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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. november 15. napján 15:00 

órai kezdettel megtartott közmeghallgatásáról. 

 

Az ülés helye: Kékkút Kultúrház 

 

Jelen vannak:  

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Vasáros Csaba alpolgármester 

Lájer Teréz képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző 

 

Lakossági résztvevő: 6 fő 

 

A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető  

 

 

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

testület három fővel határozatképes. Javasolja a meghívó szerinti napirendek elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

92/2022. (XI. 15.) HATÁROZATA 

 

napirend elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. november 15-i közmeghallgatás 

napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:  

 

1. Tájékoztató a képviselő-testület munkájáról  

2. Tájékoztatás a környezet állapotáról  

3. Közérdekű kérdések, javaslatok  

 

1. Tájékoztató a képviselő-testület munkájáról  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: év elején elkezdődött a kultúrház tetőszerkezetének, 

cserépfedésének a felújítása, amire a Magyar Faluprogram által kiírt pályázaton is sikerült 

támogatást nyerni.  Szintén 2021-ben elnyert pályázaton új sörpad garnitúrát, asztalokat és egy 
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fényképezőgépet vásároltak. A bolt üzemeltetésére kiírt pályázat sikeres volt, bíznak abban, 

hogy továbbra is marad a vállalkozó. A tervezett rendezvényeket sikerült megtartani, 

szerencsére a koronavírus nem jelentett akadályt. A visszajelzések alapján jól érezte magát, aki 

eljött. Nagyobb beruházás történt a bolt épületében lévő villanyhálózaton a megnövekedett 

áramfogyasztás okán, így az apartmanban és a boltban is zavartalanul működhetnek a 

villamosberendezések. A temető területén kicserélték a járdák melletti lámpákat, hogy 

biztonságosabb legyen a temetőlátogatás a novemberi ünnepet megelőző időszakban. 

A templom melletti kanyarban az út padkát a lakosság által is biztonságosabbá építtették a 

murvával való feltöltéssel. A „Kütyüi” falurészen kamerákat szereltettek a biztonságérzet 

növelése céljából. Az Önkormányzat dolgozói a közterületeket folyamatosan gondozzák, ahol 

kell, a növényeket pótolják. Telepítésre került a játszótér felé vezető utat megvilágító két 

napelemes kandeláber. Még ebben az évben tervezik a Tájház udvarán a csapadékvíz 

elvezetését a vizesedés lecsökkentésére. Reményeik szerint 2023-ban sikerülhet megnyitni a 

Tájházat az érdeklődők előtt, felvették a Laczkó Dezső Múzeummal a kapcsolatot a berendezési 

tárgyak visszahozatala ügyében. Lakossági kérésre a „Kütyüi” falurészen található ligetes 

facsoport veszélyes, elszáradt fáit hatóság által előírt feltételekkel megritkíttatják a vegetációs 

időszak megkezdéséig. A háború miatt kialakult rezsiárak megnövekedése mindenre hatással 

van, sajnos Kékkút Önkormányzatát is érinti. Azon vannak, hogy ez a lakosságot és a 

dolgozókat ne érintse fokozottan. Igyekeznek úgy gazdálkodni, hogy ez hosszabb távon így 

maradjon.  

A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta 

 

2. Tájékoztatás a környezet állapotáról  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a környezet állapotáról az alábbi tájékoztatást 

nyújtja: a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) 

bekezdésének e) pontja és az 51. § (3) bekezdése írja elő az önkormányzat feladatának a 

környezet állapotának értékelését, elemzését és a lakosság évente egyszeri tájékoztatását. 

Kékkút Község a Káli‐medence egységesnek tűnő területe 3 kistája közül a „Balaton-felvidék 

és kismedencéi csoport”‐hoz tartozik a Révfülöpöt Tapolcával összekötő műút mentén a 

Kékkúti‐hegy lábánál húzódik meg, a medence tőzeges láprétegeinek délnyugati sarkában. 

Közigazgatási területe 368,4 hektár, amelyből belterület 19,5 hektár, a zárkerti részek 32,6 

hektár, a külterület nagysága 316,3 hektár. Egyutcás település, fésűs, szalagtelkes beépítéssel, 

amely három út találkozásánál jött létre. E három út kereszteződésében található a falu barokk 

temploma. A település rendkívül kis méretéből adódóan markáns, elkülönülő településközpont 

nem alakult ki, habár az önkormányzat épülete, valamint a település vegyesboltja is a templom 

közelében található. Szerkezeti érdekesség a Fő utca kétoldalas zárt beépítésű karakterének, 

valamint a nyugati településrész, a Kütyü egyoldalas utcaszerkezetének különbözősége.  

