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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
Ikt.szám: 709-7 /2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-i
közmeghallgatásán az Ábrahámhegyi Kultúrház helyiségében.
Jelen vannak: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Kovács József, alpolgármester
Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő
Zavari Judit, képviselő
Gáspár József, képviselő
A lakosság részéről 9 fő
Tanácskozási joggal megjelent: dr. Szabó Tímea, jegyző megbízásából:
Tóthné Titz Éva, aljegyző
Kovácsné Auer Katalin, jegyzőkönyvvezető
( A jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv, a közmeghallgatás teljes terjedelmét hangfelvétel
rögzíti.)
Vella Ferenc Zsolt, polgármester Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a közmeghallgatás 5 fővel határozatképes és 19.30 órakor megnyitja.
Ismerteti a napirendet:
1.

Közérdekű kérdések és javaslatok

Vella Ferenc Zsolt, polgármester Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirend tárgyalását a
képviselő-testület fogadja el és szavazzon a napirend elfogadásával kapcsolatban.
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

5 igen szavazattal, ellenszavazat és
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
93/2014. (VIII. 01.) HATÁROZATA
A közmeghallgatás napirendjének elfogadásáról
Ábrahámhegy
Község Önkormányzata Képviselő-testülete
közmeghallgatásának napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

a

2014.

augusztus

1-i

1. Közérdekű kérdések és javaslatok
Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal

1.

