KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt.szám:1037-12/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 17-én
16:00 órakor megtartott közmeghallgatásáról.
Jelen vannak:
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:
Pék László
Kardosné Csaba Gyöngyi
Vasáros István

polgármester
alpolgármester
képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Szabó Tímea

jegyző

Csik Tímea

jegyzőkönyvvezető

Lakosság részéről: 5 fő.
Pék László polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület
határozatképes. Ismerteti a közmeghallgatás napirendjét és javasolja elfogadásra.
1. Tájékoztató a képviselő-testület munkájáról
2. Tájékoztatás a környezet állapotáról
3. Közérdekű kérdések, javaslatok
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
79/2015. (XI. 17.) HATÁROZATA
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. november 17-i közmeghallgatás
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:
1. Tájékoztató a képviselő-testület munkájáról
2. Tájékoztatás a környezet állapotáról
3. Közérdekű kérdések, javaslatok
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1.) Tájékoztató a képviselő-testület munkájáról
Pék László polgármester: tavasz folyamán fák és cserjék nyesése, száraz ágak eltávolítása,
virágos növények ültetése, elszáradt növények pótlása megtörtént. Temetőben a száraz fák
kivágása és pótlása, illetve folyamatos karbantartása. A temetőben elkészült a sírhelyek
közötti járda, ami a ravatalozó előtt is kibővült. A járda mellett kandelábereket helyeztek ki
és ennek köszönhetően a Mindenszentek előtti és utáni napokban működik a díszkivilágítás.
Elkészültek az urnahelyek és felmérésre került a temetőben lévő összes meglévő sírhely, így a
teljes temetőkataszter rendelkezésre áll. Szintén a tavasz folyamán a hivatal teljes homlokzati
festést kapott, nyílászárókkal együtt, valamint a kémények is fel lettek újítva. A bolt
épületben a kémények és a macskalépcső kapott új burkolatot. Folyamatosan karbantartásra
kerültek a mezőgazdasági és a külterületi utak, vízkivetők kerültek létesítésre és indokolt
területen darált aszfaltburkolat került elhelyezésre. A tavalyi közmeghallgatáson kérték a
kanyarba a tükör felszerelését, ami a biztonságos áthaladást szolgálja, melynek felhelyezése
megtörtént. A helyi önkormányzat és a helyi vállalkozók közreműködésével megszervezésre
került, hogy a szezonban közlekedő régiós buszjárat áthaladjon a településen, ennek
érdekében a volt iskola előtti részen kialakításra került egy megállóhely. Ez a lehetőség
összeköti a községet a badacsonyi, illetve a szigligeti régióval. Az önkormányzat nevezett a
„Tiszta virágos Veszprém megyéért” versenybe, ahol a települések kategóriában második
helyezést ért el.
Elkészült a templomkertbe a tipegő kőburkolat, ami összeköti a kaputól a templombejárót, a
II. világháborús emlékművet és egészen lemegy a Térképházig. Felújításra került a
templomkertbe lévő kereszt, és a „Kütyüben” lévő híd. A karácsony közeledtével december
elején felhelyezésre kerül a díszkivilágítás, valamint felkészült az önkormányzat a téli hó
eltakarításra, a megfelelő sózó anyag rendelkezésre áll és folyamatban van kistraktor
beszerzése hóekével és sószóró adapterrel.
2.) Tájékoztatás a környezet állapotáról
Pék László polgármester: ismerteti a környezet állapotáról szóló lakossági tájékoztatót.
(melléklet szerint)
3.) Közérdekű kérdések, javaslatok
Lakossági résztvevő: jelzi, hogy a plébános úr a templomnál lévő vasat kifogásolja, melyet
nem lehet kivenni.
Pék László polgármester: az a vas azért lett elhelyezve, mivel több millió forintot fordítottak a
templomkertre, 20 métert fel tud sétálni a plébános úr is. Az a vas akkor lesz kiszedve,
amennyibe rekonstrukció lesz, és nagyobb teherautóval kell arra közlekedni, vagy egyéb
anyagot kell lepakolni. Mindenki használja az ott lévő parkolót.
Lakossági résztvevő: amit a Polgármester Úr felolvasott, abban benne volt, hogy fölkábelbe
kell fektetni a vezetéket a trafóig, vagy a trafó után.
Pék László polgármester: ez az jelenti, hogy a villamos energia hálózatot amennyiben most
valaki megrendeli, csak földkábelbe rakhatja le, ez az új építésre vonatkozik.
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Lakossági résztvevő: úgy értette, hogy a meglévő Kővágóörsről érkező vezetéket is
földkábelbe fogják fektetni?
Pék László polgármester: ez már az új építésű vezetékekre vonatkozik.
Lakossági résztvevő: kérdezi, hogy a Kékkúti Ásványvíztől kijövő teherautók Kővágóörs
felé mennek, mivel így olvasta a Polgármester Úr?
Pék László polgármester: ez nem teljesen pontos, igazából úgy van elosztva logisztikai
szempontból, hogy 25-25 autó megy mindkettő irányba. Véleménye szerint ez nem okoz
problémát.
Lakossági résztvevő: hang szempontjából nyáron okoz problémát.
Pék László polgármester: bőven a határérték alatt van. Voltak próbálkozások az elkerülő útra,
de óriási összegbe kerülne. Megmozgattak minden lehetőséget kormányzati szinten is,
igazából egy kis szakasz és fajlagosan kevesen használják. Az országban egy csomó
problémát okoz a kamion forgalom, például Győr, Csorna, Szombathely szakaszon, ott
percenként 30-40 kamion közlekedik. Az első prioritás, hogy ezeket a helyeket váltják ki,
tehát ide nem tudnak támogatást adni, pici szakasz és nagyon drága lenne.
Lakossági résztvevő: kérdezi, hogy akkor a kővágóörsi kerülés már nem aktuális?
Pék László polgármester: aktuális, de az új tulajdonos nem fog egymilliárdot abba beleölni,
hogy a kamionjai arra közlekedjenek. Ő fizeti adót, ezt pedig oldja meg az állam.
Lakossági résztvevő: kérdezi, hogy ki az új tulajdonos?
Pék László polgármester: szlovák bejegyzésű konzorcium a háttérben pedig olasz
magánszemélyek vannak.
Kérdezi, hogy van-e még kérdés, észrevétel, javaslat. Megállapítja, hogy nincsen, ezért
megköszöni a részvételt és a közmeghallgatást 16:25 órakor bezárja.
K.m.f.
Pék László
polgármester

Dr. Szabó Tímea
jegyző
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