A településen beépítetlen belterületi telkek csak a Kütyü településrészen vannak. Gondozott 

zöldterület a templom környezetében található. Kékkút legfontosabb ‐ megőrzendő ‐ 
morfológiai, településképi értéke a tájban való előnyös elhelyezkedése. A Káli‐medence 

jelenleg a Balatoni Nemzeti Park része. Először a kővágóörsi kőtenger vált védett területté 

1976‐ban a 17/1976. OTvH sz. határozattal, majd jóval később, 1984‐ben 9111 hektárnyi 

területen létre hozták a Káli‐medence Tájvédelmi Körzetet, a Balaton‐felvidéki táj 

mintaterületét. 1997‐ben a 31/1997. (IX.23.) KTM rendelet alapján, a Balaton‐felvidéki 

Nemzeti Park megalapításával a Káli‐medence a legmagasabb fokú védettséget kapta meg, s a 

Nemzeti Park központi részévé vált. Kékkút település tekintetében a település nyugati határán 

a Kütyüi domb területe (Magyarósi erdő déli része), valamint a belterülettől délre eső 

mélyfekvésű gyepek. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII törvény erejénél fogva 
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védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom és földvár, 

Kékkút község tekintetében megjegyezendő Kékkúti-forrás azonban ennek ellenére 

jogszabállyal jóváhagyott jegyzék nem került megalkotásra. Az országosan védett építmények 

mellett rendkívül magas a védelemre érdemes, a tájegységre jellemző népi lakóházak száma. A 

védelemre javasolt épületek köre, a védelem szempontrendszere településenként eltérő. 

Országos védelem alatt a Fő. u. 19., 39. és 55. számú „népi lakóház”-ak, valamint a római 

katolikus templom áll. A 27/2006. (II.7.) kormányrendelet alapján a Káli medence valamennyi 

települése nitrátérzékeny terület, ennek megfelelően a „helyes mezőgazdasági gyakorlat” 

előírásait be kell tartani, és alkalmazni kell a településen. A Nemzeti Park kezelésében lévő 

területeken a mezőgazdasági művelés aránylag ellenőrzötten zajlik, az abból származó 

szennyezések a vegyszerhasználat korlátozása miatt kevésbé jelentősek. Kékkút Község 

levegőjét a 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet a 10. légszennyezettségi zónába sorolja, vagyis a 

szennyezőanyagok közül a kén‐dioxid, nitrogén‐dioxid, szénmonoxid és benzol mennyisége az 

alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg, a szilárd légszennyező anyagok mennyisége a felső 

és az alsó vizsgálati küszöb között van. Nagy zajkibocsátással működő ipari vagy 

mezőgazdasági üzem a területen nem található, a zajterhelés forrása a közúti közlekedés, 

azonban a területen többnyire nem jelentős, ugyanis az ásványvíz-gyár teherforgalma 

Kővágóörs Község felé hagyják el a település közigazgatását, amely így a belterületen nem 

jelentkezik hatványozottan. A közlekedésből valamint az üzemi létesítményektől származó zaj 

zajterhelési határértékeit, a 27/2008.(XII.3.) KvVM–EüM rendelet mellékletei tartalmazzák.  

Kékkút területét országos kerékpáros törzshálózat nem érinti, de területén egy térségi 

jelentőségű kerékpárút áthalad, Balatoncsicsó irányából érkezik a Monoszlóra, majd a 

Balatonhenye ‐ Köveskál ‐ Kővágóörs ‐ Szentbékkálla ‐ Mindszentkálla ‐ Kékkút ‐ Salföld 

útvonalon hagyja el a Káli medencét Badacsonytomaj irányába. A településen a vezetékes 

ivóvízellátás megoldott, a vízellátó hálózat 100%‐os szintre kiépítettnek tekinthető, az 

ivóvízvezeték minden utcában kiépült, az ellátás regionális hálózatról történik. Kékkút területén 

a villamos energia szolgáltatója az EON Észak‐dunántúli Áramszolgáltató Zrt.  

