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A település adottságai 

 
1. A település földrajzi fekvése, bel- és külterületének leírása, természeti adottságai 

 

1.1 A település földrajzi fekvése: 

Kékkút község közigazgatásilag Veszprém megye, Tapolca járáshoz tatozó település. 

Kékkút összterülete 3,68 km2,  lakosságszáma 2019. január 1-i adatok alapján 75 fő. 

Népsűrűsége  25,8 fő/km2.  

Kékkút a Káli-medence észak-nyugati részén fekszik. Egy utcából és a környező dombokon 

levő pincékből áll. A település alapvetően két részre tagolódik. Az alsó nyugati részt 

„Kütyünek” hívják, míg a felső részt, ahol az orvosi rendelő az Önkormányzat, és a Bolt van 

„Központnak” nevezik a helybeliek. 

A Káli-medence délnyugati részén fekvő Balaton-felvidéki Nemzeti Park Kékkútja őrzi 

évezredek óta elszigetelve a páratlan forrását. 

 

A tömegközlekedést a helyközi autóbusz járatok biztosítják, amelyek viszonylag kis 

járatszámban vehetőek igénybe. Ennek pótlását és kiegészítését szolgálhatja a falugondnoki 

szolgálat, a falugondnoki busz igénybevételének lehetőségével, a településen élők számára 

biztosítva jogszabályi keretek között annak használatát. 

 

1.2. A település bel- és külterületei a statisztikai adatok tükrében 

 

Földrészlet statisztika fekvésenként 

fekvés földrészletek 

száma 

egyéb 

önálló 

épületek 

száma 

egyéb 

önálló 

lakások 

száma 

összes 

terület 

(m2) 

legkisebb 

földrészlet 

terület (m2) 

legnagyobb 

földrészlet 

terület (m2) 

átlagos 

földrészlet 

terület (m2) 

belterület 146 0 0 195046 15 5985 1336 
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külterület 267 0 0 3163390 12 181503 11870 

zártkert 161 0 0 325476 30 15538 2022 

ÖSSZESE

N  574 0 0 3683912  

 
 

 

Földrészlet statisztika művelési áganként 

művelési 

ág 
földrészletek 

száma 
alrészletek 

száma 

összes 

alrészlet 

terület (m2) 

legkisebb 

alrészlet terület 

(m2) 

legnagyobb 

alrészlet terület 

(m2) 

átlagos 

alrészlet 

terület (m2) 
 

erdő 44 44 453657 313 139115 10313  

fásított 

terület 4 4 3929 130 1428 982  

gyep 

(legelő) 21 21 149376 276 64352 7113  

gyep (rét) 70 97 1005688 168 65078 10368  

gyümölcsös 13 13 50351 309 31287 3873  

kert 23 23 22702 440 1727 978  

kivett 235 235 486564 15 70886 2095  

szántó 148 183 1415771 12 113269 7736  

szőlő 65 66 95874 398 4963 1453  

 

Forrás: www.takarnet.hu 

 

2. A település szociometriai és demográfiai leírása 

 

A település első írásos említése 1333-1334-ből való. Az elmúlt századok során a népesség 

többször cserélődött, a békesség a törökök kiűzésével köszöntött be. Egy 1829-as összeírás 

szerint a településen 242 lakos volt, ők elsősorban földműveléssel, állattartással és kézműves 

mesterségekkel foglalkoztak. 1950-es évektől fejlődés jellemzi a települést. Ebben az 

időszakban indult a volánbusz járat, megépült a Művelődési ház, amiben könyvtár is 

működött. Bevezetik a telefont és megkapja a település az első nyilvános telefonfülkét, 

kialakul a villanyhálózat. 1990-es népszámlálás szerint Kékkúton 82 fő lakott.  

 

Állandó lakosság száma  

 

Év Fő 

2015 90 

2016 87 

2017 81 
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2018 82 

2019 75 

 

    

 

 
 

 

Kékkút településen az állandó lakosok adatait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az  1990-es 

népszámlálás adataihoz képest a vizsgált öt éves időszakban nőtt az állandó lakosok száma, a 

2015-2019-es adatokat vizsgálva azonban folyamatos csökkenés tapasztalható. 

