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J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

 
 
Mely készült:  Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. november 
21-én megtartott közmeghallgatásról. 
 
 
Az ülés helye : Polgármesteri Hivatal  
                         8046 Bakonykúti, Szabadság u. 41. 
 
Jelen vannak:  
  Marics Józsefné    polgármester  
  Deák Dezsı Zoltán   alpolgármester 
  Ács Zoltán    képviselı 

Bódis Gyula    képviselı 
Andrásy Ferencné   képviselı 

  Kaufman Jenıné   képviselı 
 
valamint a lakosság részérıl kb. 25 fı 
 
Távol maradt:   
 
Tanácskozási joggal:  
  Parajdi Cecília   aljegyzı 
 
 
Marics Józsefné polgármester  köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 
képviselı-testület határozatképes számban jelen van, tekintve, hogy a megválasztott 
képviselık a közmeghallgatáson valamennyien megjelentek. 
 
Ezt követıen rövid tájékoztatást adott az önkormányzat 2008. éven végzett 
munkájáról, egyebek mellett arról, hogy sikerült a korábban felvett 1 millió Ft hitelt 
visszafizetniük. Kiemelte, hogy a sportpálya melletti területen az áramvételi lehetıség 
kiépítését megoldották. 
Főnyírásra az idıjárás miatt a korábbi évekhez képest lényegesen többet 866 eFt-ot 
költöttek. 
5 millió Ft vételárért vásárolták meg a falu központjában lévı kereskedelmi egység 
épületét a Móri ÁFÉSZ-tıl, melynek felét fizették ki a 2008. évi költségvetésbıl, a 
második részletet 2009. február végéig kell kiegyenlíteni. A 2009. évi költségvetési 
koncepció kapcsán elmondta, hogy kiemelt stratégiájuk a településkép megırzése, 
az élhetı település jellemzıinek fenntartása, az alapellátások biztosítása. 
Fejlesztések közül azoknak a prioritása, melyekhez pályázati pénzeszközök 
elnyerhetık, ilyenek a játszótér EU normáknak megfelelı 
kiépítése, az élelmiszerbolt környezetbe illı átalakítása. 
Egyéb, nem az önkormányzat pályázatai közül megemlítette az Eon hálózatépítési 
beruházását, valamint a Kelet-Bakony térségében lévı honvédségi területek 
természetvédelmi rekonstrukcióját ( LIFE+ program), melyek szintén befolyással 
vannak a település életére. 
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Tájékoztatást adott a LEADER programról, az 50 év 50 település Európában, a 
megalakult helyi akciócsoportról. 
Késıbbi tervek között említést tett a helyi belterületi utak felújításáról, amelyet 2009. 
évben terveznek megoldani. 
 
Kreszán Valéria : Megkérdezte, hogy kapott e bárki tájékoztatást a LEADER csoport-
ról nyújtott e be az önkormányzat valamilyen pályázatot, mőködik e egyáltalán az 
akció csoport? 
 
Marics Józsefné polgármester  válaszában elmondta, hogy a LEADER –rel 
kapcsolatban minden általa ismert információt átadott. Az önkormányzat és a 
vállalkozók is maguk kell, hogy eldöntsék milyen pályázaton kívánnak indulni és 
maguknak kell a regisztrációt is megkérni. 
 
Kreszán Valéria :Megkérdezte, hogy egyes ügyintézésekhez van e lehetıség 
jeltolmács igénybe vételére? 
 
Parajdi Cecília aljegyz ı: válaszként elmondta, hogy amennyiben ügyfélnek 
ügyintézéshez jeltolmács igénybe vétele szükséges, arra van mód és ilyen esetben 
kérik jeltolmács segítségét. 
 
Törjék György : Tájékoztatásul elmondta, hogy év elején még mőködött a LEADER 
csoport, azóta nem mőködik. Kérte, hogy a játszótéri pályázatról, annak feltételeirıl 
kapjanak majd tájékoztatást. 
 
Takács János:  A lıtér mőködésével összefüggésben megemlítette, hogy a 
honvédséget megkeresték kérve, hogy mérsékeljék a zajokat, a gyakorlatok számát. 
Felvetette a kincsesbányai tervezett innert lerakó veszélyeit, továbbá felhívta a jelen 
lévık figyelmét a falevélégetés helytelenségére. Kérte, hogy inkább konténeres 
komposztáló ládát igényeljenek, melyet pályázati úton lehet beszerezni. 
 
                                                          --------------------------- 
 
Mivel több hozzászólás, felvetés nem volt a polgármester megköszönte a részvételt 
és a közmeghallgatást bezárta. 
 
 
 
 
 
                                                                 Kmf. 
 
 
 
 
 
 
Marics Józsefné                                                                                Parajdi  Cecília 
polgármester                                                                                         aljegyz ı 


