
ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Ikt.szám:  Á- 82-131 /2012. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 22.-i  
közmeghallgatásán    az Ábrahámhegyi Kultúrház  helyiségében. 

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

   
                      
Meghívottak:    Soltész Attila  címzetes főjegyző 

megbízásából: Tóth Zsuzsanna pénzügyi munkatárs
                         Horváth József  százados Badacsonytomaji  Rendőrőrsparancsnok

Ruzsa Zoltán rendőr főtörzsőrmester 

A jegyzőkönyvet készítette: Kovácsné Auer Katalin ig. főelőadó  

A lakosság részéről  25 fő. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester  Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a közmeghallgatás  5 fővel határozatképes,  16.00 órakor megnyitja. 

Ismerteti a   napirendi pontokat:

1. Rendőrségi fórum közbiztonság, közlekedésbiztonság és bűnmegelőzés tárgyában.  
2. Beszámoló a helyi adók felhasználásáról.
3. Tájékoztató  a települési környezetvédelemről.
4. Közérdekű kérdések és javaslatok. 

Vella Ferenc 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 
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161/2012. /XI. 22. / Kt. határozat 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012.  november 22.-i  közmeghallgatásának 
napirendjét elfogadja az alábbiak szerint: 

1.   Rendőrségi fórum közbiztonság, közlekedésbiztonság és bűnmegelőzés tárgyában.  
2. Beszámoló a helyi adók felhasználásáról.
3. Tájékoztató  a települési környezetvédelemről.
4. Közérdekű kérdések és javaslatok. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal. 

1. Rendőrségi fórum közbiztonság, közlekedésbiztonság és bűnmegelőzés tárgyában.  

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

Horváth József Badacsonytomaji  Rendőrőrsparancsnok   
A mai rendőrségi fórum célja a rendőrséget érintő problémákkal kapcsolatos tájékoztatás. Ezt a tájékoztatást a 
lakossággal párbeszéd formájában szeretnék folytatni, amely a munkájukkal kapcsolatos. A lakosság által felvetett 
problémákat szeretnék megoldani, főleg a visszatérő jellegű problémákat. 
Ábrahámhegy békés település. Fontos az ismeretszerzés, a médiában is sok ilyen jellegű tájékoztatást lehet hallani. 
A községben a  közbiztonság jónak mondható. Az utóbbi időben egy fő bűnt elkövető személy költözött be a 
Szilvádi és a Körmici dülőben lévő ingatlanokban és ott fosztogatott. Több pincébe behatolt és kárt okozott, húsz 
bűncselekményt ismert el. 
Őszi-téli időszakban a külterületi ingatlanok vannak veszélyben. 
Nyáron az idegenforgalom miatt nagyobb a terhelés  a községben. 
Közlekedésrendészeti  tevékenység  keretében  a  71.  sz.  főút  felkanyarodó  forgalma  a  község  központjában 
veszélyes, itt jelenik meg a gyorshajtás. A közlekedési morál már változik, melyhez a komoly bírság is hozzájárul. 
Veszélyes a Patak utca az átmenő forgalom miatt, főleg  a teherautók. 

Elmondja továbbá, hogy rendőrörsük létszáma nem változott, két gépjárművel rendelkeznek. 
 
Igazgatásrendészeti tevékenység keretében a fegyvertartást ellenőrzik, egy fegyvertartási engedély van. 

Kéri a jelenlévőket, hogy kérdéseiket tegyék fel, mivel így szereznek információt arról, hogy a lakosságnak milyen 
problémái vannak a közbiztonsággal és a bűnmegelőzéssel kapcsolatban. 

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 gyalogosoknak a másik oldalra  
táblát kellene kihelyezni. 

Horváth József Badacsonytomaji  Rendőrőrsparancsnok  A gyalogos közlekedést a KRESZ szabályozza, az út 
szélén kell közlekedni. Figyelmeztető táblát  akkor kell kihelyezni, ha indokolt.  Az ott  közlekedőknek kell azt 
megérteni, hogy mennyire veszélyes. A járdaszakasz kiépítése nehézkes. 

