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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült:  Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. 
november 23-án 17.00 órakor megtartott rendkívüli  nyilvános  testületi üléséről. 
 
 
Az ülés helye : Polgármesteri Hivatal 
                         8043 Bakonykúti, Szabadság u. 41. 
                          
 
Jelen vannak:  

  Marics József    polgármester 
  Kasza Jánosné    alpolgármester 
  Dr. Fülöp Gyula    képvisel ő 
  Szalmási Tamás Ferencné  képvisel ő 
  Törjék György    képvisel ő 
   
   
   

  
 
Tanácskozási joggal:  
 
    Dr. Csiák Henriett    körjegyz ő 
 
 
 
Marics József  polgármester  köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 
Képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő képviselőből 5 fő 
jelen van. 
Megkérdezte a Képviselő-testületet, hogy van-e egyéb napirendi javaslat. 
 
Szalmási Tamás Ferencné  képviselő javasolta, hogy kerüljön felvételre 2. napirendi 
pontként az, hogy a vízbázis biztonságba helyezése vonatkozásában a 2011. évi 
költségvetésben a probléma megoldására tartalékot képez az Önkormányzat. 
 
Marics József polgármester  a Képviselő Asszony felvetésével kapcsolatban 
javasolta, hogy a 2011. évi koncepció egyeztetésekor tárgyaljanak erről. 
 
Törjék György képvisel ő felvetette, hogy minden meghívóban szerepeljen a 
napirendi pontok között „Egyebek” napirend is, ahol a polgármester beszámol az 
elmúlt időszak eseményeiről. 
 
Dr. Csiák Henriett körjegyz ő elmondta, hogy a következőkben a meghívókban 
szerepelni fog az „Egyebek” napirendi pont. 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy természetesen be fog számolni a két 
ülés között történt eseményekről, de nem a mostani ülésen, mivel ez egy rendkívüli 
ülés. 
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Javasolta a képviselő-testületnek a meghívóban szereplő napirendek elfogadását. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúlag -  határozathozatal nélkül - a 
következő napirendi pontokat elfogadta. 
 
 
Napirendi pontok:  
 
1./ „Pályázati felhívás a Környezet és Energia Oper atív Program Ivóvízbázis-
védelem Üzemel ő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KEOP-2009-2.2. 3/A 
konstrukcióihoz” pályázat megindítása ügyében dönté s 
 
Előadó: Marics József polgármester 
 
 

NAPIREND TÁRGYALÁSA  
 

 
1./ „Pályázati felhívás a Környezet és Energia Oper atív Program Ivóvízbázis-
védelem Üzemel ő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KEOP-2009-2.2. 3/A 
konstrukcióihoz” pályázat megindítása ügyében dönté s 
 