Közérdekű kérdések és javaslatok

Gergely Imre
Több emberrel beszélt és annak a véleményét mondja el. A Ságvári Endre utca
elnevezése nem tetszik, ezt már több fórumon felvetették. Tudomása szerint a kormány felszólította az
önkormányzatokat, hogy a volt kommunista személyekről elnevezett utcákat
nevezzék át
köztiszteletben álló személyek nevére. Van
olyan személyiség, Nádori Lászlót említi, aki
köztiszteletben álló és akiről el lehetne nevezni utcát.
Kondor Lászlóné Tájékoztatja Gergely Imrét, hogy az utca neve Ságvári utca és nem Ságvári Endre
utca, és az utcát a forrásról nevezték el.
Gergely Imre Tetszett neki, hogy valaki a rovásírást aláírta az utcanevek alá. A svédek és norvégek,
dánok erre nagyon büszkék. Az utcanév táblákat kicserélték és azokat amelyeken a rovásírás volt.
Augusztus 20-án ünnepség volt, kb. 800-1000 személy volt ott. Az ünnepség bezárásakor felcsendült a
magyar himnusz, majd a székely himnusz. Valaki az önkormányzatnál bejelentést tett, hogy miért kellett
a székely himnuszt játszani. A székely himnusz egy olyan, a székelyek életében, hogy sokat
megszenvedtek érte és miatta. Az önkormányzat úgy döntött, hogy a székely himnuszt ezután nem
fogja lejátszani. Kéri, hogy a többség véleményét fogadják el és továbbra is játszák, ne három emberét,
akiknek nem tetszett.
Tetszik az önkormányzat aktívitása, hogy a falu közösségébe kezd életet lehelni, szeretné, ha továbbra
is így folytatódna, a kiállítások, rendezvények szervezése.
A patak mellett van a lakása, amióta a szennyvízelvezetés meg lett oldva, két-három hetente bűz jön a
patak felől. Ki tudja ellenőrizni, hogy nem kerül-e szennyvíz a patakba, mivel valaki beleengedi. Kéri
ennek a kivizsgálását.
Kérdezi, hogy mi az eredménye a kukák ellenőrzésének?
Vella Ferenc Zsolt, polgármester A Ságvári utca kérdését tavaly tárgyalták. A Belügyminisztérium
listát küldött, hogy milyen nevek nem szerepelhetnek utcanévként. Körülbelül három évvel ezelőtt a
Ságvári utcában lakóknak levelet küldtek az utca elnevezésével kapcsolatban. Negyvenhét lakost
értesítettek és három levél érkezett vissza, mindenki azt kérte, hogy ne Ságvári Endre, hanem Ságvári
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utca legyen. A képviselő-testület tárgyalta és ennek tudatában döntött, hogy a Ságvári utca elnevezés
marad. Az utca nem Ságvári Endréhez kötődik.
Nádori Lászlót tisztelik, megbecsülik, a családdal tartják a kapcsolatot. Ezen már gondolkodtak, hogy
az Ábrahámhegyi Emlékéremnek vagy a díszpolgári címnek a várományosa lehet.
A rovásírással az előző közmeghallgatáson is foglalkoztak. Egy fiatalember próbálkozott ezzel, akkor
mindenféle reakció volt, nem tartották napirendben, a táblák le vannak véve. Majd a következő ülésen
foglalkoznak vele.
A székely himnusz elhangzása miatt hozzá jött egy hölgy, hogy milyen alapon játszották el
Magyarországon. Elmondta neki, hogy augusztus 20-án szokás, de csak akkor. Az idei évben is fogják
játszani a tűzijáték után.
A patak mellett lakik ő is, nem igazán érzi ezt, hogy honnan jöhet a bűz. Esténként meg fogja nézni a
patak partján.
Minden ingatlantulajdonosnak, aki a hálózatra nem kötött rá, annak talajterhelési díjat kell fizetni.
Tudomása szerint a patak partján nincs ilyen tulajdonos.
Három darab szelektív hulladéktároló edény van, amely vasárnap estére megtelik, 7-8 köbméter szemét
gyűlik össze. Mindenkinek rendelkezni kell a törvény alapján megfelelő méretű hulladékszállító
edénnyel. Ellenőrzés kezdődött el, hogy mindenki megvásárolja az edényt. Az önkormányzat azt is
vállalta, hogy keddi nap után visszateszik a helyére az ingatlantulajdonosok hulladékszállító edényét
azoknak akik azt gondolják, hogy ellopják.
A hulladékok égetésével kapcsolatban a polgárőrök a személyeket felszólították és az önkormányzati
rendeletre hivatkozva kérték, hogy fejezzék be.
Baki Jánosné Nagybátyja történész aki tájékoztatta, hogy pontosan hol található meg a Ságvári utca
eredete. A Ságvári utca neve a „rétság” szóból lett. A levéltárban fellelhető az Ábrahámhegy
történetében.
Fehér György A patak medre jóval hordalékosabb, valószínű a nagy esőzés miatt több a hordalék.
Évekkel ezelőtt látta hogy tisztították, kérdezi, hogy van-e erre most lehetőség.
A rovásírásról: ő is volt az úr által említett országokban, az írásukat tisztelik, de utcanév táblákat nem
csinálnak belőle, de ezt a véleményét a tavalyi közmeghallgatáson elmondta. A Ságvári utca
elnevezésével kapcsolatban az ellenségeskedést abba kellene hagyni és túllépni rajta.
Vella Ferenc Zsolt, polgármester A patak kezelője a Vízügyi Igazgatóság, de az önkormányzat
dolgozói tisztítják. Az idén még nem tisztították, mivel magas volt a vízszint. A tizenegyedikei hétre van
betervezve a patak tisztítása.
Fehér György Köszöni a választ. Örült annak, hogy a helyi televízióban szép természetfilm volt a
patakkal kapcsolatban.
Takács Katalin Örül a községben a virágosításnak. Évek óta probléma a Patak utca aszfaltjának a
kiszélesítése, a kőpor bejön az udvarba, és a csukott ajtón is. Kérdezi, hogy az önkormányzatnak
szándékában áll-e kiszélesíteni az aszfaltot. Biciklisekkel is beszélt és nem lehet rajta menni. Sok adót
fizetnek a községnek, alapvető dolog, hogy ne porfelhőben kelljen lenniük.
Hommonay Zsombor Kérdezi Takács Katalintól, hogy a padkáról van csak szó és nem az út teljes
kiszélesítéséről, mivel ők az ingatlanuk előtt megcsinálták és nagyon sokba került.
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Vella Ferenc Zsolt, polgármester A Patak utca kezelője a Közútkezelő, de az önkormányzat megkeresi,
hogy mit lehet ezügyben tenni.