2



Vella Ferenc  Zsolt polgármester  A kövek miatt az ingatlantulajdonosoknak már két-három alkalommal is  levelet 
írtak. Akit az előbb említettek az magánterületére rakta ki a köveket, és kérték, hogy tegye el őket de nem reagált a  
kérésre. Ha a  járda kialakítása  miatt  kisajátítási eljárást  kezdeményeznek sok mérges ember lesz. A település 
szerkezete ilyen jellegű, továbbá a járda kialakítása hatósági engedélyezéseket is kíván. 

Szabó Lászlóné    Az egyik családtagja egy feltűnő öltözetű emberrel találkozott a faluban, kérdezi, hogy ezt kinek 
kell jelezni? 

Horváth József Badacsonytomaji  Rendőrőrsparancsnok   A Tapolcai Rendőrkapitányságra  a  06-87-412-322 
ügyeletes telefonszámra vagy a 112.-es számon. 

Hozzáfűzi, hogy év végén amikor a segélyeket adják az embereknek akkor jelennek meg a bűnelkövetők különböző 
módszerekkel  pénzt  kicsalni,  villanyóra  leolvasónak  stb.  adják  ki  magukat.  Ebben  az  esetben  az  arcképes 
igazolványt el kell kérni, ha nem mutatja meg nem kell beengedni. Sajnos, hogy ilyen esetekben az időskorúak a  
célszemélyek. Ilyenkor jelennek meg a fa szállításra a személyek, hogy rendeljék meg, de meg kell gondolni, hogy 
érdemes-e pl. Pécsről fát idehozni. 

Fontosnak tartja,  hogy az  emberek egymásra  odafigyeljenek és  jelezzék ha  másnak az  ingatlanán szokatlan 
eseményeket látnak. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester  Az ábrahámhegyi képújságban négy polgárőr telefonszáma is szerepel valamint a 
helyi újságban is benne vannak a telefonszámok. 

Fehér György  A falu közbiztonsága nem lenne ilyen jó, ha a polgárőrség nem így végezné a munkáját. Kérdezi, 
hogy a 71. sz. úton a vad átvonulást mikor vizsgálják felül. Nincs kirakva vadveszélyt jelző tábla. 

Horváth József Badacsonytomaji  Rendőrőrsparancsnok  A vadveszélyt jelző  táblát javasolni fogják a KPM felé.
Régebben volt vad etetés és itatás, amely már megszűnt. A vadszaporulatra  15 %-os kilövést irányoztak elő. 
Nyáron szárazság volt, a vadak vonulása emiatt nagy, mivel nem volt víz. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester  Levélben megkeresték a Veszprém Megyei Kormányhivatalt,  és a Káli-medencei 
vadásztársaságot utasították a kilövésre. 

Megköszöni Horváth Józsefnek a beszámolót.

2. Beszámoló a helyi adók felhasználásáról.  

Vella Ferenc Zsolt polgármester
Ábrahámhegy Község Önkormányzat által bevezetett adónemek: 

Építményadó
Idegenforgalmi adó tartózkodási idő után
Telekadó
Iparűzési adó
Talajterhelési díj

Törvényi szabályozás alapján központosított adók :
Gépjárműadó

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján 2011.évben érvényes adómértékek:
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2011.évi adómértékek :
Építményadó 600 Ft/m2/év
Idegenforgalmi adó tartózkodási időre 300 Ft/éjszaka
Telekadó 100 Ft/m2
Iparűzési adó 1,7 %
Talajterhelési díj 120 Ft/m3
(területérzékenységi szorzó :3, fizetendő adó kiszámítása : m3 x 120 Ft x 3)
Gépjárműadó 140-345 Ft/kW/év

A gépjármű adóztatás az 1991.évi LXXXII. törvény alapján történik.