Előadó: Marics József polgármester 
 
 
Marics József polgármester elmondta, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos írásos 
előterjesztést valamennyi képviselő megkapta. 
Elmondta, hogy ez év nyarán érkezett egy levél a DRV Zrt-től a vízbázis biztonságba 
helyezése illetve védelme tárgyában. A levél arról szólt, hogy Bakonykúti község 
vízbázisát biztonságba kell helyezni, amelyhez egy úgynevezett kockázat- elemzés 
elvégzése válik szükségessé, hogy melyek azok a veszélyforrások, amelyek a 
községben előfordulnak és veszélyeztetik a település vízbázisát.  Ez azt jelenti, hogy 
el kell végezni a vízbázis diagnosztikáját.  Elmondta, hogy a temető, Sárkány Sándor 
állattartó telepe, a csatornázás hiánya mind-mind veszélyforrást jelent községünk 
vízbázisára. A szakemberek kútfúrásokat végeznének különböző helyeken, 
különböző mélységben és folyamatosan ellenőrzik a vízminőséget és azt, hogy 
éveken keresztül hogyan változik a víz minősége. Mindezek megvalósítására a 
Környezet és Energia Operatív Program keretében pályázati források állnak 
rendelkezésre az elszámolható nettó költségek 100%-os támogatása mellett.  A 
munkálatok elvégzését követően azt tudjuk meg, hogy melyek azok a tényezők, 
amelyek a vízbázist veszélyeztetik és milyen feladatokat kell elvégezni a vízbázis 
védelmével kapcsolatban. Ez egy közel 100 millió Ft-os beruházás. Elmondta, hogy a 
Körjegyző Asszonnyal elkezdtek ez ügyben dolgozni, de sajnos már a kezdet 
kezdetén olyan falakba ütköztek (pl.: kútfúráshoz szükséges a terület tulajdonosainak 
hozzájárulása), amelyek gyakorlatilag kivitelezhetetlenné teszik azt, hogy a pályázat 
2010. november 30-ig elkészüljön és beadható legyen. Megjegyezte, hogy az eljárás 
állami területeket is érint. Állami területeknél a hozzájárulás kiadásának jogosulja- a 
Földalapkezelő Szervezet 2011. január 1-jén jön létre. Elmondta, hogy ezt valamikor 
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meg kell lépnie az önkormányzatnak, de javasolta, hogy így most jelen helyzetben 
belevágni nem javasolja.  
A DRV Zrt-vel történt tárgyalás folyamán elmondta, hogy nagyon fontos dolognak 
tartja azt, hogy nem szabad elválasztani a kút vízminőségét és az egész rendszert, 
mert nem csak a kútban kell jó minőségűnek lenni az ivóvíznek, hanem minden 
fogyasztónak ugyanolyan jó minőségű ivóvizet kell biztosítani.  Az elöregedett 
rendszer miatt a település különböző pontjain eltérő a vízminőség, de 
általánosságban véve a községben az ivóvíz minősége jó. Valamit ez ügyben 
mindenképpen lépni kell. A DRV Zrt-től kért javaslatot, illetve árajánlatot arra 
vonatkozóan, hogy mi lenne a megoldás. 
Az egyik megoldás az lenne, hogy 50 milliós költségen rácsatlakoznánk a regionális 
hálózatra. Ezzel teljes egészében megoldódna minden probléma.  
A második variáció egy olcsóbb megoldás 30 milliós költséggel Isztimér 2x50m3-es 
medencét ellennyomó tározóként felhasználva Guttamási ivóvíz vezetékről leágazva 
vezeték kiépítés Guttamási és Bakonykúti között. Itt az a probléma, hogy a 
szakemberek nem tudják megmondani, hogy megfelelő lenne-e a nyomás, ezt meg 
kell terveztetni, melynek bekerülési költsége 1-1,5 millió forint. 
A harmadik megoldás 13 millió forintba kerülne, mely a Bakonykútiban meglévő saját 
rendszer felújítása lenne. Ez a következőkből állna: meglévő hidrofór tartályok 
cseréje, tartalék kút építése, tartalék szivattyú a meglévő és új kúthoz, meglévő 
kompresszor cseréje, új hidrofórhoz kompresszor beszerzése, tartalék kompresszor 
beszerzése, hidrofór gépház bővítése, hidrofór tartályok térfogatának vagy számának 
növelése, fertőtlenítés kiépítése, irányítástechnikai rendszer kiépítése, víztisztítás 
kiépítésének szükségessége is felmerülhet. 
Elmondta, hogy az üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata tárgyú pályázati 
lehetőség a fenti célok megvalósítására nem nyújt támogatást. Jelenleg nincs olyan 
pályázati kiírás, amely a felsorolt feladatok elvégzéséhez támogatást nyújthatna, így 
ezek megvalósítását önkormányzati forrásból kell biztosítani, mert ahhoz rossz 
minőségű ivóvízzel kellene rendelkeznie a községnek, de a községben a víz 
minősége jó. Elmondta, hogy reális lehetőségnek az utóbbi megoldást látja, mely a 
rendszer teljes felújítását foglalja magába, mert a község ezt tudná megvalósítani,  a 
munkálatok ütemezhetők.  
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a pályázatot ne fogadja el, de az 
önkormányzat költségvetésében illetve már a koncepció kidolgozásánál az legyen az 
elsődleges cél, hogy a lakosság ivóvízellátása ne kerüljön veszélybe. Javasolta, hogy 
amíg ez a probléma nem oldódik meg, illetve a beruházás nem valósul meg, a 
működéshez szükséges forrásokon kívüli összes forrása az önkormányzatnak e célra 
kerüljön felhasználásra. 
Tájékoztatásul elmondta, hogy a DRV Zrt. meghívott képviselői az ülésen nem tudtak 
részt venni. Amennyiben más megoldás is felmerül, arról természetesen tájékoztatni 
fogja a Képviselő-testületet. 
 
Átadta a szót a Képviselő-testületnek. 
 
