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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ikt.szám: Á. 29-90 /2011.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 8-i közmeghallgatásán
az Ábrahámhegyi Kultúrház helyiségében.
Jelen vannak: Vella Zsolt polgármester
Kovács József alpolgármester
Fedőné Vodenyák Katalin képviselő
Gáspár József képviselő
Zavari Judit képviselő
Meghívottak:

Soltész Attila címzetes főjegyző megbízásából: Sütő Árpád műszaki előadó
Horváth József r. főhadnagy
Ruzsa Zoltán r. főtörzsőrmester
Dr. Füsthy Zsolt ügyvéd

A lakosság részéről 28 fő.
Vella Zsolt polgármester Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a közmeghallgatás 5 fővel határozatképes, 16.00 órakor megnyitja.
Ismerteti a napirendi pontokat:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Közrendvédelmi beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről
Beszámoló a helyi adók felhasználásáról
Tájékoztató a települési környezetvédelemről
Tájékoztató a hulladékszállításról
Közérdekű kérdések és javaslatok

Javasolja, hogy a Tájékoztató a települési környezetvédelemről szóló napirendet a Beszámoló a helyi adók
felhasználásáról napirenddel cseréljék meg.
Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett sorrend módosítással a napirendi pontok
tárgyalását a képviselő-testület fogadja el. Kéri, hogy szavazzon a napirend elfogadásával kapcsolatban.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi
150/2011. /X. 8. / Kt. határozat
Ábrahámhegy
Község Önkormányzat Képviselő-testülete
közmeghallgatásának napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:
1.
2.
3.
4.
5.

a

2011.

Közrendvédelmi beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről
Tájékoztató a települési környezetvédelemről
Beszámoló a helyi adók felhasználásáról
Tájékoztató a hulladékszállításról
Közérdekű kérdések és javaslatok

Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.