Adónemek ismertetése:

1. Építményadó:
Az építményadó kivetése szempontjából adóköteles az Önkormányzat  illetékességi területén lévő lakás és nem 
lakás céljára szolgáló épület, épületrész.
2011.évben befizetett adó 31 092 973 Ft.

2. Idegenforgalmi adó tartózkodási idő után:
Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt aki nem állandó lakosként az Önkormányzat illetékességi területén 
legalább egy vendégéjszakát eltölt.
2011.évben befizetett adó összege : 2 004 340 Ft.
2011.évben az állami támogatás minden befizetett forint után 1,50 Ft volt.

3. Telekadó:
Adókötelesek az önkormányzat területén lévő belterületi beépítetlen területek, amelyek nem állnak mezőgazdasági 
művelés alatt.
2011.évben befizetett adó 1 063 369 Ft.

4. Iparűzési adó:
Adóköteles  az  önkormányzat  illetékességi  területén  állandó  vagy  ideiglenes  jelleggel  végzett  vállalkozási 
tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó. 2011. évben befizetett adó 8 660 048 Ft.

5. Talajterhelési díj :

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 
nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, 
ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.

Az érintetteknek az adóhatóság bevallási nyomtatványt és csekket küldött.
A bevallás benyújtásának és a díj megfizetésének határideje 2011. március 31. napja volt.
2011. évben befizetett adó 833 360 Ft.

Az Önkormányzat a talajterhelési díj befizetéseket elkülönítetten köteles kezelni.
A beszedett talajterhelési díjakat az Önkormányzat Környezetvédelmi alap számlájára kell átvezetni.
A pénzt kizárólag törvényben meghatározott célokra - a közcsatorna üzemeltetésével kapcsolatos kifizetésekre - 
lehet felhasználni.

6. Gépjárműadó:
A belföldi forgalmi engedéllyel és rendszámmal ellátott gépjárművek után gépjárműadót kell fizetni.
2011.évben-ig befizetett adó 6 070 979 Ft.
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7.Késedelmi pótlék

Késedelmi pótlék felszámítására kerül sor, ha az adóalanyok az előírt határidőig nem fizetik meg a kirótt adót. A 
pótlék felszámítása a mindenkori jegybanki alapkamathoz igazodik.
2011.évben befizetett késedelmi pótlék 462 177 Ft.

8.Idegenforgalmi adó építmény után:
Az építmény utáni idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség a nyaraló épületek után állt fenn.A helyi adótörvény 
módosítása  miatt  az  idegenforgalmi adófizetési kötelezettség 2010.  december 31-én megszünt.  Az adószámla 
vezetése viszont fennmaradt, mivel a hátralékokat erre a számlára kell megfizetni.
2011.évben a számlára 172 996 Ft érkezett.

9.Idegenbevételek számla:
Az Adóhatóság ezen a számlán tartja nyilván a más hatóságok által behajtásra kért befizetéseket.
2011.évben a számlára 45 000 Ft érkezett, melyből az Ábrahámhegyi Önkormányzat bevétele:
14 000 Ft volt.

10.Egyéb bevételek számla:
Az egyéb bevételi számlára a behajtásra átadott bírság befizetések teljesültek.
A 2011. évi bevétel összege 70 000 Ft volt, melyből az Ábrahámhegyi Önkormányzatot 19 000 Ft illette meg.

A 2011.évben Ábrahámhegy Költségvetési számlájára átutalt adóbevétel 50 393 242 Ft volt. 

A helyi adók felhasználása:

Az Önkormányzat 2011. évi kiadásai között szereplő személyi juttatások az alapilletményeket foglalja magába a 
teljesítés 15.360 e 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 4.154 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: 
56.980 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 4.115 e Ft  került 
kifizetésre.

