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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 22-én  

15:30 órakor megtartott közmeghallgatásáról. 

 

Az ülés helye: Kékkút Kultúrház (Kékkút, Fő utca 5.)  

 

Jelen vannak: 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester                                       

Vasáros István képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző 

Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 

 

Lakosság részéről: 6 fő 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 

testület 2 fővel határozatképes. Javasolja a közmeghallgatás meghívójában szereplő 

napirendek elfogadását.  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  94/2017. (XI. 22.) HATÁROZATA 

 

2017. november 22-i közmeghallgatás napirendjének elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. november 22-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  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: tavasszal a kékkúti hegy 

ivóvízhálózatának kiépítési munkálatai elkezdődtek. A köztéri fák, bokrok 

tavaszi fiatalítását elvégezték. Az önkormányzatnál dolgozók a hegyi és 

mezőgazdasági utakat, a zöld területek karbantartását a település közterületein 

folyamatosan gondozták. Polgármester úr betegsége után a képviselő testület 

próbálta tovább vinni a megkezdett és vállalt feladatokat. Igyekezett megoldani 

a falut és lakóit érintő kéréseket és problémákat. A köztéri virágládák egy részét 

a rossz állapotuk miatt megszüntettük, de jövőre szeretnénk pótolni.  

A megmaradt ládák és a közterületek egynyári virágokkal beültetésre kerültek. 

A hegyi ivóvízhálózatot sikerült augusztusban kisebb csúszással átadni, azóta 

sok ingatlantulajdonosnak sikerült rácsatlakozni és így használatba venni. A falu 

„Kütyü”-ből kivezető részén a csapadékvíz elvezetése megépült. A Fő utcán 

térköves, a temető mellett murvás parkoló lett kialakítva. A hegyi utakat a nyári 

esőzések miatt elhordott laza burkolat folyamatosan pótolva és javítva lett. 

Ezeket a tavasszal még próbáljuk jobban és tartósan járhatóvá tenni. Ebben az 

évben nagyon sok ingatlan cserélt tulajdonost, ezáltal az állandó lakosság 

létszáma is bővült 4 kisgyermekkel és szülőkkel, nagyszülővel. Így az eddig itt 

lakó gyerekekkel együtt a szülőket segítve az óvodába és iskolába járást a 

falugondnoki kisbusszal oldja meg az önkormányzat. Sajnálatos módon a 

Háziorvosi szolgálat Dr. Nagy Eleonóra betegsége miatt jelenleg helyettesítéssel 

van ellátva. Reméljük, hogy ez a helyzet a jövő évben sikeresen megoldódik.  

A téli időjárásra számítva a jégmentesítésre szolgáló granulátum is beszerzésre 

került. Bízva Polgármester Úr felépülésében, jövőre is folyamatosan dolgozunk 

az újabb célok és feladatok megvalósulásán 

 
2.) Tájékoztatás a környezet állapotáról  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: ismerteti a környezet állapotáról készült 

beszámolót.  (a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

 

3.) Közérdekű kérdések, javaslatok 

 

Lakossági résztvevő: köszöni a beszámolót, illetve a testület munkáját az év során. Kimaradt 

a beszámolóból a falunap. Azt hitte, hogy a környezeti állapotról szóló beszámoló 

konkrétabban a falu  életével fog foglalkozni, de ez eléggé átfogó valami volt. 

A faluban a laposban, ahol lehet lemenni van egy dűlő út ott a házuk előtt készítettek utat, 

parkolókat stb. és ott hagyták a szemetet kupacban, ami újabb kupacot vonz maga után, 

előszeretettel tesznek le oda hulladékot. A polgármester úr  korábban parkosított a házuk előtt 
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és száradnak ki a fák, ha az önkormányzat beszerzi a fát, akkor szívesen elülteti. Mindenki 

tudja, hogy a majorban laknak a falu másik felén, van mellettük az az összedőlt ház, ahol 

akarva akaratlanul váltak tulajdonossá, mivel látták, hogy életveszélyessé válik a helyzet. Két 

éve kezdték el 86 tulajdonossal, 10 elhunyt tulajdonos volt közöttük és 5 vagy 6 eltűnt ember, 

akinek nem akadtak a nyomára a mai napig. Sok embertől meg tudták vásárolni a tulajdon 

részét, párhuzamosan ezzel elindult egy hatósági eljárás a szomszéd, Sulyok Mária 

kezdeményezésére, mivel árulta a házat és a háznak az értékét befolyásolta az, hogy a 

szomszédban egy putri van. Időközben Mária eladta a házat, viszont a hatósági eljárás folyik 

másfél éve, mely beletorkollik tavasszal egy hatósági bontásba. Azt nem tudja, hogy a bontás 

költségét ráterhelik-e a meglévő tulajdonosokra, vagy állami forrásból finanszírozásra kerül-e. 

