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Jelen vannak: 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
 

Pék László    polgármester   

Kardosné Csaba Gyöngyi  alpolgármester                                       

Vasáros István     képviselő                               

 

Tanácskozási joggal megjelent:  
 

Dr. Szabó Tímea   jegyző  

 

Csik Tímea   jegyzőkönyvvezető 

 

Lakosság részéről: 7 fő.  

 

Pék László  polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő- testület 

3 fővel határozatképes. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendet, javasolja azt elfogadásra 

azzal, hogy első napirendként tárgyalják a képviselő-testület munkájáról szóló tájékoztatót, 

mivel a rendőrség képviselője még nem érkezett meg.  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

92/2014. (XII. 02.) HATÁROZATA 

 

a 2014. december 02-i közmeghallgatás  

napirendjének elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2014. december 02-i közmeghallgatás 

napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:  

 

1. Tájékoztató a képviselő-testület munkájáról  

2. Közrendvédelmi beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről 

3. Közérdekű kérdések, javaslatok  
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1. Tájékoztató a képviselő-testület munkájáról 

 

 

Pék László  polgármester:  időrendi sorrendben ismerteti a testület munkáját. Januárban 

pályázat került kiírásra a vegyesbolt működtetésére, melyet az önkormányzat bérbe adott 

Bárány József kővágóörsi vállalkozónak. A szolgáltatással maximálisan meg vannak 

elégedve, reményeik szerint ez a közel jövőben is így fog működni. Februárban megújult a 

buszmegálló és környéke egy járdasziget épült, mely megkönnyíti a buszra való fel- és 

leszállást. Tavasz folyamán a fák és a cserjék metszése, száraz ágak eltávolítása, elszállítása a 

település egész területén, valamint a hegyi és mezőgazdasági utakon megtörtént.  

A településen lévő virágládákba történő növények  vásárlása és beültetése, elszáradt növények 

pótlása folyamatos, illetve a zöldterületek karbantartása az egész településen, a 

templomkertben és a játszótéren is. A temetőben a száraz fák kivágása megtörtént, helyettük 

újakat ültettek, itt is a zöldterület folyamatosan karban tartott. A mezőgazdasági és külterületi 

utak javítása, karbantartása az  idei évben komoly gondot okozott, ugyanis a nyári többszöri 

felhőszakadás több helyen megrongálta, így alkalmatlanná tette a közlekedésre. Az 

önkormányzat nevezett a „Tiszta és virágos Veszprém megyéért”  versenyre, melyen külön 

díjban részesült a település. Az elmúlt évek költség hatékony és takarékos gazdálkodásának 

köszönhetően a települést nem kellett konszolidálni és ez az önkormányzatnak 1,5 millió Ft-ot 

jelentett, amit a képviselő-testülettel egyeztetve az önkormányzati épület karbantartására, 

kémények javítására fordítanak. A karácsonyi díszvilágítást az önkormányzat megújította és 

fel is szereltette. Az önkormányzat felkészült a téli hó eltakarításra, a traktorra felszerelésre 

került a  hóeke, illetve beszerezték az utak jégmentesítésére szolgáló granulátumot. Röviden 

ennyiben kíván tájékoztatást nyújtani.  

 

Köszönti az időközben megérkezett rendőrség képviselőjét, felkéri, hogy tartsa meg 

közrendvédelmi beszámolóját.  

 

2. Közrendvédelmi beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről 

 

Domokos Zsolt  rendőrség képviselője: köszönti a megjelenteket. Kékkút vonatkozásában 

eddig elmondható volt, hogy a bűncselekmények száma minimális, bár pont ebben az évben 

történt kettő olyan nagyobb volumenű bűncselekmény a településen, ami eddig nem volt 

jellemző. Az elmúlt éveket megvizsgálva megállapítható, hogy a bűncselekmények száma 

stagnálást mutat, a 2013. évben kettő eset volt, az egyik esetben nagy mennyiségű bálákat 

loptak el a másik esetben, pedig két szomszédnak volt egy rongálásos ügye. A település 

polgárőrséggel nem rendelkezik, az Ábrahámhegyi Polgárőrség  van hatással a közbiztonságra 

egy-egy járőrözés alkalmával. A kedvező bűncselekmény szám annak is köszönhető, hogy a 

településen működik kamera rendszer, továbbá annak is, hogy a szomszédok ismerik egymást, 

odafigyelnek a másikra. Ettől függetlenül nagy figyelemmel kell lenni, mivel most már 

megjelentek a kés, paplan és egyéb árusok, akik jellemzően az időseket, egyedülállókat, 

település szélén lakókat keresik és károsítják meg.  

Közlekedésbiztonsági szempontból is kedvezőek az adatok a településen, a tavalyi évben egy 

baleset történt, ahol személyi sérülés nem történt.  

Igazgatásrendészeti tevékenységet is végeznek a községben, mely a fegyvertartási engedéllyel 

rendelkező személyek ellenőrzésére terjed ki.  

