
ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Ikt.szám:  Á- 82-101 /2012. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 6.-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 
                         Horváth József Badacsonytomaji  Rendőrőrsparancsnok

Ruzsa Zoltán  törzsőrmester 
Nógrádi Csaba  hivatásos vadász 
Tóthné Kiss Angéla  Remondis Kft. Tapolca részéről. 
Sütő Árpád műszaki előadó 
Farkas László az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárd-hulladékkezelési Önkormányzati 

  Társulás részéről. 

A jegyzőkönyvet készítette: Kovácsné Auer Katalin  

A lakosság részéről  7 fő. 

Vella Zsolt polgármester  Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a közmeghallgatás  5 fővel határozatképes,  18.00 órakor megnyitja. 

Ismerteti a   napirendi pontokat:

1. Közrendvédelmi beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről.  
2. Közérdekű kérdések és javaslatok. 

Vella Zsolt polgármester  Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett 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 

114/2012. /VII. 6. / Kt. határozat 
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Ábrahámhegy   Község  Önkormányzat  Képviselő- testülete  a  2012.  július  6.-i   közmeghallgatásának 
napirendjét elfogadja az alábbiak szerint: 

1. Közrendvédelmi beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről.  
2.    Közérdekű kérdések és javaslatok.

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal. 

1. Közrendvédelmi beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről.    

Vella  Zsolt  polgármester   Felkéri  a  napirend  ismertetésére   Horváth  József   Badacsonytomaji 
Rendőrőrsparancsnokot, aki a  közrendvédelemmel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtja: 

Horváth József Badacsonytomaji  Rendőrőrsparancsnok   
A rendőrörs Badacsonytomajon központi helyen helyezkedik el, és 15 fő az állományuk. 
Igyekeznek kiszűrni az idegen személyeket. A bűncselekmények száma csökkent.
A  gazdasági  válság  miatt  a  családok  anyagi  helyzete  nehéz  és  emelkedik  a  testi  sértések  száma.  Olyan 
bűncselekmények is vannak ami eddig nem volt jellemző, gazdasági bűncselekmény volt 4 eset. A lakosságot 
vagyon elleni bűncselekmények érintik, ezen igyekeznek javítani. 

Kéri a lakosságot, hogy szóljanak, ha olyan személyt látnak aki gyanús és érezze mindenki magáénak ezt a dolgot 
és kéri  hogy segítsenek a  szolgálatot  teljesítő rendőrnek.  Meg kell előzni a  bajt  a  bűncselekményeket és az 
idegeneket ki kell szűrni.
Kiemeli, hogy az ábrahámhegyi polgárőrök jó stratégiai partnerük és segítik a munkájukat. Havonta megbeszélést 
tartanak a polgárőrség vezetőivel, melynek keretében eredményes információhoz jutnak. 
A bűnmegelőzésbe bevonják az ábrahámhegyi polgárőrséget is, akik napi szinten látnak el szolgálatot. 
A polgárőrség hozzájárul a közbiztonsághoz , közös szolgálatellátásuk is van. 
A rendőrőrs munkájának  színvonalán folyamatosan javítanak és folyamatos a járőrőzés. 
A rendőr örsüknek az  állománya nyáron 15 főről 30 fóre emelkedik. 

Igazgatásrendészeti tevékenység keretében a fegyvertartást ellenőrzik, akiknek van szabályszerűen tartják. 

Nyári időszakban súlyozottabban kell figyelni a megnövekedett vendégforgalom miatt. 
Az önkormányzattal az együttműködés jő, ha problémájuk akad azt egyeztetik. 

A község közbiztonsága jónak mondható. 

Kiszeliné Jónás Ildikó   Az Árpád utcában nagyon bonyolult a forgalom egy 30 km-es sebességkorlátozó tábla 
kihelyezése jó lenne, mivel sok kisgyerek rollerezik, így nem biztonságos. 

Horváth  József  Badacsonytomaji   Rendőrőrsparancsnok  A  sebességkorlátozó  tábla  kihelyezése  a  jegyző 
hatáskörébe  tartozik,  elrendelése  esetén  a  közlekedési  hatóság  és  a  rendőrség  részt  vesz  az  egyeztetési 
folyamatban. 