Ezen a fórumon keresztül is szeretné jelezni, hogy vannak a faluban jelenleg élő tulajdonosok, 

a mai napig is szeretnék megvásárolni a részüket annak érdekében, hogy ezzel az ingatlannal 

valami legyen, ez az ingatlan nemcsak az ő szomszédja, hanem egy kékkúti ingatlan és az 

egyik évben fel is került  egy nemzetközi honlapra, hogy ez a „falusi turizmus”. Tehát csak 

szerette volna elmondani és jelezni, hogy ez az ügy folyamatban van, szeretnék kérni a 

faluban lakó tulajdonosok segítségét abban, hogy egyezzenek meg egy reális elfogadható 

árban annak érdekében, hogy tudjanak vele mit kezdeni. Nem szerettek volna vele 

foglalkozni, de két éve az udvarára hullik át a nád, a következő pedig a kémény lesz és hátsó 

rész tetőszerkezete.  

A zajmentességgel nem ért egyet, ott laknak az ásványvíz üzem mellett és két kamion ment el 

tíz perc alatt.  

 

Lakossági résztvevő: nagyon dicséretes, hogy ehhez a házhoz hozzáfogott, drukkol, hogy 

sikerüljön.  

 

Lakossági résztvevő: sokan drukkolnak, de sokan pedig nem drukkolnak.  

 

Lakossági résztvevő: de miért, ez teljesen normális dolog, de nyilván keserves dolog.  

Azt nem érti, hogy aki itt van helyben az miért nem tud segíteni. Lassan a „Kütyü” is felveszi 

a  versenyt a forgalommal, ahogy ott végig dübörögnek időnként elnyomják a szomszéd kutya 

ugatását. Nem tudja, hogy mit lehetne csinálni, például „teherforgalom tilos” táblát 

kihelyezni, vagy valami ilyesmi.  
 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: legtöbb esetben a Nemzeti Park traktorjai 

közlekednek.  

 

Lakossági résztvevő: nemcsak azok, ne kenjék a Nemzeti Parkra. Aggodalommal látják azt a 

csővezetéket, hogy nem akarják beburkolni.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: megrendelte az önkormányzat a munkát, tehát 

folyamatban van. Bízik benne, hogy hideg idő beállta előtt elvégzik a munkát.  

 

Lakossági résztvevő: miért kell megvárni, hogy egy kisebb munkából nagyobb munka 

legyen? 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: a DRV fogja elvégezni a munkát, megpróbál 

még rájuk hatni, amennyire lehet.  
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Lakossági résztvevő: kérdezi, hogy szabályozva van-e az a faluban, hogy mennyi állatot 

lehet tartani és milyen körülmények között. Nagyon aggasztja a kutyatelep, az ugatást még 

kibírja, de ha  jön a nyár, akkor még büdös is lesz.  

 

Lakossági résztvevő: mivel állatokat tart, ezért ebbe a témába beleásta magát, az 

önkormányzatnak elvették a jogkörét, hogy a gazdasági állatok tartását szabályozza.  

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: önkormányzati rendelet nem szabályozhat 

ilyet, de ez nem azt jelenti, hogy nincsen szabályozva.  Van állatvédelmi törvény, állatvédelmi 

hatóság, jegyzői hatóság, ha bejelentés érkezik, akkor átteszik a megfelelő hatósághoz.  
 

Lakossági résztvevő: nagyon sajnálja azokat az állatokat, az a hely nem ideális egy kutyának.    

Ha az a terület nem lesz kitakarítva, rendben tartva, akkor ott probléma lesz. Tisztelettel 

köszöni a falugondnok munkáját már kettő alkalommal segítséget kapott ez nagyon szép 

dolog és határozottan fejlődés. 
 