A  2011.  évi  rendezvénytervben meghatározott  rendezvények (falusi  disznóvágás,  teremfoci  bajnokság,  dart,  
csocsó,  asztalitenisz bajnokság,  március  15-i  rendezvény,  előadások költségei,  húsvét,  szemétszedés,  horgász 
verseny,  halászléfőzés,  anyák  napi  rendezvény,  falunap  és  gyereknap,  bornapok,  kiállítás  megnyitók,  szüreti 
felvonulás, mindenki karácsonya) megrendezésre kerültek, melyek anyagi fedezetét Önkormányzat 3/2011. (II.14.) 
sz. költségvetési rendeletében biztosított. A rendezvényekről elszámolás készült.
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2011. évben megvalósult beruházások:

Az Önkormányzat  felhalmozási kiadásai között a buszmegálló felújítása szerepel 168 e Ft  + ÁFA összegben. 
Beruházási kiadások alatt egy vízelvezető kiépítésére (teljesítése: 119 e Ft+ÁFA) és a tűzoltó parknál található 
WC kialakítására (teljesítése 546 e Ft +ÁFA) került sor. Képzőművészeti alkotás (szobrok) vásárlására került sor 
260e Ft értékben a Temetőkápolnába.

Nyitó pénzkészlet 2011. január 1-jén bank egyenleg 43.731 e Ft, pénztár egyenleg 239 e Ft összesen 43.970 e Ft.
Záró pénzkészlet 2011. december 31.-én bank egyenleg: 68.901 e Ft, pénztár egyenleg  0 Ft összesen: 68.901 e Ft. 

Az önkormányzat gazdálkodásához hozzáfűzi még a szemétszállítás kérdését. A királyszentistváni hulladéklerakó 
július 1-től működni kezdett, a díjak emelkedtek. Megtakarítást úgy értünk el, hogy az önkormányzat végezte a  
számlázást. Ez a díj január 1-től nem biztos, hogy tartható. A lomtalanítás összege is nagyon komoly, elektronikai 
hulladékgyűjtés is volt és a szelektív hulladék űrítése is beletartozik a díjba. 

Az óvodás és iskoláskorú gyermekek után  430-450 e Ft-ot kell fizetni éves szinten egy gyermekre. Ez január 1-től 
változni fog, mivel az állam finanszírozza. 
A községnek szép strandja van, amely tetszik az idelátogató üdülővendégeknek. Az idei évben az északi parton 
egyedülálló módon pályázat elnyerésével egy mobil stéget helyeztek el a strandon. 
A község házai szépen rendben vannak. A turizmust továbbra is erősíteni kell. 
A helyi borászokat  is  kell támogatni a  bornapokon való részvétellel.  A község rendezvényein szép számú a 
részvétel.  

A képviselő-testület a helyi adókról szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

Kérdezi a jelenlévőket, van-e kérdésük, amennyiben igen tegyék fel. 

Magyar Tamás  A strand belépővel kapcsolatban felveti, hogy ő itt állandó lakos és lemegy a strandra úszik egyet 
és utána haza megy, nem tartózkodik tovább a strandon. Kérdezi, hogy az itt lakók kaphatnának-e kedvezményt,  
vagy esetleg 5.000 Ft értékben  szezonbérletet, melyet szívesen befizetne. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester  Megbeszélik a képviselő-testülettel ennek a lehetőségét. 

3. Tájékoztató  a települési környezetvédelemről.  

Vella Ferenc Zsolt polgármester
Ábrahámhegy Községben az alábbi problémákra kell fokozottan figyelni. 