október

8.-i
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Vella Zsolt polgármester: Az Önkormányzatnak minden évben egy közmeghallgatást kell tartania egy már volt
július hónapban, a mai közmeghallgatáson a kötelező közrendvédelmi beszámolónak el kell hangoznia ami
akkor nem történt meg, továbbá nagyon sok információt kell megosztanunk önökkel ami az elmúlt egy évben
történt.
Felkéri Horváth József r. főhadnagyot illetve Ruzsa Zoltán r. főtörzsőrmestert hogy tartsák meg
beszámolójukat.
1. Közrendvédelmi beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről.
Horváth József r. főhadnagy: Köszönti a megjelenteket. A tájékoztatót azzal kezdeném, hogy a székhelyünk
megváltozott már nem Révfülöpön, hanem Badacsonytomajon található meg az örs. Ábrahámhegy esetében ez
különösebb változást nem jelent, a reakcióidő nem változik, mivel a települések közötti távolság hasonló. A
községben a körzeti megbízott és járőrök teljesítenek szolgálatot. A település közbiztonsága jó, a vagyon elleni
bűncselekmények száma alacsony, melyek nagyjából 80 %-ban abból az okból keletkeznek, hogy a
gépjárműben látható helyen hagyják értékeiket a gépjármű tulajdonosok.
Sajnos az ittas vezetések száma emelkedett, ebben próbálunk előrelépéseket tenni. Bízom benne, hogy a
jogkövető magatartás irányába változik a helyzet különösen a bevezetett büntetési tételek szigorodása miatt,
nem beszélve arról, hogy a baleseti statisztikánál a balesetek fő okozói a gyorshajtás, illetve az ittas vezetés.
A településen történt még két darab közrend elleni bűncselekmény, melyek a nyári szezonhoz köthetőek.
Az őrs területéhez 16 település tartozik, ahol ellátja az a közrendvédelmi, közlekedési és igazgatási feladatokat,
ehhez tartozik 28 km hosszú partszakasz. A területen kiemelt jelentőségű bűncselekmény nem történt, egy
darab fegyveres rablás volt aminek az elkövetőit sikerült elfogni.
Súlyos probléma főleg nyáron a teherautók és a motorosok közlekedése, mely szinte veszélyes üzemnek
számít.
A népszámlás alkalmával többen próbálkoznak besurranásos lopással népszámlálónak kiadva magukat.
Felhívom a figyelmet, hogy a népszámlálók névre szóló igazolvánnyal rendelkeznek , amely a személyi
igazolvánnyal együtt érvényes, mivel a népszámlálási igazolvány nem arcképes. A főbb ismertetőket egy
tájékoztatóban leírtuk és a szórólapot boltokban illetve egyéb forgalmasabb helyeken kihelyeztük.
A településen lévő polgárőrségekkel együttműködünk, az együttműködést kiválóra értékelném a szükséges
segítséget megadják részünkre.
Vella Zsolt polgármester: A beszámolót kiegészíteném azzal, hogy a községi strandon a július 3-i hétvégén
történt két darab gépjármű feltörés, melyet követően az Önkormányzat kamerákat helyezett el, illetve a
polgárőrök és a rendőrök is őrizték a parkolót és környékét, ennek köszönhetően további bűncselekmény nem
történt.
Megköszöni a beszámolót.
Horváth József r. főhadnagy és Ruzsa Zoltán r. főtörzsőrmester távozik.
2. Tájékoztató a települési környezetvédelemről
Vella Zsolt polgármester: A legmarkánsabb kérdés, ami miatt többen eljöttek a Káli medencei települések
szennyvízcsatornázása melyben 2010. szeptember 4-én tartott a település falugyűlést, melyen tájékoztatva lett
a lakosság, hogy az öt település szeretné a tisztított szennyvizet a Balatonba vezeti a Burnót patakon keresztül.
A civil szervezetek komoly segítségével, illetve közreműködésével létrejött egy team és 870 aláírt tiltakozó
nyilatkozatot jutattak el közel 20 szervhez és megmozdult egy komoly vonal.
Nagy köszönet illeti meg az ügyben nagyon sokat tevékenykedő személyeket az egyesületek vezetőit a
jelenlévők közül a Gödrös Zsókát és a Homonnay Zsombort említeném meg, illetve kiegészül a Nők a
Balatonért Egyesület megyei elnökével Pilinszky Zsuzsával és a Káli medencéért Alapítvány kuratóriumának
tagjával Kecskés Gáborral, aki szintén vállvetve az ábrahámhegyiekkel küzd, hogy ez a beruházás ne a
tervezett módon jöhessen létre. Az Önkormányzat megbízta Dr. Füsthy Zsolt Ügyvéd Urat, hogy képviselje az
eljárásban az Önkormányzatot illetve a települést, megköszönöm, hogy elfáradt így egy kicsit gyengélkedve is.
Felkéri, hogy a közel egy évben végzett munkájáról tartsa meg beszámolóját.
Dr. Füsty Zsolt ügyvéd: Budapesti ügyvéd lévén Ábrahámhegyi barátomnak köszönhetően ismerkedtem meg
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húsz éve Ábrahámheggyel. Az ügyben megbízást 2010 novemberében kaptam
az újonnan megalakult
képviselő-testülettől arra, hogy az öt község által finanszírozott szennyvíztisztító telep kapcsán képviseljem
Ábrahámhegy érdekeit.
Abban a helyzetben vállaltam el a megbízást amikor az öt község már jogerős vízjogi létesítési engedéllyel
rendelkezett a szennyvíztisztító telep megalkotására, erről a pontról indulva próbáltunk meg lépéseket tenni az
ügy érdekében, hogy jogerős engedély ellenére ne valósulhasson meg a beruházás úgy ahogy azt
megálmodták.
Azért nem, mert ha ez így valósulna meg, az veszélyeztethetné Ábrahámhegy lakosságát strandját.
