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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt.szám: Á- 47-82 /2010.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 25.-i közmeghallgatásán
az Ábrahámhegyi Kultúrotthon helyiségében.
Jelen vannak: Vella Zsolt polgármester
Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester
Gáspár József képviselő
Kondor László képviselő
Borbély Gyula képviselő
Kovács József képviselő
Meghívottak:

Soltész Attila körjegyző
Kovácsné Auer Katalin jkv.v.
Horváth József Révfülöpi Rendőrőrsparancsnok
Sütő Árpád műszaki előadó
Észak-Balatoni Regionális Település Szilárdhulladék-kezelési Társulás részéről:
Tasnádi Tibor projektvezető
Remondis Kft. Tapolca részéről: Kiss Nándor ügyvezető, Illés Csaba szállításvezető.
33 fő a lakosság részéről.

Vella Zsolt polgármester Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a közmeghallgatás 6 fővel határozatképes, 18.00 órakor megnyitja.
Ismerteti a napirendi pontokat:
1. Közrendvédelmi beszámoló.
2. Közérdekű kérdések és javaslatok.
A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával 6 igen szavazattal egyetértett.

1. Közrendvédelmi beszámoló.
Vella Zsolt polgármester Felkéri a napirend ismertetésére Horváth József Révfülöpi Rendőrőrsparancsnokot,
aki a közrendvédelemmel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtja:
Horváth József Révfülöpi Rendőrőrsparancsnok Ábrahámhegy állandó lakosainak száma a nyári idegenforgalom
idején megtöbbszöröződik, akár tízszeresére is. A község területén a 71. sz. főközlekedési út halad át.
A rendőrség részéről az ellenőrzés folyamatos. Nyáron a magas vendégforgalom miatt jelennek meg a balatoni
településeken az utazó bűnözők.
A községben bűnűgyileg fertőzött helyek a strand, a parkolók, a Virág, Vasút utca környéke. A fertőzött területet
az üdülőjellegre vonatkozóan kell érteni, amely itt a községben közepes.
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A jellemző bűnelkövetés a betöréses lopás, illetve a besurranásos lopás. Az utazó bűnözőket kiszűrik. A gazdasági
válság és a munkahelyvesztés miatt több a bűncselekmény. A bűncselekmények 30-50 %-a az áldozatok
hanyagsága miatt következik be, az autóban hagynak nagy értékű műszaki cikkeket és ez szinte kínálja magát a
bűnözőknek.
A bűnmegelőzésbe bevonják az ábrahámhegyi polgárőrséget is, akik napi szinten látnak el szolgálatot. A
polgárőrség hozzájárul a közbiztonsághoz hozzájárul, közös szolgálatellátás is van.
A rendőrőrs munkájának színvonalán folyamatosan javítanak és folyamatos a járőrőzés.
A nyári szezonban a rendőrőrs létszáma is emelkedik, Ábrahámhegyet átcsatolták a Révfülöpi csoporthoz, 2009.
óta oda tartozik, Ruzsa Zoltán a körzeti megbízott. Révfülöptől Balatonedericsig tartozik hozzájuk, ez 28 km-es
partszakasz.
Balesetveszélyes helyek a községben a Salföld felé vezető út, a 71. út kereszteződése. A 71. sz. főközlekedési úton
nagy az autós- és gyalogosforgalom, amelynek a rendjét fenn kell tartani. A sebességmérések folyamatosak a
településen, már éjszaka is tudják mérni a sebességet. A tavalyi évben négy közlekedési baleset történt.
Vella Zsolt polgármester Megköszöni Horváth Józsefnek a beszámolót.
2. Közérdekű kérdések és javaslatok.
Vella Zsolt polgármester A szemétszállítás díja és módja, a szolgáltató az idei évben változott, lényegesen
magasabb lett a díj. A mai ülésre meghívásra került az Észak-Balatoni Regionális Települési Szilárdhulladék
kezelési Társulása részéről Tasnádi Tibor projektvezető és a Remondis Kft. Tapolca részéről Kiss Nándor
ügyvezető, hogy tájékoztassa a lakosságot a szemétszállításról.
Tasnádi Tibor projektvezető Ezt a társulást 2005. évben hozták létre. 2009. július 15-től Magyarországon nem
lehet olyan szemétlerakó, amely nem rendelkezik védelemmel, nem folyhat keresztül rajta a talajvíz.
Az önkormányzatok az EU által felkínált támogatásból hozzák létre ezt a beruházást. A lerakóknak a
csurgalékvíze nagyon szennyezett. Ez a beruházás két milliárd forintba került. Ennyibe került Királyszentistvánon
egy két hektáros hulladéklerakó, hulladékfeldolgozó üzem, Tapolcán, Pápán, Ajkán és Veszprémben egy szelektív
hulladékot válogató csarnok, Tapolcán, Pápán, Ajkán egy hulladék átrakó állomás és Balatonfüreden egy
komposztáló telep felépítése valamint csatlakozik még hozzá 400 db szelektív hulladékgyűjtő sziget megépítése.
A munka elkészült, holnapután lesz az ünnepélyes megnyitó. A sok jó között van rossz is, nyilván azért kértek meg
engem, hogy jöjjek el és mondjam el, hogy miről is beszélünk.
Tavaly július 15-e óta Tapolcára kerül a hulladékszállítás, melyet a Remondis Kft. Tapolca végez.
2010.év egy átmeneti év és 2011. évben történik meg véglegesen a szemétszállítási díj megállapítása.
Az új üzemnél bizonyos szabályokat be kellett tartani. Melyek voltak ezek: szigetelt lerakó kellett, megfelelő
hulladékszállítási engedély, megfelelő járművek, megfelelő szakképzettségű emberek.
A szelektív hulladékgyűjtés arányát emelni kellett 20 %-ra az összes hulladékon belül, a lerakóba került bomló
szerves anyagot jelentősen csökkenteni kellett.
Előzetes kalkuláció szerint a 2011. évtől várható díj 34-35 ezer forint lesz évente, egy 120 literes edényre vetítve.
Ez nagy szám, tudja akik itt ülnek nem termelnek hetente 120 liter hulladékot. Akiknél ez indokolt, ott be lehet
vezetni azt, hogy a kukát kisebbre cseréljék 80 ill. 60 literesre, ez alá nem lehet menni, mivel a kisebb edényt a
kukás autó nem tudja felvenni.
Ő a keletkezett hulladékot - pl. konyhai - komposztálja, a műanyag palackot szelektív hulladékgyűjtő szigetre
viszi, ezzel például a keletkezett hulladék mennyisége csökkenthető.
A heti egy alkalommal történő űrítés jogszabályi kötelezettség, ezt tartalmazza a díj, valamint évi egyszeri
lomtalanítást és a szelektív hulladékgyűjtő sziget üzemeltetését.

