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Pék László polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 3
fővel határozatképes.
Ismerteti a napirendet és javasolja elfogadásra:
1.)Közrendvédelmi beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről
2.)Beszámoló a képviselő-testület 2013. évi munkájáról

3.)Tájékoztató a települési környezetvédelemről
4.)Közérdekű kérdések, javaslatok

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
101/2013. (XII. 03.) HATÁROZATA
a 2013. december 3-i közmeghallgatás napirendjének elfogadásáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. december 03-i közmeghallgatás
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:
1.Közrendvédelmi beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről
2.Beszámoló a képviselő-testület 2013. évi munkájáról
3.Tájékoztató a települési környezetvédelemről
4.Közérdekű kérdések, javaslatok
1.)Közrendvédelmi beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről
Pék László polgármester: átadja a szót a rendőrség képviselőjének.
Domokos Zsolt: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közrendvédelmi beszámoló a 2012. év
eseményeit foglalja magába rendőrségi szempontból. Kékkút kistelepülés, kislélekszámmal,
mely Badacsonytomaj Rendőrőrs életében egy fontos gyöngyszem. Nincsen ugyan Balaton
partja, de sok a pince és a nyaraló, a község a nyugalom szigete. A község méretéből adódóan
a bűncselekmények és a szabálysértések is alacsony számúak. 2012-ben 2 db bűncselekmény
történt a településen, melyek betöréses lopások voltak. Nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a
betöréses lopásokat megelőzzék. Lakossági fórumok alkalmával többször felmerül, hogy a
rendőrautó ne csak áthaladjon a község egy-egy utcáján, hanem gyalogosan is lássák a
rendőrt a településen.
A nyári idegenforgalmi szezonban lehet ezt megoldani a készenléti rendőrség állomány
jelenlétével. A bűncselekmények megelőzésében fontos szerepet játszik az, hogy milyen
kapcsolatban vannak a szomszédok és a helyi lakosok egymással. Régen volt a SZEM
mozgalom, mely igen hatásos volt, a szomszédok figyeltek egymásra.
Ismerteti a jelenlévőkkel, hogy a rendőrség többféle tevékenységet végez, ilyen az
igazgatásrendészet, közlekedés-rendészet és a közrendvédelmi tevékenység. A
közrendvédelem magában foglalja az értékek megőrzését, a jelenlétet, a közlekedésrendészetbe beletartozik a sebességmérés, a közúti ellenőrzés. Elmondja, hogy nagy szerep
hárul a körzeti megbízottra, aki tulajdonképpen a lakosság és a rendőrség között tartja a
kapcsolatot, fontos, hogy a lakosság ismerje személyét, telefonszámát és hogy bizalommal
forduljanak felé. Tájékoztatja még a jelenlévőket, hogy a Tapolcai Rendőrkapitányság a

közrendvédelmi tevékenysége során elismerésben részesült a 150 rendőrkapitányság közül 22.
helyezést ért el. Köszöni a képviselő-testület és a lakosság támogatását. Kéri, hogy a
képviselő-testület fogadja el a beszámolót.
Pék László polgármester: köszöni szépen a beszámolót, gratulál a rangos elismeréshez.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a közrendvédelmi beszámolót fogadja el.
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
102/2013. (XII. 03.) HATÁROZATA
közrendvédelmi beszámoló elfogadásáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai Rendőrkapitányság 2012. évre
vonatkozó közrendvédelmi beszámolóját elfogadja.
2.)Beszámoló a képviselő-testület 2013. évi munkájáról
Pék László polgármester: időrendi sorrendben ismerteti az önkormányzat tevékenységét.
A tavasz folyamán megtörtént a cserjék, fák gallyazása, a játszótér eszközeinek teljes cseréje,
mivel balesetveszélyessé váltak. A településen található virágládákba megtörténtek a virágok
vásárlása, átültetése, illetve az elszáradt növények pótlása. A zöldterületek folyamatos
karbantartása zajlik az év folyamán. A mezőgazdasági és külterületi utakon növő cserjék
tisztítása is folyamatos. Az önkormányzat gondoskodik a temető egész évben történő
karbantartásáról, elszáradt fák kivágásával, új pótlásával, illetve a zöldterületek nyírásával.