Első körben négy helyre nyújtottunk be beadványokat a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz, az Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez, a Veszprém Megyei Főügyészséghez és a
Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosához.
A Veszprém Megyei Főügyészség válaszában kitért arra, hogy a Felügyelőség engedélyezési eljárása jogszerű
volt ugyan, de mulasztást követett el, hogy nem vonta be Ábrahámhegy Község Önkormányzatát és nem
biztosított neki ügyféli jogosítványokat.
A másik három szerv közül hatáskör hiányában nem járt el a Vidékfejlesztési Minisztérium, viszont pártolóan
vették az ügyet, és arról biztosítottak, hogy megfelelő megoldás esetén esetlegesen finanszírozást is
biztosítanak.
2011 februárjában történt, hogy az öt község beadott egy módosítási kérelmet a már jogerős engedélyek
módosítására. Nagy jelentősége nem volt a községeket összekötő nyomvonalakat kívánták módosítgatni a
községek képviselői, annyiban azonban mégis óriási jelentősége volt ennek a módosítási kérelemnek, hogy a
felügyelőségnek az eljárást újra át kellett vizsgálnia és erről tudomást szerezve részben az Önkormányzat
részben a civil szervezetek ismételten hangsúlyozva ügyféli jogállásukat kérték, hogy ezt határozattal is mondja
ki a felügyelőség és tájékoztassanak bennünket a megtett lépésekről, ezzel párhuzamosan betekintettünk az
ügy irataiba arról másolatot is készíttettünk.
A felügyelőség több alkalommal hiánypótlásra hívta fel az Önkormányzatokat, valamint beszerezte a hatósági
állásfoglalásokat és ezek következményeként került sor arra, hogy 2011 szeptember 6-án közmeghallgatást
tartott a felügyelőség Székesfehérváron ahova meghívta a már ügyféli státuszt elnyert civil szervezeteket,
Ábrahámhegy Község Önkormányzatát, továbbá a benyújtó öt Önkormányzatot és a tervező Beszt Kft-t.
A közmeghallgatáson már úgy tudtunk megjelenni, hogy nem csak azt a hangsúlyozhattuk, hogy miért nem
megfelelő a terv Ábrahámhegynek, hanem elő is tudtunk állni azzal a javaslattal, hogy a tisztított szennyvíz is
még ha tisztított is akkor is szennyvíz ami a Burnót patakba folyna, és Ábrahámhegyen keresztül a Balatonba
ömlene.
Tehát ahhoz képest, hogy mikor adták be a kérelmüket az Önkormányzatok, és hol tartunk most 2011-ben
számos jogszabály változás következtében indokolt lenne olyan közbülső megoldást találni amely abban
kerülne kifejezésre, hogy a tisztított szennyvíz mielőtt a Burnót patakba kerülne átmenne egy biológiai
szűrőmezőn ezáltal öntisztulási folyamaton mehetne át.
Gyakorlatilag ez volt a javaslat a beruházási terv, amit felvetettünk a közmeghallgatáson és amelyet
támogattak a felügyelőség képviselői. A szűrő mezőt, ha létre is lehet hozni, akkor az már nem ezen eljárás
keretében folytatható le, hanem külön engedély alapján és a beruházást is külön kell megvalósítani.
A civil szervezetek egyes képviselői már megkapták a Felügyelőség határozatát a vízjogi létesítési engedély
módosítása kapcsán, amellyel a felügyelőség jóváhagyta a települések módosítási kérelmét. Vélhetően a
napokban meg fog érkezni Ábrahámhegy Község Önkormányzatához is és onnan kezdve lesz 15 napja arra
hogy ha úgy látják akkor fellebbezzenek a határozat ellen.
A jelenlegi jogi helyzet ez, karöltve a civil szervezetekkel párhuzamosan jelentős szakmai háttérmunka folyik,
mely azt hivatott feltárni, hogy egyrészt megvannak-e a morfológiai, gazdasági, földrajzi adottságok ahhoz,
hogy a biológiai szűrőmezőt kialakítani lehessen ehhez milyen pénzügyi forrás szükséges és honnan lehetne
forrást szerezni. Honnan alatt értve azt, hogy nem csak külső forrás, hanem az öt Önkormányzatot is rábírni
arra, hogy tevékenyen vegyenek részt, ne csak erkölcsi támogatásukról biztosítsák az ábrahámhegyieket.
Vella Zsolt polgármester: Köszönöm a rövid tájékoztatót és folytatnánk ugyanezen témakörben a szakmai
háttér bemutatásával, hangsúlyozva köszönet a helyben megmozdult civil szervezeteknek, akik időt, pénzt,
energiát nem kímélve azon vannak, hogy segítsék ezt az ügyet előbbre vinni és tényleg komoly technikai illetve
szakmai tudással próbálják ezt megoldani.
Felkéri Homonnay Zsombort a szakmai team vezetőjeként a szakmai megoldás felvázolására.
Homonnay Zsombor: Köszönti a megjelenteket. Tavaly ősszel összegyűjtöttünk 870 aláírást. Nem volt már
lehetőség arra, hogy a beruházást megakadályozzuk a szennyvíztisztító már bőven épült, amikor az egész
ügyet sikerült pozitívabb irányba terelgetni.
Azzal nem számolhatunk, hogy az öt település a szennyvizet esetleg egy másik tisztítóba vigye, nem
számíthattunk arra, hogy a megkezdett beruházás leálljon a megépült létesítményeket visszabontsák.
Egyetlen megoldás maradt, hogy a vizet, amit kibocsát a szennyvíztisztító valamilyen módon tisztíthassuk, utó
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tisztuljon lehetőleg úgy, hogy még árvíz se akadályozza ezt a folyamatot.
A szennyvíztisztítás hatásfokát mérni nehéz, azt mondom, hogy megtisztítja a tisztító 90 %-ban az könnyen
belátható, hogyha az öt település szennyvizét belenyomják a strand és a vitorláskikötő közötti nagyjából 1
hektár nádasba az nem lesz jó. Jelenleg a tervek nem tartalmazzák azt az eshetőséget, hogy mi van, ha valami
