
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének  2022. október
27-én 17.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról.

Az ülés helye:  Közösségi Ház (8046 Bakonykúti, Jókai út. 1/A.)   

Jelen vannak: 
Marics József polgármester
Mészáros Imola Katalin alpolgármester
Szabó Zsolt  képviselő
Varga Sándor képviselő

Távol maradt: 
Pusztay-Krisztián Zoltán képviselő

Tanácskozási joggal: 
Kovács Edit                           jegyző

A lakosság részéről jelen volt: 3 fő.

Marics József polgármester:
Köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket, lakosságot és a Képviselő-testület
tagjait. Megállapította, hogy a közmeghallgatás határozatképes, a Képviselő-testület
5  tagjából  4  fő  jelen  van.  A  közmeghallgatás  témája  a  lakosság  kérdéseinek
megválaszolása. Tájékoztatott arról, hogy az elhangzottakról hangfelvétel készül. 

Elmondta, hogy ő akár mindennap tart közmeghallgatást attól függetlenül, hogy nincs
fogadóóra, bármikor meghallgat mindenkit, akinek valami problémája, kérdése van. 
Közmeghallgatás keretében általában a falu jövőbeni terveiről szokta tájékoztatni a
lakosságot,  és  erről  szokta  megkérdezni  a  lakosság  véleményét.  Napjainkban
viszont  egyetlen  fontos  terv  van,  megőrizni  a  település  működő  képességét  és
mindazon  közszolgáltatást,  amely  egy  ilyen  kistelepülésen  is  elengedhetetlenül
fontos. A mai testületi ülésen is ezekben a fontos kérdésekben döntöttek, amiről az
elkövetkezendő testületi  ülések is szólni  fognak. Sajnos olyan helyzetbe került  az
ország, ami hatalmas erőfeszítéseket igényel a kormánytól, az önkormányzattól és a
lakosságtól  egyaránt.  Konkrét  intézkedéseket  nem  tudunk  még  hozni,  mert
nincsenek meg a kellő információink. Jelenleg a gázra kaptunk árajánlatot, ami azt
jelenti, hogy 2023. januártól közel 40 szeresére emelkedne a gázdíjunk. A gáz a 2,70
Ft/MJ árról  89,7 Ft./MJ árra emelkedne.  Más önkormányzatok is  ilyen árajánlatot
kaptak, mint például Iszkaszentgyörgy is. Várunk újabb ajánlatot.
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Azért  sem  tudjuk  még,  hogy  milyen  költségnövekedést  fog  jelenteni  az  energia
áremelkedés  az  önkormányzat  számára,  mert  a  kötelező  feladataink  egy  részét
Társulásban  látjuk  el.  Ott  a  fenntartó  önkormányzat  köti  a  szerződéseket  és  a
fenntartó költségeihez kell majd Bakonykútinak is hozzájárulni. Így például az óvoda
esetében Iszkaszentgyörgy a fenntartó,attól függően, hogy mennyi gázárat fog majd
fizetni az óvodában, úgy fog változni Bakonykúti hozzájárulása is. Kérdés, hogy a
jelenlegi 1 milliós éves díj mellé mennyit kell még hozzátenni. Az orvosi ügyeletet a
Székesfehérvári Kistérségi Társulás keretében biztosítjuk, ott az ügyeletet biztosító
épület  áram  ellátására  nyolc  szoros  költségnövekedést  eredményező  ajánlatot
fogadott el a Társulás. 

Jelenleg  az  elfogadott  2023-as  központi  költségvetésben  biztosított  bevételekkel
tudunk számolni, amelyet még 5,2 százalékos inflációval számolva fogadtak el, de
jelenleg  20  százalék  felett  jár  az  infláció.  Már  két  miniszter  is  nyilatkozott,  hogy
decemberben  jön  egy  költségvetés  módosítás,  abból  derül  majd  ki,  hogy  a
bevételeink,  hogy változnak,  de a kormánytól  az önkormányzatok nem várhatnak
segítséget. 

A mai  napon  a  képviselő-testület  felhatalmazást  adott  a  polgármesternek,  hogy
elfogadja  a  legkedvezőbb  gázár  ajánlatot,  még  akkor  is,  ha  az  a  jelenlegi
többszöröse lesz, annak érdekében, hogy ne kelljen kikötni a gázt. De már azt is
vizsgáljuk,  hogy  klíma  beszereléssel  megoldható-e  az  orvosi  rendelő  fűtése,  és
szakemberrel felméretjük a közösségi házat, hogy megéri-e a klímával való fűtés.
Viszont azt is számításba kell venni, hogy az önkormányzat már az áramot is piaci
áron kapja.
Az  E-ON-nal  lesz  egy egyeztetés  arról,  hogy  lehetne  csökkenteni  a  közvilágítás
kötségeit.  Meg kell nézni, hogy milyen lehetőségeknek van értelme, illetve mellyel
lehet költséget csökkenteni, ha például egy-egy lámpát kikapcsolnának, vagy később
kerülne bekapcsolásra a közvilágítás. Ezek nyitott kérdések, amiben akkor tudunk
okosan dönteni, ha több információnk lesz.

Látjuk,  ismerjük  a  problémákat,  döntéseket  akkor  hozzunk  amikor  már  kellő
információval  rendelkezünk.  A  közösségi  háznál  a  könyvtárat  rugalmas  nyitva-
tartással oldjuk meg, de nem szeretnénk bezárni, és szeretnénk rendezvényeket is
tartani az év végéig.