Problémát okozott az illegális hulladék elhelyezése, melynek elszállítása komoly költséget
jelentett az önkormányzatnak. A templomkert és a térképház környékén növények ültetése és
a zöldterület karbantartása szintén folyamatos. A hivatal és bolt épületrész fa részeinek
festését is elvégezték. A nyári heves esőzések a mezőgazdasági és külterületi utakat
nagymértékben megrongálták, ezért több alkalommal kellett javítani ezeket.
Az önkormányzat nevezett a „Tiszta és virágos Veszprém megyéért” versenyben és
elismerésben részesült, melynek díszoklevelét bemutatja a jelenlévőknek, már nem először
ismerik el a település virágosítását és szép környezetét.
Nagy öröm, hogy a Magyar Telekommal sikerült egy olyan fejlesztést eszközölni, amelynek
köszönhetően egy beruházást hajtottak végre a községben és egy komoly internet sebesség
lesz rövidesen elérhető, illetve ehhez párosul egy IPTV szolgáltatás is, ami december 17.
napja után lesz elérhető, és ekkor lesz egy pár órás internet és telefon szünetelés az átállás
miatt, de utána nagyon jó minőségű szolgáltatás lesz. A lakosság külön értesítést kap arról,
hogy milyen csomagok vásárlására lesz lehetőségek.
A karácsony közeledtével a díszvilágítás került felszerelésre. A buszmegálló tervei már a
tavalyi évben elkészültek, de csak az idei évben kerül sor a megvalósításra, egy pár héten
belül elkészül és a falukép egyik színfoltja lesz.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az idei évtől került bevezetésre az idegenforgalmi adó és
elmondható, hogy több 300 e Ft folyt be ebből az adónemből, melyhez az állam minden egy
forint után 1,5 Ft támogatást nyújt.
Sajnálatos dologról is szeretne beszélni, mégpedig a bolt kérdéséről. Törvényi háttér
kimondja, hogy több éve veszteségesen folyó tevékenységet nem lehet már folytatni, tehát az
önkormányzat nem üzemeltetheti tovább a boltot. Január végéig tart nyitva az üzlet. A
meghirdetése már megtörtént, az önkormányzat arra törekszik, hogy valamilyen formában
bérbe adja azért, hogy az alapvető szolgáltatás ne szűnjön meg a településen. Bízik abban,
hogy lesz olyan vállalkozó, aki ezt bérbe veszi, hogy ne csorbuljon a lakosság ellátása.
3.) Tájékoztató a települési környezetvédelemről
Pék László polgármester: a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 46. § (1) bekezdésének e) pontja és az 51. § (3) bekezdése írja elő az önkormányzat
feladatának a környezet állapotának értékelését, elemzését és a lakosság évente egyszeri
tájékoztatását.
Kékkút, a Káli- medence Észak-nyugati részén helyezkedik el a Balatoni Nemzeti Park
területén. Elhelyezkedéséből adódóan több sajátosság jellemzi, mint például a speciális
éghajlat, vagy a településen belül jelentkező hőmérséklet különbség, vagy a szigorú előírások
a környezet védelme tekintetében.
A település külterületén található Ásványvíz üzem tevékenysége levegőszennyezést nem
okoz, az átmenő forgalom sem jelentős, mivel a kamionok elsősorban Kővágóőrs irányába
mennek le a 71-es főútra.
A felszín alatti vizek védelme szempontjából Kékkút a különösen érzékeny felszín alatti
vízvédelmi területek közé tartozik. Az idei év tavaszán lehullott nagy mennyiségű csapadék
miatt a település alatt Ábrahámhegy irányába fekvő területek nagy része víz alá került.
Belvizes területek az idén jelenős területen alakultak ki.