elromlik.
Jelenleg semmiféle védelem nincs kiépítve egy ilyen helyzet ellen.
Megfogalmazódott bennünk az, hogy tizenkét civil szervezet csatlakozott a mi megmozdulásunkhoz egészen
Pálkövétől Badacsonyig köztük a Pedagógusok Szakszervezete is, akiknek itt van a Vasút utcában üdülőjük,
valamint a 870 aláírás a minisztériumban valahogy fogott. Bejártuk a területet megmutattuk a problémát, és
segítették a munkát.
A Káli Medencei Természetvédő Egyesületben dolgozik a Kecskés Gábor aki a műegyetemen tanít és ő vállalta
azt, hogy szakértői véleményt készít a szennyvíztisztítás lehetőségeiről. A Nők a Balatonért Egyesület fonyódi
kirendeltségén van egy környezetvédelmi iroda ők is segítik munkánkat. Van a környezetünkben a vitorlás
kikötőben halbiológus és halszakértő a tó biológiai rendszerének beállításán közreműködik aktívan.
A Nemzeti Parkhoz fordultunk, hogy ők látnak-e lehetőséget, hogy valahogy kialakíthassunk egy szűrőmezőt és
javasolták Köveskálon az úgynevezett Tüskés tó nevű területet, ami szennyvíztisztítótól nagyjából egy kiló
méterre van a Burnót pataktól nem messze.
Kecskés úrral elmentünk megnézni, hogy kellő vízzáró réteggel rendelkezik-e és mintavételezés közben jöttünk
rá arra, hogy benne sétálunk egy tómederben, aminek három oldala teljesen kiépített egy áteresszel a patakba
lehet vezetni a vizét bizonyos vízszint elérésével.
Nagy dilemma, hogy milyen pénzből lehet majd ezt kialakítani ez egy nádasos rész és benne egy kész tómeder
hever ki volt száradva az időjárás miatt de látszott rajta, hogy vadak látogatják.
A Nemzeti Park és a Vízügyi Felügyelőség is alkalmasnak találta a területet arra, hogy itt tisztítást lehessen
végezni, és a vízügyi igazgatóság is támogatja ezt az egész dolgot. Gyakorlatilag minden hatóság támogatja a
dolgot, egyetlen feladat van, hogy a szennyvíztisztítóból át kell vezeti egy csövön a tisztított szennyvizet a
patakon és a tóba eljuttatni gravitációsan.
A kialakítást követően nem csak a kibocsátott tisztított vizet, hanem a tó minőségét is folyamatosan vizsgálni,
mintázni kell. A minták eredményeiről Ábrahámhegynek is információt kell kapnia, hogy a tó milyen állapotban
van biológiailag, mert a tó sokkal hamarabb jelzi, ha valami nem stimmel, mint amikor esetleg nyár elején az
ÁNTSZ vízminőséget ellenőriz, és esetleg akkor döbbenünk rá, hogy valami nem stimmel.
A tisztítóban is van lehetőség a víz tovább tisztítására, csak egy 10-15 millió Ft hiányzik.
Ez az, amit szakmailag összeállítottunk és a szakvélemény nyers, nem végleges példányát ezennel az
Önkormányzatnak átadom.
Vella Zsolt polgármester: Köszönöm mind ügyvéd úrnak, mind neked a segítséget a tájékoztatásban, hogy
mindenki a legmesszebb menőkig érezze a súlyát, hogy az Önkormányzat mennyire foglalkozik ezzel a
kérdéssel. Az Önkormányzat Képviselő-testülete előző ülésén foglalkozott a kérdéssel, és a határozat
megérkezését követően azt soron kívül megtárgyalja, valamint egyeztetünk az öt településsel, hogy a szakmai
team állásfoglalásának elfogadásával valósuljon meg a beruházás, tehát Ábrahámhegy ismét olyan helyzetben
van, hogy megakadályozhatja jelen esetben ezt a beruházást. Természetesen legyen ez a beruházás de ne
Ábrahámhegy kárára illetve az sem jó hogyha ott marad ez a Káli-medencében mert egy ivóvízbázis fekszik ez
alatt a néhány település alatt és ez nagyon fontos mindannyiunk számára mivel tudjuk, hogy a víz lesz a jövő
legnagyobb kincse, ezt mindenki érzi a víz és a csatorna díján.
Az ügyben folyamatosan egyeztetünk.
Folytatván a környezetvédelemről szóló beszámolót más témákkal
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §. 1./bekezdés e./pontja szerint:
"A települési önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi
területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.”
-A földutak hozzájárulnak a porszennyezéshez. Sajnos Ábrahámhegy községben sem minden út van ellátva
szilárd burkolattal.
- Légszennyező anyag-kibocsátás az avar és kerti hulladékok kerti égetéséből is adódik. Október elsejével
megszűnt az Önkormányzati rendelet szerinti kerti hulladék tűzgyújtási tilalma. Ábrahámhegyet minden este
füstfelhő borította be, megkérnék mindenkit, hogy ha lehet, inkább komposztáljon, illetve ha mindenképpen
szükséges akkor az Önkormányzat rendelete szerinti időpontban tüzeljen, mert nem hiszem, hogy örülnek
annak, hogy a frissen kiteregetett ruha beveszi a községben terjengő füst szagát.
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- Burnót-patak által szállított hordalék és egyéb anyagok (vízminta) vizsgálata szükséges. Május és
Szeptember között vizsgáljuk a torkolatnál a víz minőségét.
-A nádasokat veszélyeztető tényezők: feltöltődés, inváziós és ruderális gyomok: Solidago gigantea, Calystegia
sepium, Urtica dioica, Cirsium arvense, Calamagrostis epigeios, Agropyron repens, bejárók mentén erős
gyomosodás, bolygatás, nádasba kihelyezett üdülőterületi hulladék, nyesedék, elhanyagolt kertek, vízi
létesítmények, földutak és bejárók.
Kérném a Nádirigó egyesültet, hogy ebben segítenének megköszönnénk.
