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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
Ikt.szám: 121-184 /2009.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 21-i nyilvános
rendkívüli ülésén.
Helye: Ábrahámhegyi Polgármesteri Iroda hivatalos helyiség: Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
Jelen vannak: Vella Zsolt polgármester
Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester
Kondor László képviselő
Gáspár József képviselő
Borbély Gyula képviselő
Távolmaradt:

Kovács József képviselő

Meghívottak:

Soltész Attila körjegyző
Sütő Árpád műszaki előadó

Jegyzőkönyvet készítette: Kovácsné A. Katalin
Vella Zsolt polgármester Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 6 tagú képviselő-testületből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes.
A képviselő-testületi ülést 17.00 órakor megnyitja.

Ismerteti a napirendi pontokat:
1. A Káli-medencei települések Burnót-patakba történő szennyvízelvezetésének ügye.
2. A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló rendelet
megtárgyalása.
3.

Ábrahámhegy Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 10/2009. /IX. 17./ rendelet függelékkiegészítése az Államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján a 2010. évi szakfeladatok meghatározása okán.

A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával 5 igen szavazattal egyetértett.
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1. A Káli-medencei települések Burnót-patakba történő szennyvízelvezetésének ügye.
Vella Zsolt polgármester
A múlt héten tárgybani ügyben megbeszélésén vett részt , melyen Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő is jelen
volt és felolvassa a képviselő-testület tagjainak a megbeszélésről készült jegyzőkönyvet.
Sütő Árpád műszaki előadó Az ügy jelenleg másodfokú hatósági eljárás előtt van, a beterjesztett határozati
javaslat arról szól, hogy a képviselő-testület az eljárás felfüggesztését kéri.
Soltész Attila körjegyző Észrevételezték a megbeszélésen, hogy a költségviselésről nem született döntés. Még az
eljárás sem indult meg, az elvi engedélyezési dokumentációt sem küldték meg önkormányzatunk részére. A tervező
cég csak vázrajzot készített és beszerzett különböző nyilatkozatokat, amelyek nem helyettesítik a szakhatósági
nyilatkozatokat. A megbeszélésen felmerült, hogy Ábrahámhegy önkormányzata a hatósági díjak megfizetését
felvállalhatná. Megkérdezték a tervezőtől, hogy ez milyen összegű lenne, azt válaszolta, hogy konkrét összeget
nem tud, kb. 70-120 e. Ft lenne vélelmezhető.
Kondor László képviselő A költségek finanszírozása nincs benne a jegyzőkönyvben, hogy azt a megalakuló
Vízitársulat fizetné.
Gáspár József képviselő Tulajdonképpen 5 hónapig semmi nem történt, tudják a települések, hogy az ő
érdekükben történik, azt is tudják, hogy valakinek finanszírozni kellene és engedélyeztetni, nem Ábrahámhegy
község érdekében történik a patak elterelés.
Olyan feltételekkel lehet tovább tárgyalni, hogy kérjék az eljárás felfüggesztését amíg minden település elfogadja
az éves költségvetését és abban külön sorban nevesíti ennek a munkának a finanszírozását, és eddig az időpontig
szerezzék be a munka elvégzéséhez szükséges engedélyeket.
Kezdeményezni javasolja egy egyeztető tárgyalást, ahol majd bemutatják a községek a költségvetésüket és a tervet.
Vella Zsolt polgármester A képviselő-testülettel történt konszenzust követően javasolja:
Kezdeményezzék az eljárás felfüggesztését 2010. március 31-ig az alábbi feltételekkel:
- Az érintett községek kötelezettségvállalásukat, a kivitelezés költségét a saját költségvetésükben
fordulóban 2010. január 31-ig külön soron nevesítsék, Ábrahámhegy patak elterelés megnevezéssel.
- 2010. január 31-ig mutassák be, hogy fentiek a költségvetésükben szerepeltetésre kerültek-e.
- Az engedélyezési tervdokumentációt 2010. január 20-ig adják át Ábrahámhegy község részére.

