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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt.szám: Á- 29-75 /2011.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 1.-i közmeghallgatásán
Ábrahámhegyi Kultúrotthon helyiségében.

az

Jelen vannak: Vella Zsolt polgármester
Kovács József alpolgármester
Fedőné Vodenyák Katalin képviselő
Gáspár József képviselő
Zavari Judit képviselő
Meghívottak:

Soltész Attila címzetes főjegyző
Kovácsné Auer Katalin jkv.v.

A lakosság részéről 45 fő.
Vella Zsolt polgármester Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a közmeghallgatás 5 fővel határozatképes, 18.00 órakor megnyitja.
Ismerteti a napirendi pontokat:
1. Szemétszállítás során bekövetkezett változásokról tájékoztatás.
2. Káli-medencei települések szennyvízcsatornázásának ügye.
3. Közérdekű kérdések és javaslatok.
Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirendi pontok tárgyalását a képviselőtestület fogadja el. Kéri, hogy szavazzon a napirend elfogadásával kapcsolatban.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi
104/2011. /VII. 1. / Kt. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. július 1.-i
napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:
1. Szemétszállítás során bekövetkezett változásokról tájékoztatás.
2. Káli-medencei települések szennyvízcsatornázásának ügye.
3. Közérdekű kérdések és javaslatok.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.

közmeghallgatásának
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Vella Zsolt polgármester Napirend előtt tájékoztatja a jelenlévő lakosságot az alábbiak szerint:
Az Önkormányzat területén 2011. évben a kommunális feladatokat a 2 fő határozatlan időben foglalkoztatott
közalkalmazottal, továbbá a munkaügyi központ támogatásával, rövid időtartalmú közhasznú foglalkoztatásban
résztvevő személyekkel sikerül elvégezni. Ezen túlmenően, Ábrahámhegy Önkormányzat 2011 évben is
csatlakozott a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt un. „Idegenforgalmi” közmunkaprogramhoz,
melyet a PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt, mint munkáltató koordinálta. A közmunkaprogram
keretén belül településünkről 6 fő regisztrált munkanélküli foglalkoztatására nyílt lehetőség 2011. március 21-től
2011. december 21-ig. Fő feladataik között szerepel a vasúti pálya és környékének gyom és hulladék mentesítése,
közutak környékének és a zöld területek ápolása.
Kultúrház, kulturális centrum, 2 fő heti 30 órában látja el a közművelődéssel kapcsolatos feladatokat.
Strandon szezonális jelleggel 4 fő teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra kerül sor.
Orvosi rendelő takarítása és egyéb hivatalsegédi feladatok pedig 1 fő látja el.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat pénzügyi helyzete 2011. június 29-i állapot szerint:
Költségvetési számla egyenlege:
Pénztár egyenleg:
Környezetvédelmi alap számla:
Hulladékgazdálkodási számla:
Lekötött betét számla:
Összesen:

17.025.873.97.349.982.436.922.30.000.000.47.561.126.-

Az első féléves adó befizetések megtörténtek, amelyek a tervezetthez képest időarányosan teljesültek. A befizetett
adók átvezetésre kerültek a költségvetési számlára.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások körében Pattantyús Park
pályázatunkhoz kapcsolódó támogatási kérelmünket elutasították.
Pályázat került benyújtásra az Új Magyarország Vidékfejlesztési program keretében Falunap 2011. című pályázat
keretében, mely pályázatunk nem nyert támogatást.
Pályázat került benyújtásra a Magyar Kultúra Kiadó Kft.-hez az Ábrahámhegyi Hírmondó támogatására, melyet
támogatott a szervezet.
A Balassi Intézethez benyújtott pályázatunk a kiállítás megszervezésére nem nyert támogatást.
Jelenleg a hivatali épület hőszigetelésére szeretnénk pályázni.
A Strand 2011.évben június 1-én nyitott üzemszerűen és augusztus 31-ig tart nyitva.
Biztonsági őrszolgálat naponta 18.00 órától 06.00 óráig van a strandon.
A vízimentési feladatokra a Balatoni Vízimentők Szakszolgálatával történik a szerződéskötés, melyet egy fő
vízimentőőr végez.
A strandon a fürdőzők tájékoztatása megtörténik a vízminőség, levegő és víz hőmérséklete, fürdő rendeltetésszerű
használata, egyéb közérdekű információk adása a pénztár helyiségnél kifüggesztésre került a strand házirendjével
együtt. A házirend magyar, német és angol nyelven is.
A fürdővíz minőségének vizsgálatát a ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete végzi szerződés szerint és a
vizsgálati eredményt megküldik részünkre.
A községben a vendéglátóüzletek nyitvatartása szezonális, igazodik a vendégforgalomhoz.
A községben három étterem működik, egy pizzéria, három büfé-borozó, egy teázó.
Élelmiszer-jellegű vegyes üzlet kettő áll a lakosság rendelkezésére.
Szálláshely igénybevételére lehetőség nyílik a magánszálláshelyeken, illetve a kereskedelmi szálláshelyeken / JászKun Panzió./