-Az ivóvíz ellátás a külterületi részeken hiányos. Két területrészen küzdünk a vízellátással, de pénzforrás
hiányában Önkormányzati beruházás nem várható. A Körmici hegyen egy szakasz magánberuházásban
megvalósul, mely szerződésének aláírása a napokban fog megtörténni.
-A szennyvízcsatorna-hálózatra még nem teljes körűen kötöttek rá. A vasút alatti területen még 52 helyen nincs
rákötve a szennyvízcsatornára. Ennek a számnak a csökkentésének is nagyon örülnénk.
-A csapadékvíz-elvezető rendszer a nagy intenzitású esőzést nem képes maradéktalanul levezetni. Nyáron egy
alkalommal volt esőzés melynek következtében a bolt alatt lévő áteresz eldugult és a hordalék a 71-es re is
kifolyt. A vízrendszert egy hetes munkával ezt követően kitakarították. A Vasút utcában lévő áteresz kitisztítása
mivel egy része magáningatlanon van egyenlőre a kitisztítás időpont egyeztetéstől függ.
-A keskeny utcákban a vízelvezetésre nincs hely, a csapadékvíz az utcákon folyik.
Megfelelő hulladékgazdálkodás megvalósításának feltétele a tudatosság, illetve a hulladékkezeléssel,
környezetvédelemmel és általában a köztisztasággal összefüggő, felelős szemlélet erősítése.
A
Királyszentistváni hulladéklerakó amely 158 település kommunális hulladékának a hasznosítását kezelését
látná el sajnálatosan egy tűzeset következtében leégett és ez miatt csúszik maga az átadás, a rendszer
elindítása. Négy hete volt Tapolcán egy Kistérségi ülés ez a kistérség a Tapolca környéki 34 kistelepülést
magába foglaló társulás. Jelen volt az ülésen Czaun János elnök úr ahol tájékoztatta a települések
polgármestereit, hogy mi várható. A tűzvizsgálat megtörtént, tekintettel arra, hogy az előírások alapján ott
tűzjelző készüléket nem kell elhelyezni, kamera rendszer van kiépítve, de sajnos a kamera rendszer a tűz
következtében megsemmisült, mintegy nyolc perc után, mely miatt nem tudott érdemi adatokat rögzíteni. A
tűzvizsgáló ez miatt megállapította, hogy nincs felelős. A kivitelező cég újabb tűzvizsgálatot kért, ismételten
telik az idő, ennek következtében csúszik az átadás, amelynek már 2011 május 31.-én meg kellett volna
történnie, december 31-ig pedig el kell számolni ezzel a beruházással. Tekintettel arra, hogy egy 230 millió
eurós támogatást kapott ez a beruházás és hogyha nem sikerül elszámolni akkor komoly bajban lesz a
konzorcium, melynek tagjai a Veszprém megyei városok polgármesterei, valamint a közszolgáltatás
elvégzésére szerződött szemétszállító cégek. Komoly probléma, hogy a veszprémi illetve a balatonfüredi
hulladéklerakó betelt, és onnan Pápára és Ajkára hordják jelenleg a hulladékot, úgyhogy mondhatni mi
szerencsés helyzetben vagyunk, nálunk a nyaralósok fizetnek 10 000 Ft körüli összeget az állandó lakosok
pedig 22 000 Ft körüli összeget éves szinten. A Királyszentistváni hulladéklerakó elindulásával az éves
hulladékszállítás díja azaz 52 elszállítás fel fog menni 34 000 Ft-ra. Komoly emelés várható a közeljövőben
amint elindul a rendszer az imént elhangzott csak egy előzetesen kalkulált ár. Megoldást az egyedülállóknak
kisnyugdíjasoknak biztosan kell keresnünk, mert hiába kerülnek forgalomba kisebb űrmértékű edények. A
tervezett díjak bizonyos hulladékmennyiséggel kerültek kiszámolásra, és ahhoz a mennyiséghez lett kalkulálva,
ha csökken a beszállított mennyiség a díj emelkedik.
Komoly dilemmában van az Önkormányzat a szemétszállítással kapcsolatban. Kérnék mindenkit, hogy ha olyat
lát, hogy a szelektív hulladékgyűjtő sziget mellé főleg vasárnap délután és hétfő délelőtt nagyon sok oda nem
illő zsák kerül kihelyezésre, szóljon rá a kihelyezőre. Elhangzott nagyon sok embertől, hogy neki nincs
kommunális hulladéka, ezzel ellentmond, hogy hogyan is került oda az a kommunális hulladék, ez az
Önkormányzatnak közel egymillió ötszázezer forintjába került nem számolva az egyéb járulékos költségeket,
hogy két ember egy napon keresztül szedte ezt a hulladékot.
37 konténer került elszállításra utolsó adat szerint ez 185 m3 szemét.
Várom a javaslatokat a jövőt illetően, elmondható, hogy rengeteget javult ez a morál és most is volt
szemétszedés, az erdők szélén nincsenek már kidobott hűtőszekrények, úgy tűnik Európa felé haladunk, ez
nagyon jó.
Mindenki ezen dolgozzon, hogy Ábrahámhegy tiszta legyen.
- Alacsony a megújuló energia hasznosítás. Az Önkormányzat is próbálkozott pályázat benyújtásával, a
kultúrház épületének ellátását illetően, sajnos a pályázatot a jelentős számú jelentkezés miatt ideje korán
lezárták, így jelenleg újabb pályázat kiírására várunk.
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-A közlekedés jelentős zajterhelést okoz, a nyári, üdülési időszakban. Sajnos a 71-es út nem arra
készült, hogy a jelenlegi forgalom lebonyolódjon rajta, hibás döntés volt, mikor a vasútról levették a
teherszállítást, és a közútra áttették ezzel növelve a zajt és a forgalmat.
-A 71-es úton való átjutás balesetveszélyes. Itt említeném meg, hogy a településrendezési terv módosítása
folyamatban van a minap történt egyeztetés a Közlekedési Felügyelőséggel, javasolják a 71-es és az