3

A díjkalkuláció egy hosszas egyeztetési folyamat eredményeképpen alakult ki, a bevételek és a költségek
figyelembevételével.
2011-ben lesz valóban látható, hogy a rendszer mennyi költséggel fog működni, mennyi lesz a villanyszámla, a
gázszámla, munkabérek, akkor tudják véglegesíteni, hogy mibe kerül ez a rendszer.
Kiss Nándor ügyvezető 2009. júliusában vették át a szemétszállítást a BÖKI-től. A községből a szemetet
Tapolcára szállítják. A cégük rendelkezik olyan hulladéklerakóval ahová engedéllyel helyezik el a hulladékot.
A jövőben Veszprém megye 158 településéről a szemét direkt Királyszentistvánra kerül beszállításra, ez a
veszprémi, balatonalmádi és a balatonfüredi gyűjtő körzeteire vonatkozik. A központi lerakótól legmesszebb lévő
térségek Pápa, Ajka és Tapolca pedig úgy oldja meg, hogy egyes városokban építetett hulladékkezelőt.
A Remondis Kft. Tapolca körzetéhez 42 település tartozik, ebből három város. Évi 17-18 ezer tonna hulladékot
kezelnek.
2009. júniusában 250 Ft+Áfa volt egy darab 120 literes kuka űrítése, 2010.év átmeneti év lesz.
A Társulás pályázatot írt ki a megyében keletkező lakossági hulladék elszállítására vonatkozóan, melyet a
Remondis Kft. Tapolca több egyéb szolgáltatóval konzorciumként megpályázott és ezen pályázatot elnyerte.
A díj képzésénél figyelembe kellett venni a rendszer költségét, az évi 52 alkalommal történő elszállítást, évi egy
lomtalanítást, szelektív hulladékgyűjtést. A díj négy forduló egyeztetésen ment keresztül a társulás és a
konzorcium között. A díjképzés egységes díjpolitikai elvek alapján került megállapítása. A hat szolgáltató
területén 5-6 %-os díjdifferencia van. Az egész rendszer úgy került kiszámításra, hogy minimális nyereség 2,3 %os. A 2011. év végi kalkuláció alapján tudják megmondani a 2012. évi díjakat. Elképzelhető, hogy azt tudják
mondani, ugyanannyi marad az ár, vagy csökken vagy nő 2 %-kal. Ennek függvénye, a bérek, üzemanyag stb.
Lehetőség van a 120 literes edény kisebbre 60 literesre történő cseréjére, de extrém esetben ha hirtelen
lecsökkentené mindenki a 60 literesre, akkor a meglévő költségek mellett nem lehetne fenntartani a szolgáltatást és
a következő évben a 60 literes elszállítása is annyiba kerülne mint a 120 literesé. A szelektív hulladékgyűjtő 400
db sziget tovább fog növekedni, még további 150-et vállaltak 2012-2013-ban. Be fogják vezetni a háztól a
szelektív hulladékgyűjtést, csak szelektív hulladékot helyez ki a lakosság.
Vella Zsolt polgármester
A szelektív hulladékgyűjtő sziget pályázat útján került kialakításra a Fürdőegyesülettel közösen, most van kialakítás alatt a futballpályánál.
Fókás Elemér Tavaly hetenként kétszer gyűjtötték a szemetet nyáron, az idén is így történik?
Vella Zsolt polgármester
díjba.

Két éve nyáron még a szemetet a BÖKI cég szállította el. Jelenleg ez nem fér bele a

