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A lakosság részéről jelen volt: 0 fő.
Marics József polgármester:
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel a
közmeghallgatásra szóló meghívó kiküldésével egyidejűleg arról is tájékoztatta a
lakosságot, hogy lehetőséget biztosít telefonon és e-mail-ben történő kérdés
feltevésre is, valószínű ezért sem jelent meg a közmeghallgatáson senki
személyesen. Online egy kérdés érkezett a Guttamási-Bakonykútit összekötő
útszakasszal kapcsolatban, mivel nagyon rossz állapotban van.
A kérdésre az alábbi választ fogja írásban eljuttatni a kérdést feltevőnek:
Egyetért azzal, hogy az érintett útszakasz rendkívül rossz állapotban van, ezért a
Magyar Közút illetékes mérnökével folyamatos a kapcsolattartás, jelzéseimre a lehetőségeik szerint megteszik a szükséges beavatkozásokat. Ugyanakkor úgy látom, hogy hosszú távú, megnyugtató megoldást csak az útszakasz átfogó felújítása adhatna, ezért ez ügyben, 2020. július 24.-én, az Isztimér - Gúttamási közötti
felújított útszakasz átadása során megbeszélést folytattam Törő Gábor országgyűlési képviselő úrral és Molnár István úrral, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér Me gyei igazgatójával, akik arról tájékoztattak, hogy a tervek szerint közvetlen térségünkben 2021. évben a Bodajk - Fehérvárcsurgó közötti útszakasz, 2022. évben
pedig a Gúttamási – Bakonykúti közötti útszakasz kerül felújításra.
Az önkormányzat részéről nem kerülhetett sor olyan megkeresésre, hogy valamely közlekedő járuljon hozzá az út fenntartásához, mivel egyrészt nem az önkormányzat az út fenntartója, másrészt pedig az útfenntartáshoz való hozzájárulást
jogszabályok szabályozzák. Olyan szervezetek pedig, mint a Magyar Honvédség,
amely teljes egészében közpénzből gazdálkodik, az a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározottak szerint csak az alaprendeltetésé1

re fordíthatja kiadásait, a közút fenntartása pedig nem tartozik a Magyar Honvédség alaprendeltetése.
Amennyiben az útszakasz felújításával kapcsolatban további információim lesznek, azokat haladéktalanul meg fogom osztani a lakossággal.
Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, a közmeghallgatást bezárta.
K. m. f.
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