Ábrahámhegy Kékkút összekötő út kereszteződésének átalakítását, körforgalom kiépítését. Nagyon bízom
benne, hogy a forgalmat lassítaná a megépítése, és biztonságosabbá tenné az úton való átkelést.
-A Balaton vízszint szabályozása nem éri el a célját, alacsonyan fekvő területeken talajvizesedést, és elöntést
okoz.
A szélsőséges időjárás, az elmúlt években problémát okoz, a Sió csatorna nem képes a vízszintet megfelelő
mértékben szabályozni. Tavasszal a Balaton déli partja és Ábrahámhegyen az alacsonyabban fekvő telkek
főleg a Virág, utcában víz alatt vannak. A 130 cm vízállás nem volt megszokott ez idáig.
Az elhangzottakkal kapcsolatban esetlegesen van-e kérdés
Homonnay Zsombor: Javaslatom volna kapcsolódik a szeméthez, mi a kertben évek óta komposztálunk. Van
egy anyag, amivel gyorsított komposztálást lehet végezni. A kikötőben összegyűjtöttük a faleveleket,
komposztáltuk, meg lehet nézni, hogy milyen feketeföld lett belőle. Diófa levelet is lehet komposztálni, úgy
hogy utána hasznosítható a kertben, nem igaz az, hogy a diófa levél nem használható ilyen célra.
Ahol nem lehet megoldani ott esetleg az Önkormányzat begyűjthetné, arra alkalmas helyen komposztálhatná
és a komposztált anyagot értékesíthetné, melyből akár bevétele is származna. Különösebb eszközigénye nincs
és vissza lehet juttatni a természetbe. Ha szükségesnek látja az Önkormányzat akkor egy bővebb tájékoztatót
is tartok az ügyben.
Vella Zsolt polgármester: Balatonrendes Község Önkormányzattal közösen gondolkodtunk egy ilyen
komposztáló telep létesítéséről a volt hulladéklerakó területén, sajnos a hatóságok nem járultak hozzá.
Kicsiben elképzelhetőnek tartom a háztartásokban és ha megteszed akkor a következő újságban néhány
gondolatban ezt leírnád azt megköszönnénk.
Brém Ottó: A Badacsonyi úton a vasút fölötti területen egyedüli lakos, akinek a szennyvízcsatorna hálózatra
nincs rákötési lehetősége, több éve adtak ígéretet, talán egy kicsikét meg kéne sürgetni. Szomorú vagyok, hogy
a vasút alatti részen ahol van lehetőség rákötni ott sokan nem kötöttek rá. Szívesen bekötnék, ha lenne hova.
Vella Zsolt polgármester: Teljesen jogos a kritika, hogy még nem végeztük el ezt a bekötést. Az ingatlan
speciális helyzetű megérkezett a kivitelező ajánlata két héten belül a kivitelezés megkezdődik.
Hagyák Mihályné: Az Önkormányzat hozott rendeletet, hogy mely napok milyen napszakában lehet égetni,
azonban évek óta füst felhő van Ábrahámhegyen. A rendelet betartását nem ellenőrzik, így nem is tartják be
azt.
A szennyvízcsatorna ügyében egyszer volt egy tájékoztató, hogy akik nem kötnek rá, az milyen szankcióval jár.
Csodálkozom, hogy ezek után még ötven valahány ingatlan nincs rákötve a csatornára a vasút alatti területen.
Jövőre megemelik a szemétszállítás díját közel száz százalékkal. Az Önkormányzatnak ennyi pénzébe kerül a
szemét elszállítása. Véleménye szerint valóban sokkal tisztább a település, mint tíz évvel ezelőtt. Nagyon
gondolják meg, hogy ezen öt falu akivel a tisztított szennyvíz elvezetési probléma alakult ki, hogy milyen fokon
gondolják. A módosítás a biológiai szűrőmező bekapcsolásával kapcsolatos plusz költségekbe Ábrahámhegy
is beszáll. Én nem tudom erre mi szükség, hogy ennek az öt településnek a szennyvíz elvezetését
Ábrahámhegy is finanszírozza. Akármilyen védekező szisztémát telepítenek a védelmünkben, biztos kialakul
olyan helyzet, hogy S.O.S takarítani kell a patakot, fertőtleníteni kell a medrét, a pancsoló homokját többször
kell cserélni.
Nagyon boldogok vagyunk, hogy Ábrahámhegy fejlődik, hogy van kápolnánk a temetőbe, hogy van hidunk a
patakon. Mi megfizettük a falunk szennyvíz elvezetését nem kértük senkitől, ők se akarjanak segítséget kapni
Ábrahámhegytől. Oldják meg a beruházást önerőből, még akár úgy is, hogy a lakosságuk felajánlására lesz
szükség.
Vella Zsolt polgármester: A tűzgyújtás kapcsán egyenlőre nem került sor szabályszegő bírságolására, de
vélelmezhető, hogy az első bírság kiküldését követően a jogkövető magatartás előtérbe helyeződik. Eljött az
ideje, a komolyabb ellenőrzéseknek és a betartatásnak. Csatornázás kapcsán hozott az Önkormányzat egy
rendeletet, melyben talajterhelési díjat állapított meg azok részére, akik nem kötnek rá a csatornahálózatra. A
vízmérő szerint mutatott fogyasztásról el kell számolni, erre a talajterhelési díj került kivetésre, az ebből
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származó bevétel 2010 évben 621.375 Ft volt. Az öt település csatornázásánál félreértés történhetett, nem
volt olyan, hogy Ábrahámhegy hozzájárulna a kivitelezéshez. Nincs ilyen tervünk van Ábrahámhegyen is
tennivaló, ez legyen az ő gondjuk.
Varjas Györgyné: A Burnót patak tisztítása kinek a feladata?
Vella Zsolt polgármester: A patak tisztítása mederkarbantartása a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Veszprém Megyei Szakaszmérnökségének a feladata. Irtunk nekik egy levelet, hogy legyenek kedvesek ezt a
feladatot elvégezni, azóta se értek ide, az Önkormányzat dolgozó nyírták le a füvet a meder falán azon kívül
munkálat végzéséről nem tudok. Kértem, hogy a hidak korlátait fessék le, de még ez sem történt meg.