Szalmási Tamás Ferencné  képviselő megjegyezte, hogy 1995-ben volt egy Európai 
Uniós szerződés a vízbázisok biztonságba helyezésével kapcsolatban, mely 10 évre 
szólt, de eddig az időpontig nem tudott Magyarország megfelelni a kötelezettségnek. 
Ezután 2015-ig kapott Magyarország haladékot a vízbázisok biztonságba 
helyezésére. Szerinte többször nem fogják ezt a pályázatot meghirdetni, mivel a 
pályázati vizsgálat időpontja öt év. 
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Elmondta, hogy egy vízügyi szakemberrel történt egyeztetést követően nem értette, 
hogy miért kerül egy ilyen jellegű vizsgálat 22 millió forintba. A vízügyi szakember 
elmondása szerint ez a vizsgálat nem 5 év alatt zajlik le, hanem 1 év alatt, és nem 22 
millió forintba kerül, hanem 1,2 millió forintba. Javasolta, hogy az önkormányzat ne 
vegye el magától a lehetőséget, végig kell gondolni a vízbázis biztonságba 
helyezésének problémáját. Megjegyezte, hogy a vízbázis védelme EU követelmény. 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy az első lépés a kockázati felmérés, 
amiről a Képviselő Asszony beszél. A következő lépés a kutak fúrása és a további 
vizsgálat, ez 22 millió forint. Folyamatosan figyelni kell a pályázati kiírásokat, mert ezt 
a dolgot mindenképpen meg kell oldani. 
 
Szalmási Tamás Ferencné képvisel ő elmondta, hogy ő még szeretne egy kicsit 
utána járni a dolognak. Közösen kellene megkeresni a legmegfelelőbb megoldást. 
Megjegyezte, hogy a pályázat nettó összegről szól. 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy az az önkormányzat, amelyik az ÁFA-t 
visszaigényelheti az a nettó összegre pályázathat, aki nem igényelheti vissza, az 
pedig a bruttó összegre pályázhat. 
Az egész pályázatnak az a lényege, hogy megvizsgálják azt, hogy bizonyos 
távolságokból (Sárkány Sándor állattartó telepe, temető stb.) hány év alatt jut el a 
kutunkhoz a szennyező anyag. Ezt követően választ kapunk arra, hogy az 
önkormányzatnak milyen szankciókat, szabályozásokat kell kidolgozni. Mindaddig, 
amíg a község vízbázisa nincs biztonságba helyezve, nincs joga az 
önkormányzatnak arra, hogy bárkinek bármit is megtiltson. Itt olyan tevékenységre 
gondol, ami veszélyeztetheti a vízbázist. Amelyik kút nincs biztonságba helyezve, 
megvonhatják az üzemeltetési engedélyt. 
 
Szalmási Tamás Ferencné  képviselő elmondta, hogy az is előfordulhat, hogy jövőre 
már nem lesz pályázati lehetőség. 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy pályázati lehetőség lesz, csak egy 
vagy két pályázat benyújtására lesz lehetőség egy évben. 
 
Dr. Csiák Henriett körjegyz ő elmondta, hogy szóba került az, hogy esetleg az 
üzemeltetési engedély megvonására is sor kerülhet. Az egyeztetés során a DRV Zrt. 
pályázatírója, Bagyinszki György úr tájékoztatta arról, hogy az még nem fordult elő, 
hogy ilyen esetben megvonták volna az üzemeltetési engedélyt. (Természetesen 
csak akkor nem, ha a víz minősége megfelelő volt az Ántsz. szerint.) Amennyiben az 
ivóvíz minőségével nincs nagy probléma, nem vonják meg az engedélyt. Ugyanis az 
egészséges ivóvíz biztosítása kötelező feladat, és a DRV tudja, hogy azzal 
ellehetetlenítené a községeket. 
Az ő meglátása szerint sem sürgős beleugrani a pályázatba, további egyeztetéseket 
tart szükségesnek, mivel sok dolog nem világos a pályázati kiírásban. Például a 
projekt megvalósulása esetén a létrehozott tervek utógondozására, aktualizálására 
és a létrehozott létesítmények üzemeltetésére, fenntartására, karbantartására 
szükséges költséget az önkormányzatnak kell biztosítani. Ez az összeg figyelő 
kutanként, illetve ellenőrző létesítményként 10-100 e Ft-os költség. (Több ilyen 
létesítmény van.) A védőterületeket felül kell vizsgálni, melynek költsége szintén nem 
világos.  A legnagyobb probléma, hogy nem tudjuk, hogy milyen földterületeket érint 
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a kútfúrás, kutatás, illetve ezeknek kik a tulajdonosai, ugyanis ezek hozzájárulását is 
kell kérni, ami egy hosszadalmasabb eljárás. 
 
