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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült:  Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 
november 22-én 17.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról. 
 
Az ülés helye:  Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)    
                      
Jelen vannak:  

Marics József   polgármester 
  Horváth István             alpolgármester 

Halász Attila                         képviselő 
   

Távol maradt: 
Hajdú Csaba              képviselő 

                     Kaufmann Jenőné             képviselő 
 

Tanácskozási joggal:   
                       Kovács Edit                            jegyző 
 

A lakosság részéről jelen volt 13 fő. 
 
 
Marics József polgármester: 
Köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket. Tájékoztatott arról, hogy az 
elhangzottakról hangfelvétel készül. Elmondta, hogy a jelenlegi Képviselő-testület 
mandátuma 2019-ben lejár, így ebben a formában ez az utolsó közmeghallgatás. 
Úgy gondolta, emiatt az elmúlt 4 évről tart rövid összefoglalást.  
A 2014. évben megválasztott Képviselő-testület által elfogadott gazdasági 
program fő eleme, hogy az önkormányzati vagyont megóvják. Ennek egyik jele, 
hogy a hivatal tetőcseréje megtörtént, teljes költsége 6 millió forint, melynek kb. 
fele állami támogatás volt.  
Az utcabútorok állagmegóvására is minden évben gondot fordítottunk.  
A legfontosabb vagyontárgya a falunak a vízmű. Ennek fejlesztésére 15 éves 
gördülő fejlesztési tervet fogadunk el minden évben. Ez a fejlesztési terv évente 
aktualizálásra kerül, mindig azok a beruházások kerülnek elvégzésre, amelyeket a 
szakemberek, ill. a Képviselő-testület javasol. Az idei évben a kút és a vízmű 
épület közötti vezetékszakasz került kicserélésre, és két tolózárat építettek be a 
Gagarin és a Jókai utcai szakaszba, így csőtörés esetén lehet szakaszolni a 
vízvezeték rendszert. Várható még a szivattyú csere.  
A törvényi előírásnak megfelelően elkészítettük a Településképi Arculati 
Kézikönyvet. Főépítészt is alkalmazunk, aki a lakosság rendelkezésére áll 
építésügyi kérdésekben.  
Az elmúlt évben a közvilágítást is bővítettük, 5 db új lámpatest került kiépítésre. 
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Elfogadott a Képviselő-testület egy települési szennyvízkezelési programot, mert 
ez a falu életében folyamatosan jelenlévő probléma. Pályázatok benyújtásához is 
szükség lehet egy ilyen programra. A település sajátos jellemzői miatt a szakértők 
szerint a jelenleginél hatékonyabb szennyvízkezelésre nincs lehetőség, kivétel az 
egyéni szennyvíztisztítási megoldás.  
A veszélyes fák kivágását folyamatosan végezzük, a pótlások megtörténnek. 
Új optikai internet kábel került kiépítésre, amely az egész településen lehetővé 
teszi az internet, telefon, tv hozzáférést, és az ingyenes wifi is elérhető. 
Az egészségügyi alapellátás terén volt változás, az új háziorvos Dr. Rumann 
Hildegard, az asszisztens nyugdíjba vonult, Somogyiné Fodor Melinda látja el a 
feladatot azóta. A védőnő személye változatlan: Gál Diána.  
Az idős gondozás ellátása az Iszkaszentgyörgyi Szociális Intézményi Társulás 
által történik, és az étkeztetés is megoldott ezen belül. Két fő étkező van jelenleg, 
de van még szabad kapacitás. 
Legfontosabb feladat a többfunkciós közösségi tér megépítése. A projekt uniós 
pályázatból épül. A pályázatot 2016 májusában adtuk be, melyre a jogerős 
támogatói okiratot 2017 júliusában kaptuk meg. A kivitelező Kaszti Tamás, a 
konzorciumi partner eredetileg az Otthonunk Bakonykúti Egyesület volt, de ennek 
átalakulása miatt váltani kellett, így az új partner az Isztiméri Polgárőr Egyesület. 
Az előkészítő munkákra beadtuk a kifizetési kérelmünket, amit elvileg egy 
hónapon belül meg kellene kapnunk, de a konzorciumi partner-változás miatt ezt 
még nem történt meg. Jelenleg az építkezéshez mindent saját pénzből kell 
finanszírozni. Induláskor a pályázat költségvetése kb. 19 millió forint volt, azóta a 
megkötött szerződéseket, és az eszközbeszerzéseket beszámítva a mintegy 25 
millió forintból tudjuk megvalósítani a beruházást, melyből a támogatás összege 
15,1 millió forint. A támogatást a 2016-os árak alapján fogjuk kapni, az intenzitást 
emelték 75 %-ról 85%-ra. Az építőipari árak viszont azóta   30%-40%-kal 
emelkedtek. A kivitelezői szerződésben a beruházás befejezését 2019. májusra 
határoztuk meg.  
Megkérdezte Kaszti Tamás kivitelezőt, kíván-e hozzászólni az elhangzottakhoz. 
 