Kiszelyné Jónás Ildikó: Komoly gondot jelent az Önkormányzatnak a lemosódó sár takarítása a mederből.
Az Ábrahámi szőlők végén vannak olyan területek, ahonnan szabályszerűen kimossa a víz a partoldalt és
hozza le a sarat. Miért nem lehet a tulajdonost kötelezni arra, hogy árkot készítsen és ő tartsa karba nem jönne
le az a rengeteg föld.
Vella Zsolt polgármester: Nem tudok erre válaszolni, hogy felszólíthatjuk-e a tulajdonosokat, hogy ilyet
építsenek, megnézzük, ha van természetesen felszólítjuk az ingatlantulajdonosokat.

3. Beszámoló a helyi adók felhasználásáról
Vella Zsolt polgármester: 2010.évben érvényes adómértékek, amely már egy lezárt év.
2010.évi adómértékek :
Építményadó
Idegenforgalmi adó tartózkodási időre
Telekadó
Iparűzési adó
Talajterhelési díj
Gépjárműadó

500 Ft/m2/év
300 Ft/éjszaka
70 Ft/m2
1,7 %
120 Ft/m3
140-345 Ft/kW/év

Az építményadó a költségvetésben tervezett összege 4 300 000 Ft.
2010.december 31-ig befizetett adó 5 746 177 Ft.
Idegenforgalmi adó tartózkodási idő után a költségvetésben tervezett összeg 2 000 000 Ft.
2010.december 31-ig befizetett adó összege : 2 208 660 Ft.
2010.évben az állami támogatás minden befizetett forint után 2 Ft volt.
Telekadó a tervezett összege: 1 000 000 Ft.
2010.december 31-ig befizetett adó 859 740 Ft.
Iparűzési adó tervezett összege: 5 500 000 Ft.
2010. december 31-ig befizetett adó 5 795 100 Ft.
Talajterhelési díj a tervezett adó összege: 300 000 Ft.
2010. december 31-ig befizetett adó 621 375 Ft.
Gépjárműadó a tervezett adó a költségvetésben 3 500 000 Ft.
2010.december 31-ig befizetett adó 5 070 182 Ft.
Késedelmi pótlék a tervezett késedelmi pótlék a költségvetésben 100 000 Ft.
2010.december 31-ig befizetett késedelmi pótlék 498 085 Ft.
Idegenforgalmi adó építmény után:
2010.december 31-ig a számlára 20 664 180 Ft érkezett.
A költségvetésben tervezett adó összege 21 000 000 Ft volt.
A 2010.évben tervezett adóbevétel összesen 37 700 000 Ft befolyt adóbevételek összesen 41 503 449 Ft volt.
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Az Önkormányzat 2010. évi kiadásai között szereplő személyi juttatások az alapilletményeket foglalja
magába a teljesítés 18. 725e Ft lett melybe bele tartoznak fizikai dolgozók, a részmunkaidőben
foglalkoztatottak, strandi dolgozók, könyvtári és kultúrházi dolgozók bére illetve képviselői juttatások, a
bérekhez kapcsolódó járulékok is a tervezetthez képest megfelelően alakultak teljesítése 4.710 e Ft volt.
A dologi kiadások magukba foglalják az üzemanyagköltségeket, Önkormányzati épületek rezsi költségeit,
közvilágítást, üzemeltetés és fenntartás során felmerülő anyag és szolgáltatások költségét, szemétszállítási
díjat (konténer, szelektív), továbbszámlázott szemétszállítást, a rendezvények során fellépők díját és
felhasznált anyagokat, karbantartási és javítási költségeket, irodaszer, könyv, folyóirat beszerzést. Dologi
kiadások összesen: 66.462 e Ft.
Végleges pénzeszköz átadások között az Önkormányzat fizetett többek között Badacsonytomaj Város
Önkormányzatnak és Révfülöp Önkormányzatának óvodai és iskolai fenntartói hozzájárulást valamint a
Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak háziorvosi ügyelet fenntartásához támogatást.
Az Önkormányzat által folyósított ellátások a szociális ellátásokat foglalja magába összesen 3.887 e Ft került
kifizetésre.
A 2010. évi rendezvénytervben meghatározott rendezvények (falusi disznóvágás, teremfoci bajnokság, dartc,
csocsó, asztalitenisz bajnokság, március 15-i rendezvény, egészségügyi előadás, természetvédelmi előadás,
borászati előadás, húsvét, szemétszedés, horgász verseny, halászléfőzés, anyák napi rendezvény, falunap és
gyereknap, bornapok, kiállítás megnyitók, szüreti felvonulás, mindenki karácsonya) megrendezésre kerültek,
melyek anyagi fedezetét Önkormányzat 3/2010. (II.15.) sz. költségvetési rendeletében biztosított.
A rendezvényekről elszámolás készül.
2010. évben megvalósult beruházások:
• Útfelújítás (Napsugár köz, 262/1 hrsz.)
• Ravatalozó felújítása:
• Strandon vizesblokk felújítása:
• Gépek berendezések beszerzése:
• Strand büfésor előtti térkövezés:
• Szennyvízcsatorna bekötés
(temető kápolna, patakpart, gesztenye, sziget, szilva u.):
• Temető kápolna építése:
• Bicikli tároló készítése strandra:
• Kertépítési tanulmány terv készítése:
• Strand öltöző kabinsor statikai szakvélemény:
• Digitális alaptérkép:
• Törzsrészvény vásárlás (DRV Zrt.):
• Strandon beléptető kapu kialakítása:
• Patak utcai vízelvezetés kialakítása:
• Tornaterem világítás:
• Strandi pavilonok villany kábel cseréje:
Összesen:

390.000.1.400.000.1.266.000.207.000.2.915.000.1.879.000.19.435.000.235.000.160.000.160.000.706.000.10.000.1.010.000.527.000.270.000.382.000.30.952.000.-