A településen gondozatlan terület nem volt. Elmondható, hogy az ingatlantulajdonosok eleget
tettek a területeiken a növényvédelmi kötelezettségeiknek.
A hulladékszállítást a Remondis Kft végzi, a szolgáltatás gördülékenyen zajlik, ezzel
kapcsolatban panasz nem volt.
4.) Közérdekű kérdések, javaslatok
Lakossági résztvevő: az lenne a kérése, hogy amennyiben nincs fű, akkor ne nyírják a
semmit a közmunkások, mivel óriási port kavarnak ezáltal.
Továbbá kérdezi, hogy van-e arra lehetőség, hogy a szelektív hulladékgyűjtőbe szánt
flakonokat időközönként összegyűjtené a háztartásában és a közmunkások azt a háza elől
felvinnék a gyűjtő konténerekbe, mivel ez a munka számára fárasztó.
Pék László polgármester: elmondja, hogy a szelektív gyűjtőkhöz történő szállításnak nincs
akadály, véleménye szerint ez tud működni a községben.
Lakossági résztvevő: kérdezi, hogy a falu felett lévő fenyőerdőnél a temető után, hol van a
falu határ, mivel ott rengeteg a szemét, üvegtábla és egyéb hulladék.

Pék László polgármester: ígéretet tesz, hogy a közmunkásokkal megnézeti és összeszedik az
ott felhalmozott hulladékot.
Lakossági résztvevő: a bolt deficitéről szeretne tudni, hogy milyen nagyságrendű összegről
van szó, illetve, hogy milyen %-ban van a forrás által fizetett adóhoz képest.
Pék László polgármester: komoly összegről van szó. Ezzel a mínusszal az államháztartás
hiányát is növeli az önkormányzat, mivel ez dokumentálva van.
Lakossági résztvevő: kérdezi, hogy milyen viszonyban van az összeg a forrás adójához
képest.
Dr. Szabó Tímea jegyző: elmondja, hogy ez a korábbiakban úgy volt szabályozva, hogy ha
veszteséges a vállalkozói tevékenység, akkor azt felül kell vizsgálni, volt is erre példa, amikor
belső ellenőrzés megállapította, hogy veszteséges ez a tevékenység, de a testület megtárgyalta
az ülésen, hogy valóban veszteséges ez a tevékenység, de a falu ellátásához szükség van a
boltra, ezért folyatja az üzemeltetését. Jogszabályi változás történt, mely nem ad választási
lehetőséget, hanem azt mondja ki, ha veszteséges a tevékenység 3 éven túl, akkor meg kell
szüntetni. Számszakilag választ nem tud kapni, mert az, hogy mennyi iparűzési adót fizet
bármelyik adózó is, nem nyilvános adat, maximum olyan adat adható ki, hogy összességében
mennyi az önkormányzat iparűzési adó bevétele és ahhoz képest ez az összeg mennyit tesz ki.
Lakossági résztvevő: kérdezi, hogy akkor az milyen összeg.
Pék László polgármester: az egész iparűzési adóbevételhez képest ez a veszteség 5 %.
Lakossági résztvevő: elmondja, hogy a Kékkúti Ásványvíz Zrt-nél nem lehet privát vizet
vásárolni, miért nem lehetne ezt a boltot mintaboltként működtetni, mert ha bezár a bolt nem
lesz kékkúti ásványvíz sem.
Pék László polgármester: nem az a cél, hogy a bolt bezárjon, hanem az, hogy valaki
üzemeltesse a boltot, akár tetőtér a hasznosításával, mivel az idei szezon bebizonyította, hogy
igen jelentős a turizmus.
Mintabolt kérdésében elmondja, hogy korábban volt olyan törekvés, hogy a dolgozói víz és
egyéb kedvezmény, de a számlázási rendszer az egészet nagyon megbonyolítaná. Továbbá a
forgalom is nagyon visszaesett minden fillért megnéznek.
Amennyiben nincs több kérdés, megköszöni a részvételt és a közmeghallgatást 16.30 órakor
bezárja.
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