-A földutak hozzájárulnak a porszennyezéshez különösen az idei év nyarán a nagy szárasság során.
-Légszennyezőanyag-kibocsátás az avar és kerti hulladékok kerti égetéséből is adódik melyre kezd odafigyelni a 
lakosság, hogy a megjelölt időpontokban tüzeljenek. 
- Burnót-patakba bevezetésre került a Káli medencei települések tisztított szennyvize, mely a nyár során még a 
bányában lévő halastavat sem érte el, mivel előbb elszikkadt.
-Az ivóvíz ellátás a külterületi részeken hiányos. 
-A szennyvízcsatorna-hálózatra még nem teljes körűen kötöttek rá, a DRV által adott kedvezmény, valamint a 
talajterhelési díj megemelkedése miatt jelentősen megnőtt a rákötők száma, így ezen a téren előrelépés történt.
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-A csapadékvíz-elvezető rendszer a nagy intenzitású esőzést nem képes maradéktalanul levezetni. 
-A csapadékvíz időszakosan sok iszapot hoz a 71. számú útra.
-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.
- Alacsony a megújuló energia hasznosítás.
-A közlekedés jelentős zajterhelést okoz, a nyári, üdülési időszakban.
-A 71-es úton való átjutás balesetveszélyes.

2011 november 10-re elkészült a javaslat a Köveskáli szennyvíztisztító telepről kibocsátandó tisztított szennyvíz 
utókezelésének lehetőségére a Burnót patak menti Tüskés-tó nevű területen, melynek nyilvános ismertetésére 2011 
november 16.-án Ábrahámhegy Község művelődési házának nagytermében került sor. 2011 december 14- én a 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Önkormányzatok, valamint a javaslatot tevő Homonnay Zsombor és 
Kecskés  Gábor  képviseletével  egyeztetés  zajlott  le  Monoszlón.  Az  egyeztetés  során  egy  megállapodás 
körvonalazódott, melynek tárgyában az érintett civil szervezetek megkeresésre kerültek, hogy azt elfogadhatónak 
tartják-e, illetve aláírása esetén a fellebbezés visszavonásra kerüljön-e.
Az Önkormányzatoktól hivatalos tájékoztatás a megvalósítást illetően nem érkezett.
2012 június 13.-án az érintett Önkormányzatok képviselőinek jelenlétében bemutatták a tisztítóművet, valamint az 
ott elvégzett tisztítási folyamatokat. 2012 június 29-én a civil szervezeteknek is tartottak ugyanilyen bejárást.

Szemétszállítás, elhelyezés és  a 2013 január 1-től kialakuló rendszer miatti főbb változások Ábrahámhegy 
Községben:

2012 július 1 napjától elindult a Királyszentistváni hulladéklerakó rendszer, így 158 településen a hulladék-
szállítás egységessé vált.
-A számlázás és ügyintézés (reklamáció, űrméretváltás, ürítési díj mentességi kérelem) a szolgáltatónál történik 
(Remondis Tapolca Kft 8300 Tapolca, Halápi u. 33.).

-Az alkalmazható gyűjtőtartály a szolgáltató járművéhez rendszeresített  60 l , 80 l, 120 l gyűjtőtartály valamint 
többlethulladék esetén a szolgáltató által forgalmazott hulladékgyűjtő zsák, mely kizárólag a gyűjtőedényhez 
képest keletkezett többlethulladék elszállítására szolgál. Az űrméret változtatást a szolgáltató felé írásban be kell 
jelenteni.

-A települési szilárd hulladékkal  kapcsolatos kötelező közszolgáltatással kapcsolatos jogviszonyt a kötelező 
közszolgáltatás igénybevételi kötelezettsége hozza létre, a közszolgáltatás részletes kérdéseit a szolgáltató és a 
tulajdonos között kötött szerződés rendezi. A szolgáltató köteles az ingatlantulajdonos részére szerződéskötést 
felajánlani. A díjak két tényezősként kerültek megállapításra, mely alap és ürítési díjból áll, az alapdíjak az 
ingatlantulajdonos minden esetben köteles megfizetni. 