Pattantyús Miklós Lehet-e fémmel bővíteni a szelektív hulladékgyűjtést?
Tasnádi Tibor projektvezető A fém hulladékgyűjtőt konténerestől együtt lopják el, nem célszerű ott ahol őrizetlen
a gyűjtés.
Németh Gábor Kérdezi, hogy az emblémás szemétszállító zsák ára mennyibe kerül és hány literes.
Kiss Nándor ügyvezető A zsákot az önkormányzatnál lehet megvásárolni és 110 literes, amelynek ára 480 Ft.
Tasnádi Tibor projektvezető A szemétszállítási díjban nemcsak a működtetés költségét kell fizetni, hanem az
amortizáció költségét is ki kell termelni. A balatonrendesi szeméttelepnél is fel kellett volna halmozni a
rekultiváció költségét is. A kukás autó 10 évig jármű utána meg kell vásárolni.
Soltész Attila körjegyző Milyen nagy a különbség a régi és a jelenlegi szemétszállítási díj között, ezt sokan
felvetik. A díjat minden évben az önkormányzat saját erőből jelentős összeggel egészítette ki, a különbözeti
összeget a szemétszállító cég felé befizetette, de ezt az önkormányzat már nem tudja vállalni.
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A mai Napló újságban jelent meg egy cikk, Czaun János Észak-Balatoni Regionális Szilárdhulladék-kezelési
Társulás elnökének nyilatkozata szerint, hogy a szemétszállítás összköltsége 2,3 milliárd forinttal kevesebb lesz.
Tasnádi Tibor projektvezető A díjcsökkentésre a pályázatot június 30-án nyújtják be.
Ferenczi Balázs A szemétszállítási díjról számlát kapott, de ő nem viszi igénybe a szemétszállítást, mivel májustól
októberig nincs itt, a számla így nem reális. A kuka űrítése kedden van, ők vasárnap haza mennek, a kukával mi
lesz, nincs aki betegye az ingatlanán belülre. A zsákos megoldás jobb lenne a kuka helyett. Ő a zsák után fizetne,
amennyit igénybe vesz.
Tasnádi Tibor projektvezető A szemétszállítás jogi megközelítése: a hulladékgazdálkodásról szóló törvény
kötelező közszolgáltatást ír elő. A kukás autó az útvonalon végig megy, heti egyszer a jogszabály szerint. A
szilárd burkolatú edény meglétét is jogszabály írja elő. Az emberi megközelítése, hogy megérti a
nyaralótulajdonosokat, de nem lehet igazságosan kezelni.
Kiss Nándor ügyvezető A szemétszállítás díját a helyi önkormányzat állapítja meg a vonatkozó rendeletében, és
törvényi előírás is, hogy igénybevétele kötelező. Ha valaki nem teszi ki a kukáját a szemétszállító cég költségei
ugyanúgy felmerülnek egész éves szinten, a rendszert fenn kell tartani.
Soltész Attila körjegyző
Az önkormányzat helyi rendelete szabályozza a közszolgáltatás módját, az
önkormányzat lehetősége, hogy a nyaralótulajdonosoknak hány hónapban határozza meg a fizetendő díj mértékét.
Elhangzott többek részéről, hogy nem termelődik szemetük, nem használják az ingatlant. Amennyiben ezt a tényt
az önkormányzat képviselő-testülete elfogadja és biztosítani kívánja a díjfizetés szüneteltetését, úgy van rá
lehetőség, ha pl. úgy szabályozza a helyi rendeletében, hogy akik nem használják az ingatlant, ha a közüzemi
számlákon – víz, villany, gáz - nem képződik összeg, tehát „nullás” értékű, akkor arra a hónapra, hónapokra
egyáltalán nem, vagy esetleg más szolgáltatókhoz hasonlóan, csak rendelkezésre állási díjat kelljen fizetni. Jelenleg