Lakossági résztvevő: köszöni a beszámolót, nagyon eredményes volt. A kamionforgalommal 

kapcsolatosan elmondja, hogy igaza van az előbb felszólalónak, most is elhaladt kettő kamion 

is,  olyan nagyon nagy csend nincsen a faluban. Jelezte már korábban is, de most el kívánja 

mondani, hogy kb. egy évvel ezelőtt járt a településen kéményseprő. Pont akkor volt, amikor 

magánemberként megbeszélte a kéményseprővel, hogy érdemes legyen nekik kijönni, hogy 

összegyűjt olyan házakat, ahol boldogan kifizetik a kéményseprés díját. Az évenkénti 

kéményseprés egy időben remekül működött, még eddig nem volt probléma, de lehet, mert 

balesetveszélyes dolog. Akkoriban amikor 5-6 embert (igénylőt) összeszedett, akkor közölte 

vele a kéményseprő, hogy itt valami megváltozott és a katasztrófavédelem alá tartoznak, 

végül nem jöttek ki. Majd nagy örömmel látták a hirdetőtáblán,  hogy július 14-én jönnek a 

településre a kéményseprők és nem kell érte fizetni. Nem kell fizetni, de nem is jöttek a 

kéményseprők. Július 14. már nagyon régen volt, megint itt a fűtési szezon és megint jön egy 

időszak, amikor egyetlen kémény sem lesz ellenőrizve. Azt gondolja, hogy ebből lehet 

komoly probléma és nem tudja ki nem csinál semmit az ügyben. A katasztrófavédelem szóban  

benne a „védelem” és nagyon reméli, hogy nem akarják megvárni a katasztrófát.  
 
 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző:  katasztrófavédelmi hatóság jogköre és 

hatásköre magánszemélyek esetében.  
 

Lakossági résztvevő: akár hogyan hívhatják a céget, de nem csinálja dolgát. Az 

önkormányzatnak, vagy a közös hivatalnak kellene egy komoly figyelmeztetést tenni. 

Szemtelen is dolog, mert még ráadásul ki is volt írva, de azóta már eltelt fél év, ha most nem 

szól, akkor nem jut eszébe senkinek.  
 
Lakossági résztvevő:  meg lehet rendelni privátba, vendégházként volt egy vizsgálata, tehát 

meg lehet rendelni a munkát, Ajkáról jöttek ki.  
 

Lakossági résztvevő: az a cég már nem létezik, amióta a katasztrófavédelem alá tartozik. 

Teljesen véletlenül korábban sikerült kéményseprőt találni, mert kicserélte a kazánt és kellett 

a gázosoknak valamilyen engedélye. Tehát az a cég megszűnt. Úgy gondolja, hogy ez a 

probléma nemcsak egy kékkúti specialitás, ha ide nem jönnek, akkor nyilván nem mennek 

más községbe sem.  
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Lakossági résztvevő: kivették a katasztrófavédelem feladatai közül a kéményseprést, vagy ez 

nem igaz? 
 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: magánházaknál, családi házaknál, ahol 

nincsen bejelentkezve valamilyen vállalkozás, ott a katasztrófavédelmi  hatóság hatásköre, 

ingyen és bérmentve az ő általuk kiírt időpont betartásával. A hivatalnak ebből annyi volt a 

feladata, hogy a lakosság tájékoztatását elvégezze. Tudomása van arról, hogy más 

településeken sem voltak a kéményseprők, amennyiben visszajelzést kapnak, akkor az 

önkormányzat tud jelezni a katasztrófavédelmi hatóságnak és kérheti, hogy jöjjenek ki 

elvégezni a munkát. Erről a hivatal is utólag szerzett tudomást.  
 

Lakossági résztvevő: szemtelen és illetlen dolog, hogy megjelölnek egy napot, amikor 

mindenki várja őket, ők pedig fülük botját sem mozgatják.  
 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: ők egy sokkal nagyobb hatóság, mint a 

közös hivatal.  
 

Lakossági résztvevő: minél nagyobb hatóság, annál kevésbé végzi a feladatát.  
 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: amennyiben bármelyik településről ez 

jelzésként visszaérkezik, akkor maximum az önkormányzat nevében tudnak írni egy kérő 

levelet, hogy jelöljenek meg egy újabb időpontot, amikor meg is jelennek a községben. 

Amennyiben bármilyen magánházban vállalkozás van bejelentve, ott már nem a 

katasztrófavédelmi hatóság jár el, az már pénzbe kerül annak a személynek, aki ott lakik, 

illetve ott vállalkozó és erre megvannak a bizonyos szervek, akik ezeket az ellenőrzéseket 

elvégezhetik. Amennyiben ebben bárkinek segítségre van szüksége, akkor abban tud a hivatal 

segítséget nyújtani, mivel az önkormányzatoknak vannak közintézményeik, ahol szintén ezek 

a szakemberek végzik el ezt a feladatot.  