első

Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi
194/2009. /XII. 21./ Kt. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-dunántúli Környezetvédelmi
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 14254/2007 ügyszámú és 25274/2008 iktatószámú jogerős
határozat felülvizsgálatára az Országos Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőség előtt
folyó 14/03558/2009 iktatási számú ügyben az eljárás felfüggesztését kéri a mai naptól kezdődően 2010.
március 31.-ig a 2004 évi CXL tv. 32.§ (3) bekezdés alapján.
Indoklás:
Ábrahámhegy Község Önkormányzata és
Köveskál, Mindszentkálla, Szentbékkálla, Monoszló,
Balatonhenye, Községek Önkormányzatai között Köveskál, Mindszentkálla, Szentbékkálla, Monoszló,
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Balatonhenye, szennyvízcsatornázása ügyében egyeztetés került lefolytatásra a felek között 2009. december
15-én, melyen megállapodás született arról, hogy a Burnót patak medrének végleges rendezéséig ( meder
módosítás engedélyének jogerőre emelkedéséig) az eljárás felfüggesztését kéri az alábbi feltételekkel:
-

-

Az érintett községek kötelezettségvállalásukat, a kivitelezés költségét a saját költségvetésükben első
fordulóban 2010. január 31-ig külön soron nevesítsék, Ábrahámhegy patak elterelés megnevezéssel.
2010. január 31-ig mutassák be, hogy fentiek a költségvetésükben szerepeltetésre kerültek-e.
Az engedélyezési tervdokumentációt 2010. január 20-ig adják át Ábrahámhegy község részére.

Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: 2009. december 23.
2. A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló rendelet
elfogadása.
Vella Zsolt polgármester
A képviselő-testület tagjai az előterjesztést és a rendelettervezetet kézhezkapták, mely tartalmazza a 2010.évi
díjváltozásokat. Ez jelentős emelést tartalmaz az idei évhez képest. A rendelettervezetben a képviselő-testület
kedvezményeket is állapíthat meg.
Soltész Attila körjegyző
A képviselő-testület jogkörébe tartozik, hogy hány hónapra állapítja meg a kötelező közszolgáltatást és rendeli
meg Remondis Kft-től a szállítást, ez lehet pl. 4 vagy 8 hónap is.
Tájékoztatja a testületet, hogy a Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke levelet küldött, mely
szerint a kistérség polgármesterei nyilatkozzanak a Remondis Kft. magas szállítási költségeivel kapcsolatban.
Sütő Árpád műszaki előadó A 2010. évben a 120 literes kuka elszállításának díja bruttó 417 Ft lenne. Az emelés
összege bruttó 105 Ft. Ez alapján az önkormányzat által fizetendő éves díj 10.313.916 Ft+ Áfa.
A lakosság által fizetendő díj: állandó lakosság 21.710 Ft, nyaralótulajdonosok 9.185 Ft. A nyaralótulajdonosokat ebben az esetben öt hónap fizetési kötelezettség terheli.
Vella Zsolt polgármester Holnap délelőtt lesz elnökségi ülés, melyen e témát is tárgyalni fogják, ezért ezt
véleménye szerint meg kellene várni, ezért javasolja, hogy ma ne döntsenek a szemétszállítási díj mértékével
kapcsolatban. A 34 településnek kellő erőt kell biztosítani és fellépni a Remondis Kft. irányában.

3.

Ábrahámhegy Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 10/2009. /IX. 17./ rendelet függelékkiegészítése az Államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján a 2010. évi szakfeladatok meghatározása okán.

Soltész Attila körjegyző A Magyar Államkincstár 2009. december 9-én érkezett levelében tájékoztatta az
önkormányzatot, hogy a Magyar Közlöny 157.számában jelent meg a Magyar Köztársaság 2010. évi
költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény 2. §-a módosította az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény előírásait. A törvény értelmében a helyi önkormányzatokról
is a kincstár nyilvános és közhiteles nyilvántartást vezet. Az önkormányzat esetében a törzskönyvi szerv alapító
okiratán a Szervezeti és Működési Szabályzatot kell érteni. Az önkormányzat által elfogadott 10/2009. /IX. 17./
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rendeletét a 6. számú függelékkel kiegészítve a 2010. évi szakfeladat a 8008/2008. /HÉ 51./ PM tájékoztató az
államháztartási szakfeladatok alapján kell elfogadni.
Vella Zsolt polgármester Javasolja a rendelet fentiek szerinti módosítását. Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül megalkotta az alábbi
17/2009. /XII. 28./ r e n d e l e t é t
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2009. /IX. 17. / rendelet
módosításáról.
/1.sz. mell. /

Vella Zsolt polgármester Az ülést 18.30

órakor bezárja.

k.m.f.
Soltész Attila
körjegyző

Vella Zsolt
polgármester

A jegyzőkönyv hitelesítője: Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester

