
    
   
ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. 

Ikt.szám: 47-2  /2010.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 13.-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 
Kovács József   képviselő   
Gáspár József képviselő  
Borbély Gyula képviselő 

Meghívottak: Soltész Attila körjegyző megbízásából:
Horváth Anita fogalmazó

 Kovácsné A. Katalin jkv.v.
Sütő Árpád műszaki előadó 
Köveskál polgármestere Sebestyén Zoltán
Szentbékálla polgármestere Sárvári Attila 
Best Kft. részéről  Doszpot József 

        
Vella Zsolt polgármester  Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 6 tagú képviselő-testületből  6 fő jelen van, az ülés határozatképes.
A képviselő-testületi ülést  15.00 órakor megnyitja. 

Ismerteti a  napirendi pontot:

1. A Káli-medencei települések  Burnót-patakba történő szennyvízelvezetésének ügye.
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester  

A képviselő-testület a napirendi pont tárgyalásával 6 igen  szavazattal   egyetértett. 

1. A Káli-medencei települések  Burnót-patakba történő szennyvízelvezetésének ügye.  

Vella Zsolt polgármester   A képviselő-testület a 194/2009. /XII. 21./ Kt. határozatában döntött arról, hogy 
 a  Közép-dunántúli  Környezetvédelmi Természetvédelmi és  Vízügyi  Felügyelőség 14254/2007  ügyszámú  és 
25274/2008 iktatószámú jogerős határozat felülvizsgálatára az Országos Környezetvédelmi Természetvédelmi 
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és Vízügyi felügyelőség előtt folyó 14/03558/2009 iktatási számú ügyben az eljárás felfüggesztését kéri   2010. 
március  31.-ig. Ábrahámhegy Község Önkormányzata és  Köveskál, Mindszentkálla, Szentbékkálla, Monoszló, 
Balatonhenye, Községek Önkormányzatai között Köveskál, Mindszentkálla, Szentbékkálla, Monoszló, 
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 kérte 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.

2010. január 8-án az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Ábrahámhegy 
önkormányzat fellebbezésére indult másodfokú közigazgatási eljárásban meghozta a végzést, mely szerint az 
eljárást  2010. március 31-ig felfüggeszti. 

Köveskál, Mindszentkálla, Szentbékkálla, Monoszló, Balatonhenye, Községek Önkormányzatai 2010. január 11-
ig nyilatkozatukban  vállalták, a Burnót patak meder torkolat áthelyezése érdekében, hogy 2010. évi 
költségvetésükben tervezik a kivitelezést a Beszt Kft. által készített „Ábrahámhegy község Burnót patak torkolat 
áthelyezés terve” és a Balatonfelvidéki Vízgazdálkodási Kft. Tapolca  tárgyi munka kivitelezésére készített 
árajánlata alapján. 

Az ügy lezárása érdekében hívta össze a mai megbeszélését és egyezségre kellene jutni.
A községek az elvárásoknak eleget tettek és az ehhez tartozó dokumentumokat be is hozták nekünk és kérik, hogy 
a pályázathoz való benyújtáshoz vissza kell vonni Ábrahámhegy Önkormányzatának a fellebbezését. 
 
Köveskál polgármestere Sebestyén Zoltán  Köszöni a lehetőséget, hogy itt a testületi ülésen megbeszélhetik a 
problémákat. A polgármester úr hozzászólását kiegészíti azzal, hogy a  pályázatot elnyerték, amelynek 1 milliárd 
forint a költségvetése. A támogatási szerződés megkötésének feltétele a vízjogi engedély megléte.  
Vízjogi engedély nélkül a támogatási szerződést nem lehet megkötni, a beruházást elkezdeni nem tudják. 

Best Kft. részéről  Doszpot József   A medereltereléshez szükséges véleményeket, hozzájárulásokat megkapták, a 
Nemzeti Park és a Vízügyi Igazgatóság is megadta. Az ábrahámhegyi önkormányzatnak megküldték a nulla 
forintos tervezési szerződést. Az is teljesült, hogy az 5 önkormányzat a költségeket vállalta. 720 e. Ft-ból tudnák 
megépíteni a mederelterelést. Ezért kérik a fellebbezés visszavonását. A probléma az, hogy van ugyanis egy 
vízjogi engedély  2010. áprilisig, de időközben miközben a pályázat ment kértek egy létesítési engedélyt azért, 
mert egy-két átemelőt egy-két községben  áthelyeztek másik ingatlanra mivel problémás volt, úgy tartották az 
ingatlantulajdonosok mégis jobb ha nem náluk lesz egy átemelőt hanem a szemben lévő telken és az önkormányzat 
is úgy találta jónak, ezért módosítási kérelem van bent. A módosításról szó volt a pályázatban is, a pályázatot 
kiíró szervezet tudja azt, hogy most egy létesítési engedély módosítás következnék. A vízügyi hatóság addig nem 
adja ki amíg a fellebbezési eljárás nem zárul le. Lezárni csak úgy tudják, hogy valamilyen módon vége lesz az 
eljárásnak vagy visszavonásra kerül a fellebbezés. Ábrahámhegy önkormányzatának ebből hátránya nem 
származhat. 
A finanszírozási szerződés megkötésére kapott 45 nap határidőből már január 11-én 20 nap eltelt.

