogy a nagy gondot jelentő veszélyes fák kivágására
megszületett a megállapodás a vállalkozóval. Az előterjesztés diasorain bemutatta a
már beadott pályázatokat. A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó önkormányzat által
szervezett rendezvényekről adott felvilágosítást. Ezt követően felkérte a lakosság
részéről megjelenteket, hogy tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.
Lukovics Tiborné
Az orvosi rendelés pontatlan kezdésével kapcsolatban kérdezte, lehetne-e a rendelést
Bakonykútiban kezdeni. Nagyon sok a várakozási idő.
Marics József polgármester:
Az orvosi rendelést az iszkaszentgyörgyi gyógyszertár nyitva tartásával is össze kell
hangolni.
Lukovics Tibor:
Véleménye szerint a gyógyszertár tulajdonosa vállalkozó, neki kellene alkalmazkodni az
igényekhez.
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Kovács Edit jegyző
A vállalkozó több településen tart fenn gyógyszertárt, nagyon nehéz összehangolni a
nyitva tartást.
Marics József polgármester
Azért is nehéz változtatni a rendelési időn, mert a doktornő engedélyében rögzítve lett a
nyitva tartási idő, így az ÁNTSZ hozzájárulása is szükséges lenne.
Lukovics Tiborné
A doktornőnek is jobb lenne, ha a két rendelés között több időt hagyna, talán lenne ideje
pihenni, és nem hullafáradtan esne be az itteni rendelésre.
Marics József polgármester
Tájékoztatta a jelen lévőket, hogy a Doktornő minden évben beszámol a képviselőtestület előtt a háziorvosi ellátás helyzetéről, a következő beszámolóra 2018. március
hónapban kerül sor. Megígérte, hogy ennek során kérni fogja a Doktornőt, vizsgálja
meg a rendelési idő megváltoztatásának lehetőségét és a beszámoló során adjon erről
tájékoztatást.
Deák Dezső
Egyetértett az elhangzott javaslattal, szerinte is a két rendelés között több időt kellene a
doktornőnek hagyni. Felvetette, hogy az emlékmű környéke nincs rendben tartva,
valamit tenni kellene, mert így nem látja el a funkcióját. A mellette levő fenyőfa eltakarja.
Fel kellene az ágakat nyesni, vagy a fenyőt kivágni, és odaajándékozni valamelyik
városnak karácsonyra.
Marics József polgármester
Javasolta, hogy inkább az ágak felnyesésé mellett döntsenek, így a fenyőágakat a
templom díszítésére is fel tudnák használni.

Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, megköszönte a részvételt, és a
közmeghallgatást bezárta.

K. m. f.

Marics József
polgármester

Kovács Edit
jegyző

2