Magyar Tamás  Az Árpád utca végén a Patak utca kereszteződésénél  a keresztnél sziklák vannak kihelyezve, ami 
nagyon balesetveszélyes itt fel kellene festeni egy részt a gyalogosok számára. 
A német  ismerőseit ellenőrizték a rendőrök, miért kell folyamatosan ellenőrizni ezzel csak elijesztik a turistákat.  

Horváth  József  Badacsonytomaji   Rendőrőrsparancsnok  Németországban  más  a  jogrend és  a  szürőmunka 
másképp működik. Külföldről is érkeznek ide bűnözők és a ha látják a rendőröket és azt, hogy van rendőri jelenlét 
az jobban visszatartja őket. 
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Vella Zsolt  polgármester   A kövek miatt  az  ingatlantulajdonosoknak márciusban  levelet írtak,  egy elrakta  a 
köveket. Akit az előbb említettek az magánterületére rakta ki a köveket, de kérték, hogy tegye el őket de nem 
reagált a kérésre. 
Megköszöni Horváth Józsefnek a beszámolót.

Javasolja, hogy a közrendvédelmi beszámolót fogadják el. Kéri a testületet, hogy kézfeltartással szavazzon. 

Ábrahámhegy   Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi 

115/2012. /VII. 6. / Kt. határozat 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  „Közrendvédelmi beszámolót a település 
közbiztonságának helyzetéről” elfogadja.

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal. 

2. Közérdekű kérdések és javaslatok.   

Farkas László az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárd-hulladékkezelési Önkormányzati Társulás részéről. 
A hulladékgazdálkodásban új rendszer alakult ki a korábbi lerakók bezárását követően. Pályázati támogatással 
megvalósult a királyszentistváni lerakó. A rendszer úgy volt tervezve, hogy 2011. február 1-től indul a próbaüzem 
és május 1-től indult volna a rendszer és a közszolgáltatási díjak bevezetésre kerültek volna. 
2011-ben tűz ütött ki, így nem tudott elindulni. A különböző hatósági eljárások miatt elhúzódott, és az idén július 
1-től indult be. 
A díjak nagymértékben tényeken alapulnak.  2011.évben számított díjakat vezettek be, később a díjmegállapítás 
már a tényadatok alapján lesz. Egy hónappal ezelőtt közölték az önkormányzatokkal, hogy a rendszer elindul. 
Olyan lehetőségük adódott, hogy a szelektív hulladékgyűjtés  12%-kal kevesebb lesz. 

Mészáros István   Egy évben tízszer sem telik meg a kukája és ugyanannyit kell fizetnie, sok hulladékot el is lehet 
égetni. 

Farkas László az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárd-hulladékkezelési Önkormányzati Társulás részéről. 
Nagy dilemmát jelentett, hogy igazságos és arányos legyen a díj megállapítása. A társulási tanács  úgy döntött, 
hogy az edényméretet kell követni. A rendszer működését meg kell fizetni, a válogatást, ártalmatlanítást stb. 
Ha valaki nem teszi ki a szemetet, az előbb-utóbb  a település szélére kerül kirakásra. A vezérlőelv az volt, hogy 
minimális méret legyen megállapítva.  A szolgáltatást meg kell vásárolni, a lakosok között a költségeket szét kell 
osztani. Egységes díjszámítást alkalmaztak, akitől rövidebb távolságról kell elvinni a szemetet az is ugyanannyit 
fizet mint akitől hosszabb távolságban. Ez kötelező közszolgáltatás. 

Magyar Tamás  Az Európai Unióból a jó dolgokat nem veszik át.  Az önkormányzat árul zsákokat amire rá van 
nyomtatva, hogy Remondis de ez pénzbe kerül. 24.500 Ft-ot fizet, hogy ne vigyenek el semmit. Nem használt 
ingatlan mentes a díj alól, de ezt számlával kell bizonyítani. Az víz, gáz óra állásokat szeptemberben olvassák le, 
hogyan tudja ezt igazolni?  A számlával való igazolást  a  szolgáltató január  10-ig kéri,  így nem lehetséges a 
mentesség igénybevétele. Nem fizeti ki a díjat, miért kell alapdíjat fizetni egy nem használt ingatlanért.
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Tóthné Kiss  Angéla  Remondis Kft.  Tapolca  részéről Az előző úr  kérdésére is válaszolnék, ha mindenkinek 
elengednénk a szemétdíjat és zsákos megoldást alkalmaznánk akkor a környezetünk, erdeink hamar 
megtelnének szeméttel, melynek elszállíttatása az ingatlantulajdonos, erdőtulajdonos, út esetében az 
önkormányzat kötelessége, melynek díját szintén valószínűsíthetően áthárítanák a lakosságra. 