-A legmagasabb díjak az alábbiak:
1 A B C D
2 Edényméret
 3 60 liter/hét 80 liter/hét 120 liter/hét 
 4 Alapdíj 222 222 222
 5 Ürítési díj 175 234 351
 6 Közszolgáltatási díj összesen 397 456 573

7



- Kérelmére mentesül a kötelező közszolgáltatási díj ürítési díjának megfizetése alól az-az ingatlan tulajdonos, aki 
fogyasztásmentes közüzemi számlákkal bizonyítja, hogy az ingatlant igazoltan sem ő, sem más nem használja, 
települési hulladéka nem keletkezik és állandó lakóhelye más településen van.

- Az üdülőtulajdonosok a közszolgáltatás igénybevételére hat hónapra  ( II és III negyedévben) kötelezettek az 
eddigi öt hónap helyett.

A képviselő-testület a települési környezetvédelemről szóló tájékoztatót egyhangúlag elfogadta. 

4. Közérdekű kérdések és javaslatok.   

Vella Ferenc Zsolt polgármester
Kinek van kérdése az előbb elhangzottakkal kapcsolatban? 

Magyar Tamás  A szemétszállításnál az  űrítésenkénti 222,-Ft alapdíjnak mi az alapja? 

Vella Ferenc Zsolt polgármester   158 település részvételével és Európai Uniós támogatással létrehozták 
Királyszentistvánon a hulladéklerakó üzemet. Ennek vannak költségei, melyet be kell szedni, az üzem 
fenntartására, a gyűjtést végző autók költsége, el kell szállítani a szelektív hulladékot és a lomtalanítás 
összege is benne van. 

Kiszeliné Jónás Ildikó   Kisebb méretű gyűjtőedényt hol lehet beszerezni? 

Vella Ferenc Zsolt  polgármester  Az önkormányzat  hozatott  10  darab  60  literes edényzetet,  melyet itt  lehet 
megvásárolni az önkormányzatnál. 

Tájékoztatja még a jelenlévőket, hogy a Pattantyús sétányon a fák kivágására  szakvélemény készült, kettő fát  
kivágtak a többi csonkolását végezték el. 

Szabó  Lászlóné   A Szilvádi  utca  végén három darab  nyárfa  van,  amely veszélyes.  Levelet  kellene írni  a 
tulajdonosnak. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester  Az ingatlantulajdonos külföldi, de újra írnak neki levelet. 

Magyar Tamás   Felveti, hogy a kanyarba nem szabad fát ültetni, mivel balesetveszélyes. 

Fehér György   Az Iskola utcai falutérkép nagyon kopott. Ő a Kilátó úton lakik és az eső elhordja az útról a kopó 
réteget, nagy gödrök vannak. 
A képviselő-testület a szeptember 18-i ülésén tárgyalta a Víziközmű Társulat beszámolóját, ezt az iratot szeretné 
elkérni. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester   A kért iratot a rendelkezésére bocsátják. 

Tájékoztatja a lakosságot, hogy törvény alapján legkésőbb 2013. március 1-ig közös önkormányzati hivatalt kell 
létrehozni. Először Révfülöp önkormányzattal tárgyaltak, de mivel ez nem mutatkozott eredményesnek, így a Káli-
medencei  településekkel  kezdték  meg  a  tárgyalásokat.  Így  kővágóörsi  székhellyel  alakul  meg  a  közös 
önkormányzati hivatal, ahová a jelenlegi hivatal teljes munkaidős dolgozóiból három fő megy át. Itt a községben 
kirendeltség működik három fő   dolgozó marad,  ezenkívül  kihelyezett  fogadóóra  lesz  pénzügyi  és  adóügyi 
ügyekben is. A kultúrházgondok és a könyvtáros munkája is marad, munkaviszonyuk nem lesz megszűntetve. 

A közmeghallgatást  17.45 órakor bezárja és megköszöni a lakosságnak a részvételt. 
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k.m.f. 
Tóth Zsuzsanna Vella Ferenc Zsolt 
pénzügyi tanácsos polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője: Fedőné Vodenyák Katalin képviselő 
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