 

Kékkút település korcsoportos adatai 

2019. január 1. 

 

Korcsoportok 0-14 0-18 19-62 63-x összesen 

Állandó 

lakosság (fő) 

9 11 44 20 75 

 

 

 

A 2019. évi adatokból számolt %-os megoszlás a korcsoportok között a következők szerint 

alakul az állandó lakosság viszonylatában : a 0-14 éves korcsoport 12 %-a, 0-18 éves 

korcsoport 14,6 %-a, a 19-62 éves korcsoport 58,6 %-a, 63 év és a feletti korcsoport 26,6%-a. 

 

A korcsoportos összetételt vizsgálva jól látszik, hogy a 14 év alattiak aránya nagyon alacsony 

a lakosságon belül. Az idősebb korosztályok aránya a település népességén belül pedig 

nagyon magas. Ezek az adatok jól mutatják, hogy Kékkút lakosságát elöregedés jellemzi. A 

lakosság elöregedése természetesen országos jelenség, de az adatok azt mutatják, hogy 

Kékkút települést fokozottan érinti ez a folyamat. 
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Kékkút társadalmi helyzetét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az állandó lakosság 

folyamatosan csökken, az állandó lakosságon belül a korcsoportok megoszlása a település 

elöregedési folyamatát vetítik elő. 

A településen egyre jellemzőbb a megüresedett ingatlanok nyaraló ingatlannak történő 

megvásárlása, mely nem az állandó letelepedést szolgálja. 

 

3. A település gazdasági helyzete, intézményei, kulturális értékei 

 

A településen található Káli-medence legnagyobb ipari termelő üzeme a Kékkúti Ásványvíz 

Zrt., mely egyike Magyarország legrégebbi és legnagyobb ásványvíz palackozó és forgalmazó 

cégének. Az elmúlt években jelentős befektetéssekkel új üzemet és palackozó technológiát 

fejlesztett ki. Ezen újítások hozzájárulnak előkelő piaci pozíciójának megtartásához és 

megerősítéséhez.  

 

 

 

 

 

 

 

A település adottságaira való tekintettel az idegenforgalom bír jelentőséggel. A mezőgazdaság 

tekintetében az állattartás és a szőlőtermesztés. Az ezzel foglalkozó lakosság mára már 

kiöregedett, a fiatalabb generáció, akik tovább művelik a földeket, elköltöztek. A településen 

27 vállalkozó rendelkezik székhellyel vagy telephellyel. A településen 4 regisztrált 

őstermelőt tartanak nyilván. Egyéb szálláshely szolgáltatással 4-en foglalkoznak. 

 

A települési hulladék kezelése az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 

Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulásban való részvétellel történik. A feladatot, 

mint közszolgáltató az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium látja el. A település 

belterülete csatornázott. 

 

Kékkút önállóan intézményt nem tart fenn. A településgazdálkodási feladatokat az 

önkormányzat saját alkalmazottaival, valamint a közfoglalkoztatás rendszerén keresztül látja 

el. Fontos feladatokat lát el a szintén önkormányzat által fenntartott falugondnoki szolgálat.  

Az önkormányzat épületében a Közös Hivatal hetente kihelyezett ügyfélfogadást tart a 

település lakosainak önkormányzati és államigazgatási ügyeinek intézésére.  

 

Az önkormányzat mint a Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító  

Intézményfenntartó Társulás tagja óvodát tart fenn Kővágóörs településen. Az általános iskolás 

korú gyermekek a településről Révfülöpre járnak iskolába, amely a településnek a kötelező felvételt 

biztosító alapfokú intézménye. 
Az egészségügyi alapellátás keretében a háziorvosi ellátást a Kővágóörsi háziorvosi szolgálat, 

a fogorvosi ellátást a Révfülöpi székhellyel működő fogorvosi szolgálat látja el ellátási 

szerződés keretében. A védőnői feladatok a Köveskáli székhellyel működő védőnői szolgálat 

által szintén ellátási szerződés keretében kerülnek ellátásra. 

