Kékkút Község Önkormányzata
8254 Kékkút, Fő u. 5.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. december 14-én 16:00
órakor megtartott közmeghallgatásáról
Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzata épülete
8254 Kékkút, Fő u. 5.
Jelen vannak: Pék László, polgármester
Vasáros István, alpolgármester
Kardosné Csaba Gyöngyi képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
Dr. Szabó Tímea, körjegyző
Lakosság részéről megjelent: 10 fő
Pappné Czilli Orsolya jegyzőkönyvvezető
Pék László, polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület
3 fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Aki a meghívó szerint napirendi
pontokat elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
69/2011. (XII. 14.) HATÁROZATA
A 2011. december 14-i közmeghallgatás napirendi pontjainak elfogadásáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. december 14-i
közmeghallgatás napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
I. Beszámoló a környezet állapotáról
Előadó: Pék László, polgármester
II. Beszámoló a Képviselő-testület 2011. évben végzett munkájáról
Előadó: Pék László, polgármester
III. Közérdekű kérdések, javaslatok
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A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 13.§.-a szerint a
közmeghallgatáson a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői
közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.

NAPIREND TÁRGYALÁSA
I. Beszámoló a környezet állapotáról
Előadó: Pék László, polgármester
Pék László, polgármester: A törvényi rendelkezés írja elő az önkormányzatnak a környezet
állapotának, értékelését elemzését, és a lakosság egyszeri évenkénti tájékoztatását. Kékkút a
Káli-medence észak-nyugati részén helyezkedik el a Nemzeti Park területén.
Elhelyezkedéséből adódón több sajátosság jellemzi, mint pl. a speciális éghajlat, a településen
belüli hőmérséklet különbség. A település külterületén található ásványvíz üzem tevékenysége
légszennyezést nem okoz, az átmenő forgalom sem jelentős, mivel a kamionok elsősorban
Kővágóörs irányába mennek le a főútra. A felszín alatti vizek védelme szempontjából Kékkút
különösen érzékeny felszín alatti vízvédelmi területek közé tartozik. A csapadékos időjárás
miatt a települést körülvevő réteken megjelenhet a belvíz nehezítve, ellehetetlenítve a
gazdálkodást. A településen jelentősen gondozatlan terület nem volt, parlagfű elleni védekezési
kötelezettség elmulasztása miatt nem kellett hatósági eljárást indítani. A hulladékszállítást a
Remondis Kft. végzi, a szolgáltatás gördülékenyen zajlik, ezzel kapcsolatban panasz nem volt.
II. Beszámoló a Képviselő-testület 2011. évben végzett munkájáról
Előadó: Pék László, polgármester
Pék László, polgármester: Kora tavasszal megújult a temető előtti parkoló, valamint a
Kütyübe vezető út csatlakozása, a vízelvezető árok részleges burkolása és tisztítása. A
temetőben lévő veszélyes fák kivágása megtörtént, helyükre fák és cserjék lettek ültetve. A
ravatalozó faszerkezetének festése, és a köztemető folyamatos karbantartása, fűnyírása
megtörtént. Külterületi utak folyamatos tisztítása, veszélyes fák és cserjék kivágása, kátyúk
javítása megtörtént. Tavasszal a játszótéren lévő homokozóban teljes homokcserét végeztek, a
faelemek festése is megtörtént. A buszmegálló végső befejezése is megtörtént. A templom
környékének gondozása is folyamatos. Az önkormányzat udvarán az összes faelem festése
megtörtént. Elkészült a könyvtár felújítása is. Az év folyamán a település egészén folyamatos
fűnyírás, növények és fák ápolása történik. Idei évben is pályáztak a tiszta és virágos Veszprém
megyéért pályázatra, örömmel jelentheti, hogy második helyezést értek el.
Ennyit szeretett volna tájékoztatásként elmondani, kéri a kérdéseket, hozzászólásokat?
III. Közérdekű kérdések, javaslatok
Szabó Sándorné: Kevés a virág a ládához képest, nem a virág látszik, hanem a virágláda. A
fák nem eléggé lombosak, illetve továbbra is hiányolja a locsolást.
Pék László, polgármester: Ígéri, hogy a jövő évben nagyobb gondot fordítanak erre.
Elsősorban szárazságtűrő virágokra kell gondolni. Elmondja, hogy az idei évben a kiültetett
növényeket ingyen kapták Boros István úrtól. Ezúton is köszöni a felajánlást.
Mester Balázs: A telkük alatt levő út környékéra valaki bútorokat, szemetet rakott ki.
Pék László, polgármester: Januárban első dolga lesz intézkedni, eltakarítják. Az alsó út
kipucolása is meg fog történni.
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Futó Lajos: Van-e lehetőség szelektív hulladékgyűjtők kihelyezésére.
Pék László, polgármester: Igen. Volt itt a Remondis kft. igazgatója, rövidesen megtörténik az
edények kihelyezése a játszótérhez. Kérése, hogy a petpalackokat majd összenyomva
helyezzék ki.
Valószínű, hogy a jövő évben szemétszállítási díjat kell fizetni a szemétszállításért a
lakosságnak, mert nagyon megemelkedtek az árak, és nem tudják a teljes összeget bevállalni.
A királyszentistváni lerakónál a tűzeset miatt még mindig a próbaüzem folyik. A megyéből ide
fog történni a kommunálishulladék beszállítása.
További kérdés, hozzászólás?
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a közmeghallgatást 16:15 órakor bezárta.
Kmft.
Pék László
polgármester

Dr. Szabó Tímea
körjegyző
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