Ábrahámhegyen ilyen rendelkezés nincs a vonatkozó rendeletben.
Ferenczi Balázs Ha a pluszként termelődő szemétnél elég a zsák, akkor nem érti, hogy miért nem lehet csak
zsákba rakni a szemetet.
Tasnádi Tibor projektvezető Mivel a zsák nem rendszeres szemétszállítást szolgál, hanem alkalmi célra való.
Kovács József képviselő A szemetes zsákot szétrágják a kutyák és a vadak, ezzel az önkormányzati dolgozóknak
feladatot adva, mivel ők szedik össze a szemetet és a falu két napig úgy néz ki, mint egy szemétdomb. Az is félő,
hogy a névtelen zsák az erdő alján köt ki.
Illés Csaba szállításvezető A tapasztalatok szerint júliusban több a szemét, mint áprilisban, ez évek óta így van.
A szemetet valaki termeli, vagy állandó lakos vagy megjelenik az üdülő réteg.
Bliszkó Krisztina Ha mindenki 60 literes kukát használna, akkor magasabb lenne az ár, ezt nem értette.
Tasnádi Tibor projektvezető Most van egy létesítmény aminek van egy kapacitása évi 120 ezer tonna, ha csökken
a hulladékmennyiség csökken a működési költség is, a kettő között nincs egyenes arányosság. A szemét
mennyiségét csökkenteni, van aki környezettudatosan külön tárolja a szemetet, kisebb edényt tud használni. Ha túl
sokan térnek át erre a rendszerre, valóban díjnövekedést fog eredményezni.
Németh Gábor A 110 literes zsák mellé javasolja a 60 literes zsákot is igénybe lehessen venni. Kérdezi, hogy az
önkormányzatnak van-e rálátása a jogos költségekre?
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Tasnádi Tibor projektvezető Ez a társulás a 158 települési önkormányzat vagyona, ezt öt település képviseli a
Társulási Tanácsban, van egy ellenőrzési bizottsága a testületnek.
A szolgáltató éves üzemelési költségekről számviteli nyilvántartást vezet, ez alapján készül a díjelőterjesztés. A
Társulási Tanács végzi el a számításokat. A 2011. év lesz a próba, hogy hogyan működik ténylegesen.
Kiss Nándor ügyvezető A 60 literes zsáknak nincs akadálya, gyártani fognak ilyet.
Nagy László 20 éve Németországban él, három hetet tölt itt. A kukát bilétával kellene ellátni, annak a kukáját
viszik el amin ez rajta van. Kérdezi ha két kukát tesz ki, kettő után kell fizetni?
Kiss Nándor ügyvezető Igen kettőt kell fizetni. Ha bilétát tesznek rá a kukára, akkor az a költségeket növeli.
Hagyák Mihályné Lomtalanítás az idén nem lesz, a díjban egy lomtalanítás benne van, az ő környékükön már
rossz paplant is raktak ki, kérdezi, hogy mikor lesz?
Kiss Nándor ügyvezető 2011.-től lesz benne a díjban az évi egyszeri lomtalanítás. A 2010. év egy átmeneti év,
nincs benne a lomtalanítás díja.
Vella Zsolt polgármester 2009-ben a BÖKI szállította a szemetet, ekkor még tudták finanszírozni és 8 millió
forintot fizetett ebbe az önkormányzat.
Szabó András Látta, hogy jött a kukásautó és a szelektív hulladékot ömlesztve szállítják el.
Kiss Nándor ügyvezető A szelektív szigetekről egy járattal vagy csak üveget, vagy csak papírt vagy műanyagot
gyűjtenek össze az összes településről, nincs ömlesztve.
Fókás Elemér A fémhulladékgyűjtésre valakivel meg kellene állapodni, hogy csak azt vinnék el.
Kiss Nándor ügyvezető A fémkereskedelem végzéséhez engedély kell.
Vella Zsolt polgármester