Az idei évben célul tűzte ki a rendőrség, hogy még több rendőr legyen a településeken, melyet 

a Kapitány Úr azzal kívánt elérni, hogy 2014. július 1-től megindult a 19 megyés program, 

mely a keleti országrészben indult. Ennek a programnak  az volt a lényege, hogy a készenléti 

rendőrség erőiből erősítsék meg a helyi erőket és őket vezényelték ki azokra a területekre, 

ahol nagyobb volt a bűncselekmények száma, vagy olyan bűncselekmény történt, ami a 

lakosság szubjektív biztonságérzetét alapvetően rontotta. Ez a program olyan sikeresnek 
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bizonyult, hogy a feladat ellátást az országos főkapitány meghosszabbította 2015. február 28-

ig.  

A beszámoló végén köszöni a képviselő-testület egész nyújtott segítségét és bízik benne, hogy 

a jövő évben is hasonló jó lesz a kapcsolat a rendőrség és az önkormányzat között. Kéri a 

testületet, hogy a beszámolót fogadja el. Amennyiben a lakosság részéről kérdés merül fel 

szívesen válaszol. Úgy gondolta, hogy ezt a beszámolót összekötik a lakossági fórummal, 

amit félévente tart a rendőrség.  

 

Lakossági résztvevő:  kérdezi, hogy a kanyarba tükör felszerelése a rendőri szervre tartozik-e?  

 

Domokos Zsolt  rendőrség képviselője:  attól függ, hogy az adott út a közúthoz, vagy az 

önkormányzathoz tartozik-e. Amennyiben a rendőrséget ilyen kéréssel megkeresik, akkor 

tudnak segítséget nyújtani a kihelyezésben, illetve abban, hogy hova érdemes tükröt 

elhelyezni. Egyébként a tükör elhelyezése nem a rendőrség hatáskörébe tartozik.  

 

Pék László polgármester:  megköszöni a beszámolót, javasolja a képviselő-testületnek 

elfogadásra.  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

93/2014. (XII. 02.) HATÁROZATA 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a település közbiztonságának helyzetéről 

szóló beszámolót elfogadja.  

 

 

3. Közérdekű kérdések, javaslatok  

 

Lakossági részvevő:  az előbb említett tükör kihelyezését kéri.  

 

Pék László polgármester:  pont egy évvel ezelőtt írt a közútnak a tükör problémával 

kapcsolatban, illetve az út állapotának tárgyában.  Az út egy részét  az üzem előtti szakaszon 

legyalulták, de ígéretet kapott arra, hogy a tavasz folyamán elhelyezik a tükröt, illetve, hogy 

ezen útszakaszt leaszfaltozzák és felfestésre kerülnek az útburkolati jelek.  

 

Lakossági részvevő:  rettentően bántja, hogy a közterületen lévő fát kedves szomszédja 

kivágta és az önkormányzat hagyta szó nélkül. 

 

Pék László polgármester:  felhívták a figyelmét arra, hogy ne vágja ki az illető a fát, mert 

semmi köze nincs hozzá.  

 

Lakossági részvevő:   ezzel a magatartással köztulajdonban tett kárt az illető. Nagyon szép 

bokor volt, de teljesen visszavágta, nagyon sajnálja ezt a növényt.  

 

Lakossági részvevő:  nagy havazás idején azt kéri, hogy a hó eltakarításnál figyeljenek a 

kapubejárókra.  

 

Pék László polgármester:   megígéri, hogy erre figyelnek a jövőben.  
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Lakossági részvevő:  a tavalyi évben is kérte, hogy a műanyag flakonokat a házaktól 

szállítsák el az önkormányzat dolgozói.  

 

Pék László polgármester:   a szelektív hulladékgyűjtő működik a településen. Amennyiben 

zsákban összegyűjtik és jelzik a boltba, akkor a dolgozók elszállítják, ebben tud az 

önkormányzat segíteni.  

 

Lakossági részvevő:   erről véleménye szerint lehetne pár sorban értesíteni a lakosságot.  

 

Pék László polgármester:   akik idősek, vagy nem tudják megoldani a szállítást, ott szívesen 

megcsináltatja a dolgozókkal, de az egész faluban azért nem. Legyenek arra tekintettel, hogy 

az önkormányzat dolgozóinak van más feladatuk is, főleg a nyári időszakban több hektár 

területen kell füvet nyírni és egyéb feladatokat elvégezni. A szelektív hulladékgyűjtők azért 

lettek kihelyezve, hogy ezt használják, aki fiatal és megteheti azt, kéri, hogy helyezze el ott a 

műanyag és egyéb hulladékot.  

 

Lakossági részvevő:   a jövő évi tervekről nem hangzott el semmi.  

 

Pék László polgármester:   a tavasszal, ha az időjárás engedi, akkor az önkormányzati épület 

külső festése és a kémények javítása a terv. A településen fák, növények ültetése, a 

templomkert felújítása, jelenleg készül a temetőben a koszorú és a száraz virág égető.  

A temetőben járda kerül kialakításra.  

 

Megköszöni a részvételt és a közmeghallgatást 15:40 órakor berekeszti.  

 

 

 

 

 

K.m.f.  

 

 

 

Pék László       dr. Szabó Tímea 

polgármester                jegyző 