Az önkormányzat rendelkezik tartalékkal, de azt nem szabad felélni, mert például a
mi feladatunk továbbra is a vízmű működésével kapcsolatban felmerülő rendkívüli
meghibásodási költségek finanszírozása, mint például egy szivattyú csere.

A  rövid  összefoglaló  után  a  jelenlévőket  szólította  meg,  hogy  tegyék  fel  ezzel
kapcsolatos kérdéseiket, hozzászólásaikat. 

Prém Tamás a lakosság részéről:  Nem az elmondottakkal kapcsolatban szeretne
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kérdezni, hanem más témában. Érdeklődött, hogy lesz-e a faluban takarítás.

Marics József polgármester:
Válaszában rámutatott, hogy ez nehéz kérdés, mert korábban a szolgáltató évente
egy alkalommal térítés mentesen elszállította a lakosság által összegyűjtött falevelet,
zöldhulladékot. Sajnos most ezt nem tudjuk biztosítani, így az összegyűjtött falevelet
csak  a  zöldhulladék matricával  ellátott  zsákokat  szállítja  el  a  szolgáltató.  Így azt
javasolta, hogy olyan munka legyen szervezve, hogy mindenki a saját ingatlana előtt
tegyen rendet és gondoskodjon az összegyűjtött zöldhulladék elhelyezéséről.  

Prém Tamás a lakosság részéről: 
Nem lehet kijelölni egy olyan területet, ahová kitesszük és komposztáljuk? 

Marics József polgármester:
Sajnos  az  önkormányzatnak  csak  belterülete  van.  Korábban  a  közmunkások  a
belterület  határán  gyűjtötték  össze  a  faleveleket,  de  a  lakosság  egy  idő  után
odahordta a szemetet, először megjelent a rohadt gyümölcs, majd a pet palack és a
sitt is.

Prém Tamás a lakosság részéről: 
Elmondta, hogy a fák tövébe szokta saját maguknál összehúzni a leveleket és az
elkomposztálódik  mire  jön  a  következő szezon.  Esetleg  azt  nem lehet,  hogy ezt
megoldjuk a közterületeken? 

Marics József polgármester:
Ezt lehet nyugodtan a saját terület előtt.

Szalmási Korinna a lakosság részéről:
Elmondása szerint, ha egyénileg csináljuk az nem olyan hatékony mintha közösen
végeznénk.
Marics József polgármester:
Akkor annyit tudunk tenni, hogy megfogalmazunk Imolával egy napra egy faluszépítő
felhívást és akkor mindenki részt vehet benne a saját ingatlanja előtt.
Szalmási Korinna a lakosság részéről:
Ha egy lakos azt választja, hogy kiviszi a zöldhulladékot az erdőbe akkor az illegális?

Marics József polgármester:
Igen,  annak  minősül.  A  hulladéktörvényben  úgy  van  megfogalmazva  „hulladék
mindaz,  ami valahol  feleslegessé vált”.  Az erdő pedig valószínű valaki  másnak a
tulajdona. Tehát illegális hulladék elhelyezés.

Szalmási Korinna a lakosság részéről:
Mit  lehet  tenni,  ha  a  szomszéd  folyamatosan  éget  valamit  májustól-őszig  az
udvarában?
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Kovács Edit jegyző:
Birtokvita keretében próbáljuk rendezni  a vitás kérdéseket.  Mivel  nincs ilyen helyi
rendelet az együttélés szabályairól, ez lehet a jó megoldás.

Kertész Lórántné a lakosság részéről:
Érdeklődött,  hogy a faluban található  bokrokat  lehetne-e  közös erővel  esetleg  az
előbb említett faluszépítés keretében rendbe tenni?
Marics József polgármester:
Elmondta,  hogy  az  önkormányzat  által  ültetett  bokrok  nyírása,  rendben  tartása
folyamatos.  A  többi  bokrot  a  lakosság  ültette.  A  lakóotthonnál  egy  „Virágos
Magyarország” pályázatból adományoztunk bokrokat, ők vállalták a gondozását. 

Mészáros Imola alpolgármester:
Hozzáfűzte,  hogy  sajnos  eléggé  megfigyelhető  a  passzivitás  az  elmúlt  időben
szervezett rendezvényekre sem igazán jöttek el a lakosok. Isztimér polgármesterével
is  beszélgetett  egy  szakmai  napon,  aki  azt  mesélte,  hogy  ugyanez  a  jelenség
figyelhető meg. Megszervezhetjük de ne lepődjünk meg és ne legyen sértődés, ha
nem jönnek el az emberek, vagy csak az a pár ember, aki mindig is szokott.

Marics József polgármester:
Valakinek esetleg még valami más probléma?

Szabó Zsolt képviselő:
A Telekomnál lévő problémát vetette fel, nevezetesen, hogy nem lehet telefonálni a
faluban. Nem tudnánk ezt közösen valahogy megoldani? Ez körülbelül egy féléves
probléma, nincs térerő, nem lehet minket itt lakókat elérni. Korábban nem volt ezzel
probléma.

Marics József polgármester:
Mivel  ez  nem közszolgáltatás,  ebben az  önkormányzat  nem tud segíteni.  Ha az
érintett szolgáltatónak érdekelt a fejlesztés, akkor megvalósítja, ha nem, akkor nem
fog fejleszteni. 

---------------------------------------

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

K. m. f.

Marics József Kovács Edit
polgármester jegyző
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