KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt.szám: 631-8/2016/K.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 29-én
16:00 órakor megtartott közmeghallgatásáról.
Az ülés helye: Kékkút Kultúrház (Kékkút, Fő u. 5.)

Jelen vannak:
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről:
Pék László polgármester
Kardosné Csaba Gyöngy alpolgármester
Vasáros István képviselő
Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Szabó Tímea
Csik Tímea

jegyző
jegyzőkönyvvezető

Lakosság részéről: 4 fő.
Pék László polgármester: köszönti a megjelenteket a közmeghallgatás alkalmával.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes. Javasolja, hogy amennyiben a testület
napirendet elfogadja kézfeltartással jelezze.
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
78/2016. (XI. 29.) HATÁROZATA
a 2016. november 29.-i közmeghallgatás
napirendjének elfogadásáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. november 29-i közmeghallgatás
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:
1. Tájékoztató a képviselő-testület munkájáról
2. Tájékoztatás a környezet állapotáról
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3. Közérdekű kérdések, javaslatok.
1. Tájékoztató a képviselő-testület munkájáról
Pék László polgármester: tavasz folyamán száraz ágak, fák, cserjék metszése, eltávolítása és
elszállítása a település egész területén, valamint a hegyi és mezőgazdasági utakon megtörtént.
A településen található virágládákban a növények vásárlása, beültetése, elszáradt növények
pótlása folyamatos, a zöld terület karbantartása az egész településen, illetve a templomkertben
és a játszótéren. A temetőben a száraz fák kivágása és helyettük újak ültetése, illetve a zöld
terület karbantartása szintén folyamatos. Mezőgazdasági és a külterületi utak javítása ebben
az évben komoly gondot okozott a nyári felhőszakadások miatt, mely több helyen
megrongálta a külterületi nem szilárd burkolatú utakat. Megszervezték, és megterveztették a
kékkúti hegyben a hálózati ivóvíz bevezetést, a szolgalmi ügyek elkészültek, a vízjogi
engedély iránti kérelem benyújtásra került, és nagy valószínűség szerint tavasszal kezdődhet a
beruházás. Az elmúlt évek takarékos és költséghatékony gazdálkodásának köszönhetően a
települést nem kellett konszolidálni, így ezek az önkormányzatok támogatást kapnak a
Belügyminisztériumtól, mely Kékkút esetében 1,5 millió forint, melyből a 037/2, helyrajzi
számú út (Kütyüből kivezető Futóéktól kifelé) csapadékvíz elvezetését tervezték
megvalósítani. December közeledtével és az Advent első vasárnapja alkalmából a karácsonyi
díszkivilágítás a múlt héten felszerelésre került. Felkészültek a hó eltakarítására, a traktorra
felszerelésre került a hótoló és a sószóró, valamint beszerzésre került a jégmentesítésre
szolgáló granulátum. Röviden, tömören ennyi lett volna a képviselő-testület munkájáról
készült beszámoló.
2.) Tájékoztatás a környezet állapotáról
Pék László polgármester: ismerteti a környezet állapotáról készült tájékoztatót. (mellékletként
csatolva)
3.) Közérdekű kérdések, javaslatok
Lakossági résztvevő: kérdezi, hogy van-e a faluban falugondnok, mivel a televízió
műsorokban nagyon szépeket lehet hallani a falugondnokokról? Ha meggondolja, akkor
nincsenek olyan sokan a faluban, és a falugondnokság figyelme kiterjedhetne az idősekre.
Ő személy szerint még el van, de az a szegély ember ott van a sarkon. Beszélt egyik nap azzal
az asszonnyal, aki időnként jár hozzá, és szétnéz nála, hogy vegyenek neki egy órát, mert
állandóan kölcsönkéri az órát. Múltkor már azt szerette volna, hogy menjenek el vele
bakancsot vásárolni. Az ő párja sem vállal már ilyeneket be. Tudja, hogy nagyon kellemetlen
gond, de tisztességesen dolgozott egész életében, de most megbetegedett. Azért nézzen rá a
falugondnok időnként, hogy be van-e fűtve, nehogy megfagyjon, illetve arra is kell számítani,
hogy előbb-utóbb meg fog vakulni.
Pék László polgármester: természetesen van falugondnok a településen. Az Önkormányzat
minden olyan támogatást megad, amit lehet, de a bácsi sajnos nem működik együtt,
kényszeríteni sajnos nem lehet. Minden nap mennek a fiúk, és ránéznek, fűtés van nála. Arra
kell figyelni, hogy befizeti-e a számlákat, mivel sajnos jön a szolgáltató és lekapcsolja, de
mindenképpen figyel rá az Önkormányzat.
Lakossági résztvevő: számára nagyon terhes és fárasztó, és valahol visszataszító is az illető
szomszéd.
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Pék László polgármester: az a legnagyobb baj, hogy elintézték számára a szociális otthoni
elhelyezést, de nem hajlandó elmenni. Köszönik az észrevételt, figyelnek rá, ennél többet
nem tud az Önkormányzat tenni.
Lakossági résztvevő: észrevételezi, hogy azok a nyomorult fák, ott a házuk előtt oda vannak
biggyesztve, de bárki is mondta, hogy tegyék oda, nagyon tájidegen, itt nem marad meg.
Tegyenek olyan fát, ami ide való, például: akácfa, boróka, olyat, ami megmarad.
Továbbá kéri a háza előtti hóeltakarítást, már nem tud lapátolni, nincsen olyan egészségben.
Pék László polgármester: a traktorra felhelyezésre került a hótoló, a dolgozók el fogják tolni a
háza elől, ha olyan lesz az idő. A növény ültetésre tett javaslatot átgondolja a testület.
Amennyiben nincs több kérdés, megköszöni a közmeghallgatáson való részvételt és 16:30
órakor bezárja.
K.m.f.
Pék László
polgármester
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Dr. Szabó Tímea
jegyző