Ő Nyírádon lakik, ahol szelektíven is gyűjtik a szemetet, két hetente teszi ki a kukát, van amikor félig telik meg. E 
témában úgy kell gondolkodni, hogy nemcsak a háztól kell a szemetet elvinni. 
Február 29-ig kellett a lakosságnak igazolni ha nem használja az ingatlant. Az önkormányzattal igyekeznek 
együttműködni, és a helyi önkormányzati rendeletek szerint járnak el. 

Magyar Tamás  Kérdezi, hogy mi az alapdíj? 

Tóthné Kiss Angéla  Remondis Kft. Tapolca részéről  A konzorciumon belül van hat cég, ebből az egyik a 
Remondis Kft. Az alapdíj az jelenti, hogy a szolgáltatást felajánlják és megjelenik a szolgáltató. 

Soltész Attila  címzetes főjegyző  Meggyőzni nem akarja Magyar  Tamást,  de tájékoztatja,  hogy fontos külön 
választani a szolgáltatót az önkormányzatot és a Magyar Államot. Ha Németországban csak zsákos 
szállítás van az egy jó eset. Megoldásként  javasolja, hogy az országgyűlési képviselőt meg lehet 
keresni a törvény módosításával kapcsolatban. Törvény írja elő a zárt edényzetet, a zsákot csak a 
többlet szemét elszállítására biztosít a szolgáltató plussz díjért. 

Az alapdíjat  sem a  szolgáltató dönti el,  hanem a  konzorcium véleményét,  javaslatát  figyelembevéve az  adott 
önkormányzat  képviselő-testülete  rendelkezik  rendelet  formájában.   Kötelező  közszolgáltatás  és  kötelező 
igénybevenni a törvény szerint. A szolgáltató Remondis Kft.  az önkormányzat helyi rendelete alapján jár el. 
A törvény heti egy alkalommal történő kötelező szállítást ír elő. 
Kétfajta díj létezik, az egyik az egytényezős,  amely tartalmazza a szemét elszállítás minden díját, ez szűnt most 
meg. A társulási tanács  úgy döntött, hogy kéttenyezős díjat vezeti be. 
Ha valaki  űrmértéket szeretne változtatni azt  be kell jelenteni a  szolgáltató felé, ezt a  helyi önkormányzat  a 
rendeletében biztosítja.  Ha valaki nem használja az ingatlant a rendelet alapján, „mentes a díj megfizetésének 
időszakra vetített díja alól mindazon ingatlantulajdonos aki az ingatlant 30 napnál hosszabb ideig nem használja és 
azt Ábrahámhegy Község Önkormányzatának 10 nappal a használat megszűnését megelőzően írásban bejelenti. A 
bejelentett időszakra vonatkozó víz, vagy villanyszámla másolatát, mely igazolja hogy az ingatlanon fogyasztás 
nem volt közteles megküldeni az bejelentett időszak lejártát követően.  Amennyiben számla nem kerül beküldésre, 
úgy a megkérelmezett összeg kiszámlázásra kerül, és köteles a bejelentő a díj megtérítésére. „

Hadobás János  Beszélhetünk itt Németországról vagy Angliáról tudomásul kell venni, hogy itt más a klíma ott 25 
fok van itt 34 fok van. A készenléti díj minek kell és mit is jelent, a szolgáltatás fix költségeinek finanszírozására 
ill. egy kis plussz bevételre, mert egyszer megkérdeztek egy államtitkárt és kiderült,hogy többet szednek be mint 
amennyi a tényleges költség.
A szemét szétszórással büntettek-e már meg valakit, amig nem büntetnek meg senkit, addig lesz az erdő szélén 
szemét. A szomszédom telkének sarkán is komposztáló van, ami büdös,  ilyen melegben nem tudom kinyitani az 
ablakot. Voltak kinn fényképezték és nem tudtak vele csinálni semmit. 
A vaddisznók széttúrták a kerítésemet.

Soltész Attila  címzetes főjegyző  A képviselő-testület megemelheti az adókat és akkor tud közterület felügyeletet 
fenntartani, akik intézkedhetnek azzal szemben  aki a szemetet kihelyezi. Ha nincs tettenérés és a 
lakosság sem jelenti be, akkor nem lehet felelősségre vonni a szemét elhelyezőket. 