3

A községi strandon 5 büfé üzemel és egy strand-cikk árus valamint vizibicikli kölcsönző és minigolfpálya áll
a vendégek rendelkezésére.
Magánszállásadói tevékenységgel foglalkozók száma 110 fő.
1. Szemétszállítás során bekövetkezett változásokról tájékoztatás.
Vella Zsolt polgármester Mint tudott 158 település részvételével Királyszentistvánon elkészült a hulladéklerakó.
Tapolcán az átrakó és válogató üzem, mi is ide tartozunk, ide szállítják a szemetet. Tűzeset történt és
a hulladéklerakó leégett, emiatt az üzem nem indult el. Az önkormányzat ettől tette függővé a
szemétszállítási díj megállapítását. A szemétszállítás díja 24. e. Ft-ról 36. e. Ft-ra fog emelkedni ha a
királyszentistváni hulladéklerakót rendbe hozták és a számlázást a Remondis Kft. a szolgáltató fogja
végezni.
A lomtalanítás a hulladéklerakó működése után ingyenes lesz. Az idei évben a szolgáltató nem vállalta a
lomtalanítást, az önkormányzat költségvetése pedig ennek átvállalását nem engedte meg. A jövőben a
szelektív hulladékgyűjtés ingyenes lesz. Sokan a háztartási szemetet kihelyezik a szelektív
hulladékgyűjtő mellé, ezt is el kell szállítani és az önkormányzat költségvetéséből kifizetni, holott a
hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírja, hogy mindenkinek zárt edényzettel kell rendelkeznie. Az
új rendszerben lehetőség lesz 60 literes és 80 literes űrméretű edény használatára is. Az űrmérték
csökkenésével a díj nem csökken arányosan, mivel az autónak az útvonalon végig kell menni.

2. Káli-medencei települések szennyvízcsatornázásának ügye.
Vella Zsolt polgármester Tárgyi napirendben 2010. szeptember 4-én lakossági fórum volt, ahol elmondták, hogy
nem értenek egyet a beruházással, melyhez önkormányzatunk csak a patak elterelés esetén járult hozz.
A beruházást szakértő vizsgálta, településünknek ebből kára nem lesz. Dr. Füsty Zsolt ügyvéd urat bízták meg az
illetékes hatóságok megkeresésével az újbóli eljárásra. Levele alapján a főügyészség július 30-án lezárja a
vizsgálatot. A Káli-medencei települések engedély módosításra kérelmet adtak be. Az önkormányzat ügyfélként
bejelentkezett a Közép-dunántúli Természetvédelmi Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez, hogy
mindenről tájékoztatást kapjon. A Káli-medencében az építkezés folyik, a tisztítómű készen van. A társadalmi
szervezetek 800 aláírást gyűjtöttek, eljuttatták az illetékes hatóságokhoz, még nem kaptak visszajelzést.

3. Közérdekű kérdések és javaslatok.
A lakosság részéről az alábbi kérdések merültek fel, illetve észrevételek hangzottak el, melyre a polgármester úr
válaszolt.
Hommonay Zsombor Az EU már nem támogatja a szennyvíztisztítót, a Niver völgyben már csak egyedire kaptak
engedélyt. Itt a Káli-medencében öt település oldja meg, úgy fogalmaz, tehát ennyit fejlődött a
tudomány. 870 aláírást gyűjtöttek, amelyet több hivatal részére megküldtek és 12 civilszervezet írta
alá. A minisztériumban javasolták, ha az önkormányzat ügyfélként belép hátráltatni lehet az ügyet és
az öt faluval együtt kompromisszumos megoldást keresni. Javasolja, hogy az önkormányzat vegye fel a
kapcsolatot az öt faluval.
Ildikó Nyáron hiányzik a konténer, amibe a nyaralótulajdonosok a szemetet be tudják dobni. Különböző pontokon
jó lenne konténert kitenni, hogy ne kelljen a szemetet Pestre vinni.
Vella Zsolt polgármester A köztisztasági rendelet szerint minden ingatlantulajdonosnak zárt edényzettel kell
rendelkeznie. A szomszédot is meg lehet kérni, hogy a hulladékgyűjtő edényt tegye vissza az ingatlan területére.
Ildikó A díjat nem a szomszédnak fizeti.
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Vella Zsolt polgármester A Remondis Kft. a
hogy ki hogyan teszi ki a szemétszállító edényzetét.