 

Kékkút a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Tagjaként a családsegítő és 

gyermekjóléti feladatokat a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi ügyeleti 

Szolgálat útján látja el.  
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Kékkúton található a Dunántúl egyik legrégebbi parasztháza, a Tájház, ami műemléki 

védelem alatt áll. Szintén műemléki védelem alatt áll a római katolikus templom, a Fő u. 19. 

és 39. szám alatti lakóházak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pénzügyi lehetőségek, vagyoni helyzet 

 
Az Önkormányzat utóbbi öt évre vonatkozó főbb költségvetési adatait ezer forintban a 

következő táblázat tartalmazza: 

 

 

   2015 év 2016 év 2017 év 2018 év 2019 év 

Költségvetés beételei és kiadásai      

Bevétel   87057 104650 130140 145489 173934 

Kiadás   64077 67118 77631 77106 62350 

Pénzkészlet 12.31-én  23275 38460 53410 69292 112486 

       

       

Bevételekből       

Közhatalmi bevételek (helyi 

adók)      
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Építményadó  11497 11495 11505 11963 11971 

Iparűzési adó  36308 44871 57063 60887 67179 

Vállalkozók komm.adója 0 0 0 0 0 

Idegenforgalmi adó  263 345 348 179 269 

Gépjárműadó (40 %)  300 257 325 309 330 

Pótlék, birság  20 4 6 21 15 

Talajterhelési díj  22 0 0 0 0 

   48410 55142 69249 73359 79764 

        

Állami támogatások       

Normatív 

támogatások  3765 3700 3700 4900 4900 

Adóságkonszol. részt nem vett település tám.          

                                                                                  1500    

 

        

 

Átengedett központi adók      

Gépjárműadó  300 257 325 309 330 

 

 

Felhalmozási 

bevételek       

Koncessziós díj  0 0 0 0 0 

Ingatlanok értékesítése 6535 10087 0 0 0 

        

Hitelek alakulása       

Működési hitel   0 0 0 0 0 

       

Vagyoni helyzet (nettó érték)     

Immateriális javak  0 0 1313 235 585 

Tárgyi eszközök  210496 221584 236567 234716 235977 

Üzemeltetésre átadott eszközök 88366 82115 79576 77036 75131 
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Befektett pénzügyi eszközök 10 10 10 10 10 

   298872 303709 317466 311997 311703 

        

       

Felhalmozási 

kiadások  28031 26997 30296 10915 11463 

        

 

 

Az Önkormányzat lakosságszámához viszonyítva jelentős iparűzési adó bevételének 

köszönheti stabil gazdasági helyzetét, és azt, hogy beruházásra, felújításra jelentős forrásokat 

tud fordítani.  

Az előző öt év bevételi főösszegeit áttekintve ugyanakkor látszik, hogy az egyre növekszik. 

 

A bevételek vonatkozásában a két fő bevételi forrást: állami támogatások (beleértve az 

átengedett központi adókat is) – közhatalmi bevételek – összehasonlítva látható a közhatalmi 

bevételek jóval nagyobb aránya: 
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Jövőkép, megvalósítandó elképzelések, fejlesztési tervek 

 
- A falut tehermentesítő, elkerülő út megépítésének szervezése 

- Önkormányzati épületek karbantartása, felújítása 

- Ingatlan vásárlása 

- Temető „hátsó” bejárat, kapu építése 

- Új járda építése 

- Kapubejárók javítása 

- Régi parkolók felújítása 

- Zártkertben közvilágítás kiépítése 

- Játszótér karbantartása, felújítása, bővítése 

- A falu lakóinak téli időszakban történő mozgás, sportolás elősegítéséhez fitnes gépek 

vásárlása 

- Virágládák, virágágyások kihelyezése, kialakítása 

- Zöldterületek folyamatos gondozása 

- Utcabútorok felújítása, pótlása  

 

 

A gazdasági programot Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete …./2020. (…) 

határozatával fogadta el.  

 

Kékkút, 2020…………. 

 

 

 

                 Kardosné Csaba Gyöngyi

                   polgármester 

 

 

 

 

 

 