Stéger Mária  Náluk olyan szemétszállító cég van, ahol lehet választani hogy hetente vagy kéthetente vigyék el a 
szemetet, akinek a kukáján kék matrica van annak kéthetente ahol zöld ott hetente szállítják a szemetet. Van egy 
újrahasznosítással foglalkozó cég aki díjmentesen minden hónap első hetében begyűjti a palackokat, papírokat stb. 
Kérdezi, hogy lesz-e zöld nyesedék gyűjtés? 
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Farkas László az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárd-hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 
részéről. 
Minden országban más a rendszer. A jogszabály előírja a heti egyszeri űrítést. A zöldhulladék begyűjtésre 
vonatkozóan elmondja, hogy szelektív hulladékgyűjtés fejlesztésre pályázatuk van, és a zöldhulladék begyűjtést is 
fejlesztik a lakossághoz menő begyűjtéssel. A házi komposztálással is lehet a  zöldhulladékot kezelni.  

Vella Zsolt polgármester   Meg kell nézni, hogy vasárnap esete a három hulladékgyűjtő edény milyen állapotban 
van, nem annyira környezettudatos még az emberek gondolkodása. Amibe a kisebb szemetet és cigaretta véget kell 
tartani  a  kis edényzetekben is  köbméternyi  szemét van hétfő reggelre.  A képviselő-testület célja a  rend és a 
tisztaság,  ezért  a  szelektív  hulladékgyűjtők  mellé  kamerát  helyeztek  el,  hogy  lehetőség  legyen  az  eljárás 
lefolytatására. A temetőhöz is tettek kamerát mivel oda is hordják a szemetet. 
A faágakat összegyűjtötték és ledarálták. Akinek ilyen igénye van jelezze és állnak a rendelkezésre. 

A 60 literes edényzet váltással kapcsolatban elmondja, hogy erről később értesítik ki a lakosságot. 

Az utóbbi időben elszaporodtak a vadak a községben, ezért meghívták a  Kőtenger  Vadászati Földtulajdonosi 
Közösség képviselőjét. 

Nógrádi  Csaba   hivatásos  vadász    A  vadászat  szabályozott  tevékenység  törvény  szabályozza.  Ők  a 
tevékenységüket csak külterületen végezhetik. Amennyiben vaddisznót lát a lakosság  akkor a hivatásos vadászt 
kell értesíteni. 
A vadgazdálkodási tevékenységet a  törvény szabályozza a  vad kilövési számot is meghatározzák részükre. A 
vaddisznókkal az a probléma, hogy túlszaporodtak. Ha külterületen írtják őket akkor  máshová mennek, a hőség 
vonzza őket és a gyümölcsök érése a településre. Ezek időszakos tényezők. Védekezni kell, a tevékenységük abból 
is áll. Villanypásztort kell telepíteniük és karban kell tartaniuk. 
Védekezéshez a kerítést vadráccsal meg lehet erősíteni. 
Készítettek a lakosság részére egy rövid tájékoztatót, sok segítséget nyújt a védekezéshez. 

Soltész Attila  címzetes főjegyző  Kiegészíti az elmondottakat annyival, hogy az önkormányzatok polgármesterei 
ahol  a  vadak  elszaporodtak  megkeresték  levélben  a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatalt,  és 
kezdeményezték a hatósági intézkedést, mivel van lehetőség kényszerkilövésre.  Belterületen nagyon 
nehéz kilőni, a  magyar  jogszabályok nagyon szigorúak,  egyeztetni kell a  rendőrséggel, kilövési 
tervet kell készíteni, arra intézkedni, hogy a lakosság ne legyen ott, és nem biztos, hogy abban az 
időpontban a vaddisznók ott lesznek. 

Hadobás János  Kérdezi, hogy őt akkor ki védi meg a károkozástól? 

 Soltész Attila  címzetes főjegyző  Ezért kezdeményezték a polgármesterek a felettes szervnél az intézkedést. 

Vella Zsolt polgármester A közmeghallgatást  19.45 órakor bezárja és megköszöni a lakosságnak a részvételt. 

k.m.f. 

Soltész Attila Vella Zsolt 
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címzetes főjegyző polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője: Kovács József alpolgármester 
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