 

Lakossági résztvevő: magánszemélyeket gyűjtött össze, akik régen fizettek ezért 

szolgáltatásért és nem volt semmi probléma, elvégezték a feladatot. Most nem kell fizetni, de 

nincs is megcsinálva  a feladat.  

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: annyit tud tenni a hivatal, hogy írnak egy 

levelet a katasztrófavédelmi hatóságnak, hogy jelezzék az új időpontot.  

 

Lakossági résztvevő: ezt Káli-medencei szinten is lehetne jelezni.  

 

Lakossági résztvevő: a  háziorvossal kapcsolatosan kérdezi, hogy mi várható, tekintettel arra, 

hogy a Doktor Úr december 31-ig helyettesít. Ebben van-e már valami kilátásban, januárban 

hová menjenek orvoshoz? 

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: december 31-ig Dr. Nagy Eleonóra 

praxisában helyettesítve látja el Dr. Németh Csaba háziorvos a feladatokat. Január 1-től  

6 hónapon keresztül  még a doktornőnek praxisjoga van a területre, tehát ő árulhatja a 

praxisát. Január 1-től Kővágóörs, Kékkút és Salföld településeknek közös feladatuk   

– amennyiben a doktornő nem adja el a praxist –, hogy helyettesítésről biztosítsák a 

községeket. Született már egy háromoldalú megállapodás a három település vonatkozásában, 

gyakorlatilag a papír munka folyamatosan készül, tehát attól nem kell félni, hogy január 1-től 

nem lesz valamilyen formában orvos. Salföld és Kékkút község megbízta Kővágóörsöt, mint 
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gesztor települést, hogy ezeket a feladatokat lássa el, gyakorlatilag ott tartanak, hogy éppen 

ma volt kint a tisztiorvos asszony Tapolcáról, akivel szintén egyeztetést folytattak arra 

vonatkozólag, hogy amennyiben nem lesz praxisvételre jelentkező orvos a helyettesítés 

irányába milyen orvosok felé lehet elindulni. Gyakorlatilag január 1-től Kővágóörs 

Önkormányzat nevén működési engedéllyel kell rendelkezni a háziorvosi feladatok ellátására, 

tehát ezeket az adminisztratív dolgokat le kell zongorázni és addig meg is kell találni azt a 

személyt, aki a helyettesítést vállalja. Amennyiben a hivatal nem jut előre és nem sikerül 

orvost találni, aki önszántából vállalná a helyettesítést, abban az esetben egy „b” verzióként az 

ÁNTSZ jelöl ki helyettes orvost. Tehát attól nem kell félni, hogy nem lesz január 1-től orvos, 

jelen pillanatban a határidőket illetően ott tartanak, hogy gyakorlatilag december 5-ig jó lenne 

működési engedéllyel rendelkezni, ami elég rövid idő, de addig háziorvost kell találni a 

helyettesítésre, mert nyilván az ő adataival tudják a működési engedélyt megkérni. Van egy 

másik vetülete is a dolognak, mert az asszisztenciáról is gondoskodni kell. Tehát ezeknek az 

intézése folyamatban van.  

 

Lakossági résztvevő: bemutatkozik: Czár Péter plébános és itt lakik a Fő utca 58. szám alatt. 

Elmondja, hogy utoljára tegnap járt kéményseprő a településen a Fő utca 58. szám alatt, de 

azért mert mint cégnél, tehát Plébániánál járt.  Keszthelyen van a Lángőr Kft, és ők jöttek ki. 

„Nagyon olcsók”, van egy munkadíj, egy melós díj és Zalaegerszegről jönnek 60 Ft/km áron. 

Kérdezi az illetékeseket, mivel az történt, hogy három kéménye van, az egyikbe van a gáz, az 

ki van bélel, az rendben van, a másik kémény a nagyszobában van, ami belülről jó, de kívülről 

kellene szigetelni, a harmadik a konyhában van, melybe a kőműves beleszórta a sittet, a 

betont és mindent és gyakorlatilag tele van megkötött téglával, sittel, cementtel. Szeretné azt 

megtudni, hogy ki volt ez, és szedje ki. Szeretne egy lámpát a Plébánia előtti villanyoszlopra, 

a napokban volt kint az E.ON illetékes embere, aki azt mondta, hogy ezt önkormányzatnak 

kell kérni, amennyiben egyetértenek vele, akkor kell küldeni egy levelet az illetékes 

áramszolgáltatónak. Szeretné megköszönni a Polgármester Úrnak, illetve Alpolgármester 