szolgáltatást elvégzi, a szerződés nem vonatkozik arra,

Soltész Attila címzetes főjegyző A hulladékgazdálkodásról szóló törvény előírja, hogy minden ingatlannak zárt
hulladékszállító edényzettel kell rendelkeznie.
A kihelyezett konténereket az önkormányzat azért szüntette meg, mivel az átmenő forgalom miatt is került bele
szemét, melynek elszállítása az önkormányzat költségvetéséből jelentős összeget emésztett fel. Mivel nincs rá
pénzügyi fedezet, így ennek a költségét is vissza kell osztani a lakosságra. A Remondis Kft. a konténert
leszámlázza és még egyszer leszámlázza, mivel a zsákot is megveszik és még a konténert is ki kell fizetni.
Zsákos szemétszállítás és plussz konténer kihelyezési lehetőség városban sincs.
Ruzsa Ágota Édesanyja nem jár le csak ő az ingatlanra a szemetet is szelektíven gyűjtik. Győrben ez másképpen
van megoldva, mivel minimum alapár felett annyit kell fizetni amennyi szemetet valójában elvisznek.
Kun Edit Van olyan szemétszállítási rendszer is, hogy leolvassák a mennyiséget és regisztrálva van egy központi
rendszerben.
Soltész Attila címzetes főjegyző A rendszer indulása után lehetőség lesz 60 literes és 80 literes edényzet váltásra
is. Az üdülőtulajdonosoknak 5 hónapra kell fizetni a díjat és a szüneteltetése is lehetőség van, ha valaki nem
használja az ingatlant, melyet közüzemi számlákkal lehet igazolni.
A Remondis Kft. gépei súlymérésre nem alkalmasak.
Vella Zsolt polgármester Az önkormányzat célja kompromisszumot kötni a szolgáltatóval. A 158 településen
egységes díj lett bevezetve. Amikor még a konténerek voltak kihelyezve, hétfőn mindig mellé rakták a szemetet,
amely még egy konténer mennyiségű volt, ezt az önkormányzatnak kellett kifizetni.
Stéger Mária Az előző polgármester idején arról volt szó, hogy a szemétszállítási díj beépül az idegenforgalmi
adóba. Ilyen levelet kaptak annak idején, de nem találta meg.
Soltész Attila címzetes főjegyző Az adó nem tartalmazhat szemétszállítási díjat. Az előző testületi ciklusban nem
fizettek szemétszállítási díjat az üdülőtulajdonosok.
Vella Zsolt polgármester Akkoriban a szemét elhelyezése Balatonrendesen történt, amely jóval olcsóbb
költségekkel járt. Az önkormányzat nem sarcolja a nyaralótulajdonosokat, csak mindenkinek egyenlő arányban
kell fizetnie a díjat. Csak azt a pénzt kérik, ami a szolgáltatásért jár.
Gantner Mihályné A zöld lomb elszállítása megoldott-e, mivel az E-ON levágta és ami beesett az ingatlanra nem
vitték el.
Vella Zsolt polgármester Az önkormányzat segít elhordani, telefonon kell jelezni.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a községben 40 km-es úthálózat van és 38 km-es villamoshálózat. Az
önkormányzat költségvetésének nagy része a közvilágítási számla.
A Strand utcában folyamatban van a lámpa felszerelése.
Szabó Mónika Felháborítja, hogy az öt falu szennyvíze itt folyik át.
Kérése, hogy a strandon éjfél felé a bulinak legyen vége, mivel pihenni szeretnének.
Vella Zsolt polgármester A patakba a szennyvíz befolyásának kérdését megoldják.
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Strandi bál négy alkalommal van egész szezonban, a fiatalok igénylik, 02 órakor a zenét lezárják. Ha nincs
bál akkor a községben tombolnak és mindent összetörnek.
Pattantyús Miklós Az utcanév tábla több helyen hiányzik. A strand felé sokan a vasúton átmásznak ami nagyon
veszélyes. A sebesség ellenőrzést is meg kellene oldani a községben.
Vella Zsolt polgármester Az utcanév táblák javítás alatt vannak és két hét múlva kihelyezésre kerülnek.
A gyalogátkelőhely megoldásához a hatósági előírás 40 oldalas volt, de pénzt nem adnak a megvalósításhoz.
A községben már többször mért a rendőrség. Több ellenőrzés várható, Badacsonytomajon a mai napon adták át a
rendőrörsöt.
Kandikó Ferencné Akácfa utcában a kanyarban jó lenne a világítás, mivel nagyon sötét van.
Vella Zsolt polgármester Utána néznek. Tervezik, hogy télen csökkentik a közvilágítást. Egy havi számla 850.000
Ft.
Németh Gábor A Kereszt és a Fülemüle utcában a 90 fokos kanyarban szükséges lenne tükör elhelyezése.
Vella Zsolt polgármester A költségét megnézik.
Jófejű Emil A Balatonhoz jó lenne egy szabad lejáró. A Sziget u. 42. és 44. között is van.
Vella Zsolt polgármester A Balatont csak a strandon keresztül lehet megközelíteni, megérti ha szeretnének sétálni,
hat óra után már lehet a strandon. A Rendezési Terv alapján folyamatban van a kialakítás, lesz egy kis partrész
ahol lehet sétálni. A Sziget u. 44.-nél a lejáró magántulajdonban van.
A közmeghallgatást 19.30 órakor bezárja és megköszöni a lakosságnak a részvételt.

k.m.f.
Soltész Attila
körjegyző

A jegyzőkönyv hitelesítője: Fedőné Vodenyák Katalin

Vella Zsolt
polgármester

képviselő