Nyitó pénzkészlet 2010. január 1.-én bank egyenleg: 55. 690 e Ft, pénztár egyenleg 13 e Ft összesen: 55.703 e
Ft.
Záró pénzkészlet 2010. december 31-én bank egyenleg 43.731 e Ft, pénztár egyenleg 239 e Ft összesen
43.970 e Ft.
4. Tájékoztató a hulladékszállításról
Vella Zsolt polgármester: A hulladékszállítással kapcsolatban a tájékoztatást már a környezetvédelmi napirend
során elmondtam, akinek kérdése van az most felteheti.
5. Közérdekű kérdések és javaslatok
A lakosság részéről az alábbi kérdések merültek fel, illetve észrevételek hangzottak el, melyre a polgármester
úr válaszolt.
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Kandikó Ferencné: Az Akácfa utcában tavasz vége fele volt egy csőtörés, melyet a Drv kijavított, a
felvágott aszfalt helyére földet visszatöltötte, és kirakott egy oszlopot. A csőtörés helyén a föld megsüllyedt, az
aszfalt nem került kijavításra, az oszlop eltűnt.
Vella Zsolt polgármester: Az üzemeltető Drv feladata a helyreállítás, melyet lassan végeznek el, általában több
hibát összevárva aszfaltoznak. Ideiglenesen a jövő héten dolomittal feltöltésre kerül.
Gödrös Zsóka: A településrendezési terv módosítást mikor lehet látni?
Vella Zsolt polgármester: Településrendezési terv ügyben úgy állunk, hogy szerdán volt itt a közlekedési
felügyelőség egy közbenső egyeztetés céljából, a következő feladat, hogy a tűzoltóságnak minden ingatlant
meg kell tudni közelíteni. A Tűzoltóságnak a felmérés elvégzése érdekében megküldésre kerül a kérés, hogy
jelöljenek ki egy napot, amikor kijönnek és végigjárjuk a település minden egyes utcáját, hogy mindenhova be
tud-e fordulni amint ez megtörtént, megkapjuk a közbenső egyeztetési dokumentációt, tehát várhatóan év vége
felé.
Gödrös Zsóka: A vasút alatt a Vasút utcai részt szeretném megnézni, mivel a földhivatalban ott van a Balaton
ahol a valóságban szárazulat van és ott nincs ahol egyébként van.
Vella Zsolt polgármester: A tervező Planteus Kft-nél meg tudja nézni az érintett részt.
Gödrös Zsóka: Láttam, hogy Badacsonyörs felé csodálatosan szép telkek vannak kialakulóban, már körbe is
van kerítve azt hittük, hogy valamilyen csónakkikötő épül, a faluban lakó emberek számára. Az utolsó kerítéstől
az autószerviz irányába lévő területek nádas kinek a tulajdona?
Vella Zsolt polgármester: Erre a kérdésre nem készültem, Gáspár József képviselő-társam tudja a választ.
Gáspár József: Az érintett területek magántulajdonban vannak, melyeket a tulajdonosoknak többnyire
részarány kiosztás és kárpótlás során szereztek meg, nem nádasok, hanem többnyire gyepek és szántók.
Gödrös Zsóka: Az egy gazos terület volt meg lehetne csinálni egy szép résznek, amely jobban vonzaná a
turistákat, nem egy gaztelepet látnának Ábrahámhegyre érkezve, hanem egy rendbetett szép területet, a nádas
miatt nem lehet kikötő.
A honlapon láthatóbb helyre lehetne tenni a hirdetéseket.
Vella Zsolt polgármester: Ki lett hordva a honlapon és a képújságban is fönn volt időben.
Gödrös Zsóka: A lakosság részére szóló hirdetmények, fontosabb információkat láthatóbb helyre kéne tenni és
nem egyből bírságolni. A Vasút utcában a jegenyefáról rengeteg levél hullik le, melynek komposztálása
nehezen megoldható az Önkormányzat a zöldhulladék begyűjtésére kitalálhatna valamilyen megoldást, mert
nem minden ingatlanban oldható meg a komposztálás.
Vella Zsolt polgármester: A komposztálásról előbb beszélt Homonnay Zsombor , várjuk meg ő milyen
tanácsokat ad, aztán egyeztessünk a kérdésben, minden tulajdonosnak gondoskodni kellene erről. Nem biztos,
hogy ezt az Önkormányzatnak kellene megcsinálni. Azt is jelezném, hogy van egy olyan rendelet, hogy a ház
előtt a füvet az ingatlan tulajdonosnak kell lenyírni, ezt is az Önkormányzat végzi. Úgy gondolom az ingatlanok
tulajdonosainak kellene lennie annyi energiájának, hogy megoldja a saját területén. Mi segítünk, amiben
tudunk.
Vella Zsolt polgármester: A rendezési terv kijelöli a csónakkikötő helyét, nem mi találtuk ki, hanem ott ki van
jelölve az a terület ahol lehet a csónakkikötő lassan halad bizony tényleg. Igazad van abban, hogy az ügyet fel
kellene gyorsítanunk, erről is beszélgettünk már jó néhány fórumon. Télen keresünk egy megfelelő időpontot,
amikor egyeztetünk a kérdésben. A feladat megkeresni, hogy hol lehetne megoldani a csónakkikötőt, én úgy
gondolom, hogy szükség is van csónakkikötőre.
Németh Gábor: Nagyon fontosnak tartom, hogy a csónakkikötő működési feltételeit előre leszabályozza az
Önkormányzat, mivel nagyon sok bizonytalanság van benne, ki használhatja, hogy használhatja, nyithatócsukható hány férőhelyes. Nem lenne jó, ha egyszer csak megszületne és adott esetben félmegoldás születne,
mert ilyen egyszer van egy település életébe.
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Vella Zsolt polgármester: A csónakkikötő ügyében is
ezt a tervet egyeztetve elindulni a megvalósítás felé.

összefogás kellene, hogy mi lenne az elfogadható és

Homonnay Zsombor: Szeretném a segítséget felajánlani, hiszen a kikötőnek üzemeltetéssel kapcsolatban van
tapasztalata.
Gáspár József : Vannak itt jó páran, akik az előző rendezési terv kapcsán a csónakkikötő kijelölésére nyújtottak
be az Önkormányzatnak lehetőségeket, és csak ezt az egyet hagyták meg a burnót patak befolyóját.
A mai szabályozások alapján elmondható, hogy majdnem ugyanazok a szabályok vonatkoznak a
csónakkikötőre, mint a hajókikötőre, innentől kezdve lehet azon gondolkozni, hogy hol lesz Ábrahámhegyen
ahol mögötte a szociális és egyéb létesítmények is elhelyezhetőek, mert az, ahogy most működik a meglévő
csónakkikötő nem fog engedélyezésre kerülni.
Abba kell gondolkodni, hogy egy komplett háttér kell.
Amíg a Nemzeti Park nem gondolja át a nádas minősítését, addig nagyon sok együtt gondolkodásra nincs is
lehetőségünk. Mert azon a területen nem biztos, hogy lehet biztosítani. Ha abba gondolkozunk, hogy oda
akarunk csónakkikötőt, létrehozni, akkor a mögöttes feltételeket meg kell vizsgálni, hogy van-e egyáltalán
létjogosultsága a tervnek. A nádas állapota, és a nádas állapota köszönő viszonyban sincs sajnos egymással.
Nem azt nézik, hogy a nádas milyen állapotban van, hanem, hogy a nádas térkép hányas besorolást jelöl
innentől kezdve zárul be a kapu mindenhol Ábrahámhegyen.
Németh Gábor: Szabályozási terv során bizonyára hozzájárulnak bizonyos dolgokhoz, utána nem tehet olyan
kikötést amely megakadályozná a szabályozási terv végrehajtását, mert onnantól az egy jogszabály.
Kiszelyné Jónás Ildikó: Az Önkormányzatnak van-e ebtartási rendelete, mert minden éjjel van egy fehér fekete
kutya minden éjjel megjelenik, és hol itt hol ott nyomja fel a kerítést.
Vella Zsolt polgármester: Természetesen van ilyen rendelete az Önkormányzatnak utánajárunk, hogy kié a
kutya.
Kandikó Ferenc: Az ábrahámhegyi nyugdíjasok részére nem lehetne ingyenes jegyet biztosítani a strandra?
Vella Zsolt polgármester: a 300 Ft a nyugdíjas jegy több éve van, nyitvatartási időn kívül díjmentes, és 16 óra
után 50 % a belépőjegy ára.
A közmeghallgatást 17.51 órakor bezárja és megköszöni a lakosságnak a részvételt.

k.m.f.
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