Kaszti Tamás  
A kivitelezés első lépéseként a tetőcsere volt a legfontosabb feladat, ezt sikeresen 
elvégeztük. Azt terveztük, hogy az idei évben az építkezésben is történik 
előremozdulás, de kapacitás és anyaghiány miatt ez nem történhetett meg. A 
nyílászárók megrendelése megtörtént, úgy tervezzük, hogy szakaszosan kezdjük 
el a belső terek átalakítását. A régi nyílászárók kibontását csak akkor kezdhetjük 
el, amint az újak megérkeztek. Az áremelkedési folyamat nem állt meg az 
építőiparban, ezért elképzelhető, hogy némi társadalmi munkára is szükség lesz, 
hogy a költségkereten belül tudjunk maradni. A problémák ellenére a kivitelezési 
szerződésben foglaltakhoz megpróbáljuk tartani magunkat, hogy az átadás május 
hónapban megtörténhessen.  
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Halász Attila képviselő 
Elmondta, hogy ehhez a pályázathoz nem sokat tud hozzászólni, annyi 
tapasztalata van egyéb pályázatokról, hogy sajnos a kifizetések nagyon 
nehézkesek, előfordulhat, hogy egy év is eltelik, mire a kifizetési igényre 
reagálnak, és a támogatást átutalják. Javasolta a képviselőtestületnek előzőleg 
már, hogy kössön az önkormányzat felelősségbiztosítási szerződést annak 
érdekében, hogy a finanszírozás akadálymentes legyen akkor is, ha még a 
támogatást nem utalják. Sajnos a biztosító társaságok nem kötnek már 
felelősségbiztosítást, ezért ezt a lehetőséget el kell vetnünk. Esetlegesen banki 
támogatást tudnánk igénybe vennünk. 
 
Marics József polgármester: 
Sajnos sem a biztosító, sem a banki támogatás nem járható út, mert nekünk 
tartanunk kell magunkat a támogatói szerződésben foglaltakhoz. Amennyiben a 
pályázó teljesíti a pályázati feltételeket, az Irányító Hatóság köteles a támogatást a 
szerződés szerint biztosítani. Visszatérve a közöségi házra – a májusi átadásig 
még az eszközöket is be kell szerezni, ami közel 3 millió forint. Itt is az a 
probléma, hogy az eredeti árajánlatot tevő cégek már nem fogják tudni azon az 
áron biztosítani az eszközöket, mint a 2016-ban.  
A beszerzésekben, és a berendezésben remélhetőleg már lesz segítsége, ha a 
Képviselő-testület elfogadja, januártól részmunkaidőben Mészáros Imolát 
foglalkoztatnánk. A könyvtár működtetéséhez köteleztek bennünket 1 fő 
alkalmazására, ezt a feladatot is ő tudná ellátni.  
 
Bubla László: 
 Van- e információ arról, hogy a pályázat ügyében miért akadozik az információ 
átadás. Van-e lehetőség a kiadások átcsoportosítására.  
 
Marics József polgármester: 
Amikor beadtuk a pályázatot, még létezett az MVH, most teljesen átszervezték a 
pályázati rendszert, nem tudjuk, kihez fordulhatunk információért. Mivel ma már 
minden elektronikus felületen történik, megbízta a pályázatírót, hogy figyelje, ha 
bármilyen tennivalónk van a pályázattal kapcsolatban, tudjunk időben lépni. Most 
a közös hivatal ügyfélkapuján keresztül lehet az információkhoz hozzájutni. 
A múlt lezárásaként elmondaná, hogy jelenleg a településen 171 állandó lakos él, 
ez a szám 2000-ben 104 fő, polgármestersége kezdetekor pedig 124 fő. Úgy érzi, 
hogy a közösség is kialakult, igény van arra, hogy összejöjjenek az emberek, tehát 
egyre nagyobb szükség van a közösségi térre. Ez a projekt mindenki számára 
hasznos lesz, hiszen közönségszervezővel, könyvtárral kell rendelkeznünk. A 
közművelődésre kapott 1.8 millió forint támogatással el kell számolnunk. Ezentúl 
kötelező lesz a könyvtár fejlesztése, a fel nem használt pénzt pedig vissza kell 
fizetni. A szociális támogatásra kapott támogatással is el kell számolni, 
szerencsére Bakonykútiban kevés a rászorult, akinek segélyt adhatna az 
önkormányzat, ezért vettük bele a 70 éven felüliek karácsonyi csomag juttatását a 
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szociális rendeletünkbe.  
 