Asszonynak a  fogadtatást, az asztalt, székeket. Nyilván mindenki látja, hogy hullik a 

templom torony kapott az egyházközség 500.000 Ft-ot, ezt esetlegesen nem lehetne-e 

megtoldani egy-két nullával? Lényeg az, hogy nagyon hullik a vakolat, azzal indítottak, hogy 

egy belső meszelés, de aztán kiderült, hogy kívülről is rendbe kell tenni. Visszatérve a 

kamionokra, elmondja, hogy figyeli és fotót készít havonta az épület repedéseiről és most ott 

tartanak, hogy hullik a vakolat a szentélyben, nem beszélve a zajról. Tehát  most jelenleg 

nagyon gyorsan kellene a toronnyal valamit kezdeni, szükség lenne egy belső takarításra is. 

Valahol azt olvasta, hogy Kékkút az egyik leggazdagabb település a „buborék” gyár miatt. 

 Az állam nem ad támogatást, a veszprémi érsekség nem tud adni egy fillért sem, mivel 

Kékkút nincsen benne a nagy projektben. Igazából teljesen önellátásra kell berendezkedni, 

tehát a falunak össze kell fogni a templomért, a környezetért. Úgy tudja, hogy 30 fő lakik a 

faluban, és egy mama jár a templomba, ha elmegy érte. A falutól olyat, hogy egyházadó, nem 

kapott. Tudja, hogy kicsi a falu, kevesen vannak, de lássák be segítséget nem fog kapni az 

egyház. Ha a lakosságnak van lehetősége, akkor rajtuk múlik, hogy a templommal mi lesz.  

A Plébánia épülete eddig az alábbiakba került: ajtók, ablakok 1.000.000 Ft,  tető 400.000 Ft, 

áram 200.000 Ft és félév, örökölt egy 400.000 Ft-os gáz számlát. Ez a Plébánia teljesen ki 

volt seperve, örökölt 4 darab asztalt, és 30 db széket, tehát mindent saját magának kellett 

megvenni és ott jár, hogy 1.000.000 Ft. Tehát az elhangzottak összesen kb. 3.000.000 Ft.  

A Plébániához 5 falu (Káptalantóti, Salföld, Szentbékkálla, Mindszentkálla, Kékkút) tartozik, 

tehát illene a falvaknak valamilyen formában ezen összeget visszacsorgatni. Azt kell 

megérteni, hogy ha nem fognak össze, akkor a templom összedől, mert külső segítség, 

támogatás nem lesz. Ilyen luxust nem is említ, mint orgona, ami kb. 2.000.000 Ft. Köszöni, 

hogy meghallgatták.  
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Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: tervbe volt eddig is, jövő tavasszal - hiszen már 

felvették a kapcsolatot egymással – rendbe fogják hozni a templomot úgy gondolja, hogy 

közösen megvalósítható. Amint az időjárás engedi szakemberekkel, illetve plébánossal 

egyeztetve hozzálátnak a feladatnak, vagyis bízik benne, hogy lesz rá lehetőség. Ígéretet tesz 

rá, hogy nem hagyják a falut templom nélkül.  

 

Lakossági résztvevő: amennyiben az az egy ember sem fog járni, akkor mi lesz a 

templommal, tehát hova mennek, merre tartanak. 

 

Lakossági résztvevő:  (Czár Péter plébános) nagyon depressziós a jövőt illetően, 

gyakorlatilag polgári, egyházi szempontból Salföld, Káli-medence le van írva, ezek halott 

falvak.  

 

Lakossági résztvevő:  kérdezi, hogy volt fórum kül- és belterület rendezés ügyében ez a 

folyamat már befejeződött-e.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: folyamatban van az ügy, lesz még egy fórum, de 

még várják a tervezők visszajelzését. Mindenképpen ki lesz értesítve a lakosság a fórum 

napjáról, ha a pontos időpontot megtudják.  

 

Lakossági résztvevő:  kérdezi, hogy a falubuszban mennyi gyermek ül reggel.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: 7 gyermeket szállít a busz.  

 

Lakossági résztvevő: (Czár Péter plébános) a salföldi volt iskola épülettel kapcsolatosan is 

vár segítséget, javaslatot, mivel az is egyházi tulajdon. Amennyiben van valakinek lehetősége, 

akkor támogassa, akár egy befektetővel.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: amennyiben nincsen több kérdés, megköszöni a 

részvételt és a közmeghallgatást 16:20 órakor bezárja.  

 

K.m.f. 

 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi       Tóthné Titz Éva 

       alpolgármester         jegyzőt helyettesítő aljegyző  

 

 

 

 

 
 

 