Lomtalanításkor több besurranásos lopás volt a községben.

Németh Gábor Az évközbeni váltás kukánál, hogy kisebb méretűt vegyen, lehetséges-e?
Kiss Nándor ügyvezető Nem lehetséges, csak 2011. januártól.
eladásával, náluk lehet vásárolni.

Cégük foglalkozik új és használt kukák

Vella Zsolt polgármester Az önkormányzatnál is lehet vásárolni 5.000 Ft-ért.
Illés Csaba szállításvezető Felhívja a figyelmet, hogy kuka vásárlásakor csak szabványos kukát vásároljanak amit
az autó kezelni tud.
Pattantyús Miklós A komposztálással lehet csökkenteni a szemét mennyiségét. Javasolja, hogy ehhez egy
daralógépet helyezzenek el, amit mindenki tudna használni.
Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester 20.10 órakor kiment a teremből.
Bliszkó Krisztina A Vasút utcában meg kellene oldani a felszíni csapadékvízelvezetést.
Vella Zsolt polgármester Egyben kezelik a községben az egész csapadékvízelvezetést, pályázati pénzzel tudják
csak megoldani, mivel több tíz millió forintba kerül, megközelíti a csatornázás költségét.
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Bliszkó Krisztina A Nádirigó egyesület képviseletében javasolja, hogy a tűzijáték költségét ajánlják fel az
árvízkárosultak részére.
Vella Zsolt polgármester A képviselő-testület a javaslatot meg fogja vitatni. A tűzijáték költsége 270 e. Ft,
amelyből 100 e. Ft pályázati pénz.
Brém Ottó Kérdezi, hogy a Badacsonyi u. 31. sz. alatti ingatlana mikor kap csatornát?
Gáspár József képviselő A képviselő-testületi ülésen már ezzel foglalkoztak, nyomott rendszerű csatorna
kivitelezéssel lehet megoldani. Személyesen fogja felkeresni.
Gödrös Zsóka A balesetveszély miatt jó lenne a Vasút és a Sziget utcában fekvőrendőr.
Vella Zsolt polgármester A fekvőrendőr elhelyezése a bicikli utat veszélyezteti és megoldása csak több hatóság
bevonásával lehetséges.
Gáspár József képviselő A kerékpárút kijelölésével meg lett szüntetve, mivel kerékpárúton nem lehet fekvőrendőr.
Irma Nielsen Kérdezi, hogy az Akácfa utcában mikor lesz villany?
Vella Zsolt polgármester Sok engedély szükséges hozzá, de megpróbálják. Fejlesztést a községben csak pályázati
lehetőséggel tudnak megoldani, lépnek az ügyben.
Nagy László
Javasolja, hogy a buszmegállónál- ahol árok van – 1,5 méteres szakaszon korlátot kellene
elhelyezni, a balesetek elkerülése érdekében.
Vella Zsolt polgármester A közmeghallgatást 20.30 órakor bezárja és megköszöni a lakosságnak a részvételt.

k.m.f.
Soltész Attila
körjegyző
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