Vella Zsolt polgármester  A települések a költségeket lakosságarányosan vállalják, a költségvetésükben még nem 
szerepel, mivel még nem tartanak ott, de a nyilatkozatuk már ennek megfelel. Korrekt együttműködést szeretnének, 
de elsősorban Ábrahámhegy érdekeit kell figyelembevenni. 
A torkolat áthelyezés engedélyezési tervdokumentáció is megérkezett.

A jelenlévőknek közreadja a Burnót-patak torkolat áthelyezésének a helyszínrajzát. 
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Szentbékálla polgármestere Sárvári Attila  Megköszöni a lehetőséget, mivel ebben a csatorna építésben már sok 
munkájuk benne van és súlyos kérdésről van szó. Ha eredményes megoldás születik az mind a két településnek a 
hasznára lesz. Kéri mérlegelni a helyzetet és a lehetőséget, hogy meg tudják valósítani. 

Vella Zsolt polgármester  A patakmeder elterelés mikorra realizálható, erről eddig nem volt szó, nem is szerepel a 
jelenlegi kívánalmaik között. Erre is kellene egy időpontot meghatározni. 

Best Kft. részéről  Doszpot József  Az engedélyt meg kell kapni, addig nem szabad hozzányúlni semmihez sem, 
mivel a Balaton mellett vannak. Ők egy napot sem fognak kihagyni az engedély megkapása érdekében.
Optímális esetben 60 nap múlva meg lesz az engedély. 

Gáspár József képviselő  Amit vártak a patak elterelés ügyében az rendelkezésükre áll, mind az öt község 
nyilatkozott az anyagi kötelezettségvállalásról. Ősszel javasolja megoldani, mivel akkor a legalacsonyabb a 
vízállás. Az engedélyezési eljárási költségeket kell még meghatározni.  

Best Kft. részéről  Doszpot József  Nem tudja megmondani, mivel medertervezési engedélyezési eljárásuk nem 
volt,  ezért telefonon történt érdeklődés után elmondja, hogy a várható költség 100 e. Ft. 

Vella Zsolt polgármester  Ábrahámhegy községnek nincs terve azzal a résszel, nem akarják a strandot bővíteni. 
Nem akarják a Káli-medencei településekkel megfizettetni itt a beruházást, mivel ez felmerült egy-két  település 
részéről, hogy egy másik településen készül egy beruházás az adófizetők pénzéből.  Ábrahámhegy községnek nem 
érdeke, hogy a patak odébb legyen terelve. 

Szentbékálla polgármestere Sárvári Attila  Ez a csatornázáshoz kapcsolódó beruházás és a képviselő-testülettel 
így beszélték meg. 

Best Kft. részéről  Doszpot József   Bevállalják, hogy a közmű egyeztetési, tervezési és engedélyezési díjakat 
kifizetik. 

Köveskál polgármestere Sebestyén Zoltán Augusztusban kérte a képviselő-testületet, hogy Hegymagasra 
kiránduljanak és nézzek meg a rendszert, ugyanaz lesz Köveskálon is, a m3-ben lesz csak különbség,  ott se 
szennyvízet nem lehet látni, se szagot érezni. A tisztítóműből kibocsátott víz jobb minőségű, mint a folyóvíz. 
Megígéri, hogyha elkészült az ábrahámhegyiek megnézhetik, hogy megnyugtassa őket. 

Kovács József képviselő  Megnyugtató választ kaptak a kérdésekre, nem akarnak egy beruházást megakadályozni. 
A polgárainknak nekünk kell elszámolni.  A torkolat áthelyezést a tisztítómű próbaüzemével el lehet kezdeni, ha 
azzal egybeesik, nem muszáj ősszel, nem biztos, hogy alacsony lesz a vízállás. 

Vella Zsolt polgármester  Ragaszkodik az idei őszi kezdéshez. 

Szentbékálla polgármestere Sárvári Attila  Úgy érzi, hogy nem lehet akadály.

Borbély Gyula képviselő  Úgy látja egyetértés van közöttük, ragaszkodik az őszi kezdéshez a megvalósításhoz. 

Kondor László képviselő  Úgy érzi, hogy jogszerűen aggályoskodtak, a lakosság ezt várta tőlük. Örül, hogy az 
aggályoskodás nem volt hiába. Ábrahámhegyen nyáron több ezer ember van és hírüket viszik. 

Köveskál polgármestere Sebestyén Zoltán   A fejekbe rendet kellene tenni, nem véletlenül az a neve, hogy 
tisztítómű, mivel nem az folyik ki ami belefolyik. Rendkívül szigorú előírások mellett működhetnek csak.

3



Kondor László képviselő  Véleménye szerint minden műszaki dolog meghibásodhat, ezért kell körültekintően 
eljárni. 

Vella Zsolt  polgármester   Javasolja,  hogy  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, 
Ábrahámhegy Önkormányzata a benyújtott fellebbezését vonja vissza. 

Kéri a testület szavazását a fent elhangzottakkal kapcsolatban.

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi 

2/2010. /I. 13. / 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,   Ábrahámhegy  Önkormányzata a  benyújtott  fellebbezését 
visszavonja. 

Felelős: Vella Zsolt  polgármester 
Határidő: azonnal. 

Vella Zsolt polgármester Az ülést  16.00  órakor bezárja. 

k.m.f. 

Horváth Anita Vella Zsolt 
fogalmazó polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője: Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester
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