JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. október
14-én17.00 órakor megtartottközmeghallgatásáról.
Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.)
Jelen vannak:
Marics József
Mészáros Imola Katalin
Hajdú Csaba képviselő
Pusztay Krisztián Zoltán
Varga Sándor
Tanácskozási joggal:
Kovács Edit

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

jegyző

A lakosság részéről jelen volt1 fő.
Marics József polgármester:
Köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket, lakosságot és a Képviselő-testület
tagjait. Megállapította, hogy a közmeghallgatás határozatképes, a Képviselő-testület
5 tagjából 5 fő jelen van. Megkérdezte, hogy az előterjesztett napirenddel
kapcsolatban van-e hozzászólás, észrevétel. Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt,
javasolta a Képviselő-testületnek a meghívóban szereplő napirend elfogadását.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2021. (X.14.) határozata
a közmeghallgatás napirendjének elfogadásáról
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. október 14-i
közmeghallgatás napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1. Tájékoztató a Bakonykúti Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű műszaki
állapotáról, a fejlesztési elképzelésekről
2. A lakosság közérdekű kérdései, javaslatai
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.) Tájékoztató a Bakonykúti Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű
műszaki állapotáról, a fejlesztési elképzelésekről
Marics József polgármester:
Ismertette a napirendhez készített bemutató anyagot, mely a jegyzőkönyvhöz
írásban csatolásra került.
Kérte a jelenlévők hozzászólását, észrevételeit.
Szalmási Korinna a lakosság részéről:
Arról érdeklődött, hogy a megyében van-e még hasonló helyzetben lévő település,
ahol önállóan oldják meg a vízellátás kérdését?
Mészáros Imola alpolgármester:
Tudomása szerint a környező településeken is előfordulnak csőtörések, egyre több
helyen öregednek el a rendszerek.
Marics József polgármester:
Válaszában elmondta, hogy Bakonykúti problémája egyedülálló a megyében, nincs
tudomása több hasonló helyzetben lévő településről.
Hajdú Csaba képviselő:
Reményét fejezte ki, hogy sikerül a hidroglóbusz megvalósításához forrást találni,
nem maradhat a település víz nélkül.
--------------------------------------2.) A lakosság közérdekű kérdései, javaslatai
Szalmási Korinna a lakosság részéről:
Kérdése, hogy a szennyvíz tekintetében várható-e előrelépés?
Marics József polgármester:
Elmondta, hogy az 1990-es évek közepén Bakonykúti Isztimérrel és
Kincsesbányával közösen akarta megoldani a csatornázást, de a jelentős távolság
és a terepviszonyok miatt a szakemberek akkor sem javasolták, ezért Bakonykúti
kilépett
az
együttműködésből.
2017-ben
elkészíttettük
a
Települési
Szennyvízkezelési Programot, amely szintén nem javasolta a csatlakozást ehhez a
rendszerhez, az önálló tisztító létesítése pedig az 1000 fő alatti lakosságszámú
településeken nem költséghatékony, nemcsak a létesítés drága, hanem az
üzemeltetés is, ezért az elkészült tanulmány szerint az egyedi tisztítás javasolt.
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Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, megköszönte a részvételt, és a
közmeghallgatást bezárta.
K. m. f.

Marics József
polgármester
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Kovács Edit
jegyző