A jövővel kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy a jelenlegi testület 
működésesének már csak néhány hónapja van a 2019-es önkormányzati 
választásokig. Nekünk a legfontosabb feladatunk most, a közösségi ház 
megépítése, pénzügyi elszámolása. Jelenleg a kötelező feladatokon kívül mást 
nem tudunk bevállalni, mert a közösségi ház kiadásait a költségvetésből kell 
megelőlegeznünk. Ha megkapjuk a pályázati támogatást, visszaáll a település 
pénzügyi stabilitása. 
Az önkormányzati választások után szeretné a kormányzat beindítani a Magyar 
Falvak programot. Ez arról fog szólni, hogy bizonyos kiemelt településeket fognak 
fejleszteni, ahol megteremtik a 21. századnak megfelelő minden alapszolgáltatást. 
A környező településekről oda kell menni igénybe venni ezeket a szolgáltatásokat. 
Pontosan nem lehet még tudni, milyen társulási formában fog megvalósulni, 
választhatunk-e abban, kihez szeretnénk társulni. Az önkormányzati 
választásokon remélhetőleg Bakonykúti lakosai is ki tudják választani azokat a 
képviselőket, akik meg tudják valósítani a közösség igényeit. Mindenkinek 
szeretné megköszönni az eddig végzett munkáját, és az egész négy éves 
támogatást.  
 
Kérte a megjelenteket, tegyék fel kérdéseiket. 
 
Bubla László: 
Megkérdezte, van-e arra lehetőség, hogy magánszemély bizonyos célfeladatokra 
támogatást adjon az önkormányzatnak.  
 
Marics József polgármester: 
Van egy rendelete az önkormányzatnak, amely arról szól, hogy milyen támogatást, 
fogadhat el.  
 
Kovács Edit jegyző: 
Ez a rendelet valójában inkább a támogatás adásról szól. Magánszemélynek 
egyszerűbb egyesületet, alapítványt támogatni, de a feltételeknek után fog nézni. 
 
Deák Ildikó: 
Megkérdezte, mivel lehetne rávenni arra, hogy a következő ciklusban is induljon a 
polgármester választáson. 
 
Marics József polgármester: 
Megköszönte a bizalmat, de a korára hivatkozva elhárította a kérdést. Szeretné 
egy fiatalabbnak átadni a feladatot. 
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Talabérné Fodor Éva: 
Arról kér információt, hogy a patak mellett élők hogyan tudnak védekezni a víz 
áradása ellen. 
 
Marics József polgármester: 
A legutóbbi áradáskor vis maior támogatást kértünk, akkor igazságügyi szakértői 
véleményt kellett csatolni a kérelemhez. A szakértő elmondta, hogy az egész 
Forrás utcát mederré kellene átalakítani a patak áradásakor, hogy a lezúduló vizet 
elvezesse. A híd tervezésekor beleszámították, hogy merre fog a víz útja vezetni. 
Rövid idő alatt a víz vissza tud húzódni, ezért homokzsákolással nem lehet 
védekezni. Nagyon fontos, hogy folyamatosan tisztítani kell a medret, ennyi a 
teendő. 
 
Kaszti Tamás: 
Megkérdezte, hogy van-e remény arra, hogy a bekötő utat valamikor kijavítják. 
 
Marics József polgármester: 
Egyelőre a kátyúk eltüntetésére van csak lehetőség, de a jövőben a Magyar 
Falvak programban első helyen áll az utak javítása. Reménykedjünk benne, hogy 
erre mielőbb sor kerül. 
 
Kaszti Tamás: 
Elmondta, hogy a Betlehemre elkészültek a tervek, szeretné a falunak 
megmutatni. 
 
 
Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, megköszönte a részvételt, és a 
közmeghallgatást bezárta.  
  
 

K. m. f. 
 
 
 
 

 Marics József Kovács Edit 
 polgármester jegyző 

 
 
 
 