Szalmási Tamás Ferencné képvisel ő elmondta, nem tudja, hogy miért az utolsó 
pillanatban kell erről tárgyalnia a Képviselő-testületnek. 
 
Törjék György képvisel ő elmondta, hogy ezt a pályázatot 2009. márciusában írták 
ki. Mindenkinek tudomása van róla, aki ezzel a témával foglalkozik. Számára teljesen 
érthetetlen, hogy a pályázat befejezése előtt 12 nappal tárgyal erről a Képviselő-
testület. Ez így ebben a formában teljesen értelmetlen. Szüksége lenne a falunak 
erre a pályázatra, de teljesen kivitelezhetetlen az idő rövidsége miatt. A DRV Zrt. is 
és az előző vezetés is tudta, hogy a vízbázis biztonságba helyezésére szükség van, 
erre jogszabályi előírások vannak. A pályázat ügyében nem tud állást foglalni. 
Felhívta a Képviselő-testület figyelmét, hogy min. 1,2 vagy 2 millió forint közötti 
összegért az elkövetkezendő 2-3 évben meg kell csinálni a biztonságban helyezési 
méréseket. A pályázati kiírásban a számokat elég „vastagon fogó ceruzával” írták, de 
ez feladat kevesebb pénzből is megoldható. A Polgármester Úr a DRV Zrt. átirata 
alpján három alternatívát terjesztett elő, de nem hiszi, hogy Bakonykútinak bármelyik 
összeg is rendelkezésére állna. A rendszer teljes felújítása véleménye szerint 13 
millió forintból nem oldható meg, számolni kell plusz költségek felmerülésével is. 
 
Marics József polgármester  elmondta, hogy az előző képviselő-testület is beszélt 
erről. Az akkori árajánlat szerint 7-8 millió forintot rá kellett volna költeni a hidrofórház 
felújítására, ebben még nem volt akkor tartalék kút. Az előző testület is tárgyalt a 
biztonságba helyezésről. A DRV Zrt. vezetőségének egy része már akkor is 
fontolgatta a regionális hálózatra való rácsatlakozást. A regionális hálózatra való 
rácsatlakozás esetében nem kell elvégezni a vízbázis biztonságba helyezését. A 
DRV Zrt-vel mindenképpen szükségesnek tartja a kapcsolat felvételét. Ezt a 
beruházást Bakonykúti község saját forrásból soha sem tudja megoldani, csak 
pályázati forrásból. 
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az ügy kerüljön lezárásra azzal, hogy a 
Képviselő-testület kinyilvánítja szándékát a vonatkozásban, hogy a vízbázis 
védelembe helyezését meg kell oldani, további lehetőségek keresése, szolgáltatóval 
történő egyeztetés szükséges, de jelen pályázatban nem vesz részt annál is inkább, 
mivel 2010. november 30-ig nem lehet megoldani az ügyet úgy, hogy a pályázat 
beadható legyen. 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben az elhangzott javaslat 
elfogadásával egyetértenek, kézfeltartással szavazzanak. 
 
A Képviselő-testület az ügyben 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – a 
következő határozatot hozta. 
 

Bakonykúti Községi Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
60/2010. (XI. 23.) B. Önk. sz. határozata 

 
 
Bakonykúti Községi Önkormányzat döntött arról, hogy  2010-ben nem indul a  
Környezet és Energia Operatív Program Ivóvízbázis-v édelem Üzemel ő 
vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KEOP-2009-2.2.3 /A konstrukcióihoz” 
pályázaton. 
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Ezzel együtt a képvisel ő-testület kinyilvánítja azt a szándékát, hogy Bakon ykúti 
saját vízbázisa védelembe helyezését megoldják. 
 
 
Marics József polgármester  megköszönte az ülésen való részvételt, majd az ülést 
bezárta. 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

 
Marics József                  Dr. Csiák Henriett 
polgármester              körjegyző 

 
 
 
 
 

 