Kovács Rezső A Szilvádi úttal kapcsolatban elmondja, hogy a Baracskaiéktól felfelé nincs közvilágítás,
a felső részen lakók nem mernek lejönni. A padka is rossz, mivel az eső elmossa, és vadak miatt se
mernek lejönni. A felső út zuzalékkal felhintett, az első esőig tart, nagy a por a nyaralóknál. Pályázat
útján lehetne-e a pormentesítést megoldani. Javasolja, hogy össze kellene kötni az utat Körmiccel, akkor
el lehetne menni a kápolnáig.
Másik probléma, hogy vaddisznó csordák járnak. Gyümölcsfákat ültetett, a vadak áttörik a kerítést és a
fákat tönkreteszik. A Goda úr is adott be észrevételt ezzel kapcsolatban. Remélte, hogy a
közmeghallgatáson a vadásztársaság képviselője itt lesz és megbeszélhetik. Kéri, hogy segítsenek ennek
a problémának a megoldásában. A vadásztársaság lerázza a kérdést. Javasolja, hogy vegyék fel a
vadásztársasággal a kapcsolatot. Véleménye szerint a vadásztársaság vegyen földet, vesse be, és csalja el
a faluból a vadakat. Kéri a vadásztársasággal próbálják megoldani a problémát. A vadásztársaság azt
mondta, hogy tehetetlenek, mivel belterület.
Vella Ferenc Zsolt, polgármester Ábrahámhegyen 34 km hosszúságú közúthálózat van. Az utak
karbantartása, építése folyamatosan történik. A képviselő-testület tárgyalta az utak karbantartását, a
felvetett utcából is volt egy beadvány, napirenden van.
Az önkormányzat a vadásztársasággal jó kapcsolatot ápol. Közösen több alkalommal hajtóvadászatot
szerveztek, meghirdetésre került több helyen, de egy személy jelent meg. Felveszik a kapcsolatot az ügy
érdekében a vadásztársasággal. Tavaly a Veszprém megyei Kormányhivatalnak írtak levelet, aki
felszólította a vadásztársaságot, hogy állományszabályozó kilövéseket végezzen. Újra írnak levelet a
Kormányhivatalnak.
Hommonay Zsombor
A vadaknak nincs étel kikészítve, tekintve azt, hogy vadásztársaság és az
erdőgazdálkodás elszakadt egymástól, igazából a kommunikációt ki kellene szélesíteni. Kiszáradtak a
felső területek, ha sikerülne fent megőrizni a vizet, több állat maradna ott fenn.
Dresszel Gábor Több helyen a sövények, fák az utakra belógnak, akadályozzák a közlekedést és
balesetveszélyesek. Kéri, hogy az ingatlantulajdonosokat szólítsák fel ezzel kapcsolatban.
A Patak utca és a Patak köz vízelvezetését is meg kellene oldani, és a patakba vezetni a vizet.
Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Az önkormányzat hirdetéseiben és felhívásaiban a belógó faágak
karbantartása folyamatosan szerepelnek. Ezt továbbra is napirenden tartják és felszólítják az
ingatlantulajdonosokat.
Takács Katalin Az út aszfaltozására kell-e kérvényt benyújtani? A felvetett kérdésére mikor kap
választ? Elég volt, hogy itt felvetette?
Vella Ferenc Zsolt, polgármester Igen, mivel jegyzőkönyvbe kerül. De ismételten elmondja, hogy az út
nem az önkormányzat kezelésében van. Nem kötelező önkormányzati feladat. Levelet írnak a
Közútkezelőnek és utána levélben tájékoztatni fogja. Amit a Patak utcán felszórtak az a rész is a
Közútkezelő kezelésében van.
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Dresszel Gábor A Patak utcában a kanyarban kövek vannak, szólni kellene az ingatlantulajdonosnak,
hogy cserélje kisebbre vagy tegye beljebb, mivel tönkre teszi az autókat.

Vella Ferenc Zsolt, polgármester Többször írtak hivatalos levelet névre szólóan és kérték, hogy a
balesetveszély elkerülése érdekében rakják el a köveket. Ez több utcában is probléma. Ezzel
kapcsolatban is egyeztetnek a Közútkezelővel.
Hommonay Zsombor Egy kérése van, beleesett a tűzoltóautó a telkükre, ki kellene igazítani.
Vella Ferenc Zsolt, polgármester Jó, rendben.
Irma Nielsen A zöld ágakat amikor ledarálják az bűzt áraszt az utolsó három hétben, nem lehet ablakot
nyitva hagyni, emiatt a drágán épített teraszát nem tudja használni. Valahova máshová nem lehet tenni,
ott van száz méterre a játszótér.
Az Árpád utcán a telkekről nem lehet kijönni és cipőben végig menni, amikor
esőzés van. A vízelvezetést meg kellene oldani.
Kiszeliné Jónás Ildikó

Homonnay Zsombor Ha a Ságvári utcában szag van a komposzttól, akkor az úr aki észrevételezte a
szagot a patak partján, ezt érezheti.
Kovács Rezső A községben 15 éve változtatták meg az utcaneveket. A DRV nem találta meg az ő
ingatlanjukat, mivel az ő nyilvántartásukban még a Szent István völgyi cím szerepel.
Gárpár József, képviselő
A címváltozást
közműszolgáltatónál és a Földhivatalban is.
Vella Ferenc Zsolt, polgármester
bezárja.

az ingatlantulajdonosnak kell bejelenteni a

Amennyiben több kérdés nincs a közmeghallgatást 20.30 órakor

k.m.f.
Vella Ferenc Zsolt
polgármester

Dr. Szabó Tímea
jegyző
A jegyzőkönyv tartalmáért felelős jelenlévő:
Tóthné Titz Éva
aljegyző

