
 
Közmeghallgatás 

 Tisztelt Lakosság! 
 
 Bakonykútiban már hosszú évek óta kialakult gyakorlat, hogy a képviselő-testület az év 
végéhez közeledve közmeghallgatás keretében számol be az év folyamán elvégzett munkáról, a 
következő év településünket érintő változásairól, lehetőségeiről és kihívásairól. Annak érdekében, 
hogy a településünkkel kapcsolatos legfontosabb információk azokhoz is eljussanak, akik nem tudnak 
részt venni a közmeghallgatáson vagy nem kívánnak élni a személyes találkozás lehetőségével az 
alábbiakban írásban is összefoglalom az év folyamán elvégzett munkát, tájékoztatást adok az előttünk 
álló feladatokról: 
 A 2014. évi önkormányzati választásokkal egyidőben indult az Európai Unió 2014-2020-as 
fejlesztési időszaka, amely meghatározó volt eddigi munkánkra. 2015. évben a tervezés időszaka adott 
feladatokat számunkra: részt vettünk a megyei és járási fejlesztési elgondolások kidolgozásában, 
csatlakoztunk a zirci székhelyű „A Bakonyért” vidékfejlesztési egyesülethez, annak érdekében, hogy 
az önkormányzat mellett a helyi vállalkozások is hozzáférhessenek a Leader fejlesztési forrásokhoz. 
Ennek első eredményei már 2016. évben is megmutatkoztak, az egyesület két helyi vállalkozás piacra 
jutásához nyújtott jelentős segítséget. A fejlesztési stratégiák kidolgozását követően 2016. évben a 
pályázatok elkészítése volt a fő feladatunk, valamint a pályázatokhoz szükséges, az önerőt és az 
előfinanszírozást biztosító pénzügyi források megteremtése. Munkánk eredményeként az év folyamán 
három tudtunk beadni: 
 

1. Pályázat az adósságkonszolidációban nem részesült települések fejlesztéseinek 
támogatására: 
Ennek keretében pályáztunk a polgármesteri hivatal tetőcseréjére, a jelenleg meglévő és rossz 
állapotban lévő palatető helyett Tondach cseréptetőt fog kapni az orvosi rendelőt és a közösségi 
helységet is magába foglaló épület. Ez a beruházás nemcsak az épület állagmegóvását 
szolgálja, de a faluképet is jelentősen javítani fogja. A beruházáshoz a Belügyminiszter 2016. 
november 15.-i döntése alapján 2.950.000 Ft. vissza  nem térítendő támogatást nyertünk. 
Ezen felül ehhez a Fejér Megyei Önkormányzat további 3.000.000 Ft. visszatérítendő, 
kamatmentes támogatást biztosított, így a tetőfelújítás mellett  lehetőségünk lesz 
ablakcserékre, valamint világításkorszerűsítésre és festésre is. A munka már 2017. január 
hónapban megkezdődik, de azt úgy szervezzük, hogy az orvosi rendelés ez időszakban is 
zavartalanul biztosított legyen. 
 

2. Pályázat többfunkciós közösségi tér létrehozására: 
Az Otthonunk Bakonykúti Egyesülettel közösen, konzorciumi együttműködésben pályázatot 
nyújtottunk be a használaton kívüli egykori kocsma és bolt épületének felújítására és 
többfunkciós közösségi térré történő átalakítására. Az épület lehetőséget adna közösségi 
internet hozzáférésre, a helyi termékek alkalomszerű vagy rendszeres értékesítésére, helyet 
adna a településünk önszerveződő közösségeinek (pl. baba-mama klub stb.), egyéb kulturális és 
ismeretterjesztő programoknak, valamint a felszereltsége biztosítaná a baráti, családi 
rendezvények megtartását is. A projekt teljes költsége 17.835.159 Ft., amelyhez 14.043.433 
Ft. támogatásra pályáztunk. A mintegy négymillió forint önrész rendelkezésünkre áll, a 
szükséges előfinanszírozást a költségvetési tartalékunkból biztosítani tudjuk. Pályázatunkat 
befogadták, a helyszíni ellenőrzést a vidékfejlesztési hivatal munkatársai megtartották, a 
hiánypótlási felszólításnak határidőre maradéktalanul eleget tettünk. Jelenleg döntésre várunk, 
kedvező elbírálás esetén szeretnénk a projektet jövő év közepéig megvalósítani.  
 

3. Pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való 
részvételre: 
Ennek keretében pályáztunk egy 70 m2 alapterületű, szabadtéri sportpark megépítésére, amely 
hét eszközből állna és biztosítaná a húzódzkodást, a tolódzkodást, a fekvőtámaszt, a hasizom 
erősítést, a hátizom erősítést, a létramászást, a lépcsőzést és a függeszkedést. A talaj gumiborítást 
kap. Ez a projekt 100%-os támogatású, önrészt nem kell az önkormányzatnak biztosítani, csak a 
területet kell előkészítve biztosítanunk. A sportpark megvalósítására a Szabadság u. felső, északi 
részén lévő parkos részt jelöltük ki. A pályázatot augusztus hónapban adtuk be, de döntés még nem 
született. Információink szerint a kedvező feltételek miatt a rendelkezésre álló keretet jelentősen 
meghaladó támogatási igényt nyújtottak be az önkormányzatok, de abban reménykedünk, ha 2017. 
évben forráshiány miatt minden igényt nem tudnak kielégíteni, a későbbiekben folytatódik a 
program.  
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Szeretünk volna a vízmű korszerűsítésére vagy a regionális hálózathoz való csatlakozásra is 

pályázni, ami a megyei fejlesztési tervben is szerepel, de sajnos továbbra is csak a vízminőség 
javítását célzó projektekre lehet pályázni. Ennek ellenére a biztonságos ivóvíz ellátás a településen 
nincs veszélyben, mivel az elmúlt években a DRV szakai javaslatait figyelembe véve, saját forrásból, 
mintegy hárommillió forintot fordítottunk karbantartásra, pótlásra és kisebb fejlesztésekre. A 
kútban már hetedik éve működik a szivattyú, így várható, hogy annak cseréje hamarosa szükségessé 
válik, de ez sem fog hosszan tartó kellemetlenséget okozni a lakosságnak, mivel már a tartalék 
szivattyút is beszereztük.        

 A fenti, pályázati forrásból tervezett fejlesztések mellett a képviselő-testület döntött arról is, 
hogy saját forrásból bővíti a közvilágítást, amelynek költsége bruttó 637.540 Ft. Ennek keretében 
öt új lámpatest kerül felszerelésre (kettő a Szabadság utcában, egy a Jókai utcában, egy az Ady E. utca 
végén, egy a Forrás utca végén), valamint az Ady u. 5. szám előtt egy más, hosszabb lámpakar kerül 
felszerelésre az út jobb megvilágítása érdekében.    
 Mindezen településfejlesztési feladatok mellett a képviselő-testület eleget tett a törvényekben 
és más jogszabályokban meghatározott kötelezettségeinek, ennek keretében az év folyamán 11 
önkormányzati rendeletet alkotott és 75 határozatot hozott. Ezek előkészítését a Jegyző Asszony és az 
általa vezetett Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai kellő szakértelemmel 
végezték.  
 
 A következő év legfontosabb, várható feladatai: 
 
 A polgármesteri hivatal felújítása komoly feladatot fog jelenteni 2017-ben az 
önkormányzatunk számára, de számunkra kedvező döntés esetén örömmel vállalnánk a közösségi ház 
létrehozásával járó még nehezebb feladatokat is. 
 A házi segítségnyújtás kötelező feladatellátásra a Székesfehérvár Megyei Jogú Várossal 
megkötött szerződésünk 2016. december 31.-én lejár, ezért a képviselő-testület úgy döntött, hogy 
csatlakozni kíván az Iszkaszentgyörgy-Csór Szociális Intézményi Társuláshoz és az ellátást 2017. 
január 1-től ezen Intézmény útján kívánja biztosítani. Az ellátottakat a változásról értesíteni fogjuk. 
 2017. évtől kezdődően jelentős munkát és anyagi ráfordítást is igénylő feladatunk lesz a 
településrendezési eszközeink felülvizsgálata. A következő évben a lakosság bevonásával és 
véleményének kikérésével rendeletet kell alkotnunk a település képről, a lakossági vélemények mellett 
szakemberek bevonásával el kell készítenünk egy Kézikönyvet, amelyben meg kell határozni, hogy 
melyek a védendő építészeti értékeink, mit lehet és mit nem építeni. Ez természetesen pénzbe is fog 
kerülni, de a Kormány tájékoztatása szerint erre egy 3.5 milliárd forintos keret fog rendelkezésre állni, 
ahova pályázni tudunk. Tovább folytatva ezt a munkát 2019. december 31.-ig valamennyi 
településrendezési eszközünket (településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, helyi építési 
szabályzat és szabályozási terv) felül kell vizsgálni és újat készíteni. Ez a bekért árajánlat szerint 
bruttó 5.842.000 Ft.-al fogja terhelni a költségvetésünket. Reménykedünk, hogy ehhez is kaphatunk 
valamilyen kormányzati támogatást.  
 Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil, biztosítja egyrészt a fejlesztési elképzeléseink 
megvalósításához szükséges forrásokat, másrészt a váratlan többletkiadások esetére is van tartalékunk. 
Különösen fontosnak tartjuk, hogy a vízmű biztonságos üzemeltetéséhez mindig rendelkezzünk 
megfelelő tartalékkal. Mindez indokolja, hogy továbbra is megfontoltan, takarékosan gazdálkodjunk.        

  
Végezetül a magam és a képviselő-testület nevében megköszönöm az Önök bizalmát és 

támogatását, munkánkat továbbra is településünk közösségére támaszkodva, Önökkel együtt kívánjuk 
végezni, mivel csak így érhetünk el további eredményeket és sikereket!  

   
Bakonykúti, 2016. november 18.  

                                        Tisztelettel: 

        Marics József 
                                                                                               polgármester 
 