A terület villamosenergia‐ellátása 100%‐osnak minősíthető. A térség villamosenergia ellátását 

a 120 kV‐os Litér‐Keszthely gerincvezeték biztosítja. A fejlesztési területek ellátása a meglévő 

települési hálózatokról biztosítható, azonban a transzformátorállomások bővítése szükséges.  

A tájképvédelmi területeken, illetve hosszútávon a medence teljes területén a légvezetékeket 

földkábelre kell cserélni. Kékkúton és a Káli‐medencében az épített környezet értékeinek 

jelentősége önálló turisztikai vonzerőként is számottevő, ezek védelme igen fontos, hisz ezen 

értékek jelenthetik fejlődésének egyik alapkövét. Fő célokként kell meghatározni a meglévő 

táji, környezeti, települési értékek megóvását, gyarapítását, a falukép megőrzését és fejlesztését, 

valamint az ökologikus tájgazdálkodás széleskörű terjesztését helyi biogazdálkodásból 

származó termékek előállításának és árusításának támogatása, a területre jellemző 

hagyományos gazdálkodási módok, valamint növény és állatfajok megjelenésének ösztönzése, 

szőlőgazdálkodás segítése, gyümölcsösök telepítésének ösztönzése. 

A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag elfogadta 

 

3. Közérdekű kérdések, javaslatok  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: elsőként szeretné elmondani, hogy Szabó Sándorné 

Rózsika néni telefonon felhívta, hogy nem tud jelen lenni, viszont szeretné megköszönni az 

önkormányzat munkáját, a feléjük tanúsított segítséget, gondoskodást és külön köszönet a 

falugondnoknak a segítségért és borzasztó nagy türelméért.  
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Oszter Zoltán (lakossági résztvevő): úgy tudja, hogy már gondolat formát öltött valamilyen 

elkerülő út. Kérdezi, hogy erről lehet-e valamit tudni.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: olyan fokozatban áll, hogy tervezés alatt van, illetve 

kapcsolat jött létre Kővágóörs Önkormányzattal és az Ásványvíz Zrt-vel, de erről a Jegyző 

Asszony többet tud mondani.  

 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: felmerült gondolatként, vagy tervként, hogy mi lenne, ha 

Kővágóörsön ahol van a mosóház, ott létesülne egy elkerülő út, nem egy autópálya típusú, 

hanem ami alkalmas a nagy teherautók és kamionok közlekedésére. Ennek érdekében született 

egy együttműködési megállapodás Kékkút Község Önkormányzata, Kővágóörs Község 

Önkormányzata és az Ásványvíz Zrt között, melynek az a lényege, hogy valamennyien 

egyetértenek ezzel az esetleges nyomvonallal, és ennek érdekében a megvalósítás 

vonatkozásában együttműködnek. Nyilvánvaló, hogy komoly összeg szükséges ennek a  

megvalósításához, anélkül nagy előrelépés nem várható. Annyi történt még, hogy a Kővágóörsi 

Önkormányzat kért be árajánlatokat tervezésre, és történt egy tervező kiválasztás, és ennek a 

költségét a három fél arányosan megosztva fizeti, tehát azt lehet mondani, hogy folyamatban 

van a tervek készítése.  

 

Oszter Zoltán (lakossági résztvevő): kérdezi, hogy bicikli útról nincsen szó valamilyen 

formában? 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: igazából nincsen, úgy tudja, hogy az a földút, ami 

átmegy Mindszentkállára az van kijelölve kerékpárútnak, de hivatalosan a főúton megy.  

 

Oszter Zoltán (lakossági résztvevő): elmondja, hogy minősítette a szálláshelyét, kérdezi, 

hogy utána be kell nyújtania a hivatalba? 

 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: ugyanúgy a jegyző a nyilvántartásba vevő és engedélyező 

hatóság, csak azt, hogy melyik típusú szálláshelynek felel meg a szálláshely, hogy  

megvannak-e azok a feltételek, amik szükséges egy-egy típushoz, nem a hivatal vizsgálja, 

hanem erre a célra létrejött szervezet, és az ő igazolásukat is be kell csatolni.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: amennyiben nincs több kérdés, megköszöni a 

részvételt és a közmeghallgatást 15:16 órakor bezárja.  

 

K.m.f. 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi       dr. Szabó Tímea 

polgármester         címzetes főjegyző 

 

 


