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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.  november 27-én 16:00 órai 

kezdettel megtartott közmeghallgatásáról. 

 

Az ülés helye: Kékkút Kultúrház.  

 

Jelen vannak:  

Kardosné Csaba Gyöngyi  polgármester 

Vasáros István   alpolgármester  

 

Tanácskozási joggal megjelent:  

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző 

 

Dr. Király Tünde háziorvos 

 

Jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető  

 

Lakosság részéről: 10 fő  

 

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

testület határozatképes. Javasolja a közmeghallgatás napirendjének elfogadását.  

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

120/2018. (XI. 27.) HATÁROZATA 

 

közmeghallgatás  napirendjének elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. november 27-i közmeghallgatás 

napirendét az alábbiak szerint elfogadja:  

 

1. Tájékoztató az egészségügyi alapellátásról Kékkút településen 

2. Tájékoztató a képviselő-testület munkájáról  

3. Tájékoztatás a környezet állapotáról  

4. Közérdekű kérdések, javaslatok  

 

1.) Tájékoztató az egészségügyi alapellátásról Kékkút településen 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: köszönti a körükben megjelent Dr. Király Tünde 

háziorvost és átadja a szót a doktornőnek. 
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Dr. Király Tünde háziorvos:  nagy örömére szolgál, hogy jelen lehet, szeretettel köszönt 

mindenkit. 34 éve a családorvoslást választotta hivatásának és ebben dolgozik, tevékenykedik. 

Nagyon örül, hogy itt lehet ezeken a településeken, többek között Kékkúton is, nagyon szívesen 

jön mindig a községbe. Gyermek és felnőtt orvosként is dolgozik ez a családorvoslás 

jelentősége. A hitvallásának tartja, hogy nagyon fontos a megelőzés és a prevenció és igazából 

ezért tevékenykedik és dolgozik hosszú évek óta. Többükkel már találkozott személyesen is és 

szeretettel vár mindenkit, ha nem is betegként, nem biztos, hogy betegként kell a rendelőbe 

eljönni, de  látogassanak el a rendelőbe akár Kővágóörsön, akár Kékkúton és beszélgessenek 

egy kicsit és hátha tud segíteni a problémák megoldásában. Most már lassan egy éve dolgozik 

ezeken a településeken, szeretettel vár mindenkit.  

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: köszöni a tájékoztatást, kérdezi, hogy van-e 

valakinek kérdése a doktornő felé. Megállapítja, hogy nincsen, ezért áttérnek a második 

napirendre.  

2.) Tájékoztató a képviselő-testület munkájáról  
 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy tavasszal 

megkezdődtek a hegyi utak felújításai aszfaltréteggel, hogy az időjárásnak jobban ellen 

álljanak. Az önkormányzat dolgozói a közterületeket folyamatosan gondozták és az ő munkájuk 

segítésére egy fűnyíró traktort vásároltak. A játszótéren kicserélésre került a mérleghinta és egy 

játéktároló dobozt helyeztek ki a homokozóhoz, amivel kapcsolatos visszajelzések a nyaraló 

szülőktől jó, ha olyan gyermek érkezik a játszótérre, akinek nincsen játéka, nagyon szívesen 

használják azokat. Pék László betegsége okán időközi polgármester választásra került sor, 

mellyel kapcsolatban a bizalmat köszöni a választópolgároknak. Augusztusban megrendezésre 

került a falunap, ahol nagyon finom pörköltek és pogácsák készültek a versenyzők jóvoltából. 

A templom felújítása is megvalósult az önkormányzat támogatásával, melynek felszentelésére 

október végén  a falu búcsú napján Márfi Gyula Püspök Úr által került sor. Ismét jelentkezett 

az önkormányzat a „Tiszta és virágos Veszprém megyéért” pályázatra, ahol kiváló 

minősítésben részesültek, melynek oklevelét bemutatja. Szintén részt vettek a „Virágos 

Magyarország” környezetszépítő versenyen, ezt a részvételt egy gyertyán facsemetével 

díjazták, melyet a Plébános Úr engedélyével a templomkertben ültettek el. Az év során 

útbaigazító táblákat készítettek a közterületekre. A község területén pótlásra kerülnek a 

kipusztult bokrok és fák, melyek az időjárás függvényében történnek. Mindenszentek 

közeledtével tökfaragást szerveztek a könyvtár segítségével, melynek a gyermekek nagyon 

örültek. Bővítik a karácsonyi díszkivilágítást, melyet megrendeltek és remélhetőleg az ünnep 

előtt megérkezik és fel tudják  helyezni. A következő évben is azon lesznek, hogy a község 

lakóit, nyaralóit amennyiben tudják segítsék és az újabb célokat, feladatokat szeretnének kitűzni 

és megvalósítani. Köszöni a figyelmet.  

3.) Tájékoztatás a környezet állapotáról  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: ismerteti a környezet állapotáról készült 

beszámolót. (mellékletként csatolva) 
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4.) Közérdekű kérdések, javaslatok  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a negyedik napirend keretében várja a kérdéseket, 

javaslatokat.  

 

Lakossági résztvevő: már 20 éve tartózkodik a településen, de most jutottak el odáig, hogy 

köszöni a segítséget, amit a polgármester asszonytól és egyáltalán bárkitől kapott. Még eddig 

ilyen nem fordult elő, hogy észre vegyék, hogy ha gond van és még segítsenek is.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: kérdezi,  hogy van-e észrevétel, kérdés.  

 

Lakossági résztvevő: az útbaigazító táblák véleménye szerint nagyon jók, kérdezi, hogy 

egységes házszám táblákat nem lehetne-e rendelni, készíteni.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: ezt mindenképpen körül  kell járni, mivel nagyon 

sokféle tulajdonos van,  mindenkinek más az ízlése, de egy körkérdés keretében mindenkit meg 

tudnak kérdezni és utána lehet ez ügyben dönteni. Kérdezi, hogy van-e  kérdés, bejelentés. 

Amennyiben nincsen, megköszöni a részvételt és a közmeghallgatást 16:20 órakor bezárja.  

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi                                                          Tóthné Titz Éva 

polgármester       jegyzőt helyettesítő aljegyző 


