
ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. 

Ikt.szám:  121-61/2009.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 31-i rendkívüli  
nyilvános  ülésén.

Helye:   Ábrahámhegyi Polgármesteri Iroda   hivatalos helyiség:  Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. 

Jelen vannak:  Vella Zsolt polgármester
Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester  
Kondor László  képviselő 
Borbély Gyula képviselő 

         Kovács József   képviselő   
Gáspár József képviselő   

Meghívottak:   Soltész Attila körjegyző 
                        Kovácsné A.Katalin jegyzőkönyvvez.

 

Vella Zsolt polgármester  Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 6 tagú képviselő-testületből  6 fő jelen van, az ülés határozatképes.
A képviselő-testületi ülést  16.00 órakor megnyitja. 
Javasolja, hogy a Burnót-patakot érintő szennyvíztisztító telepek napirendet zárt ülés keretében tárgyalják. 

Ismerteti a  napirendi pontot:

1.  A   17/2007. /XII. 05./ a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település 
tisztaságáról szóló rendelet módosítása.  

A képviselő-testület a napirendi pont tárgyalásával 6 igen  szavazattal   egyetértett. 

1.  A 17/2007. /XII. 05./ a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település 
tisztaságáról szóló rendelet módosítása.
 

Vella Zsolt polgármester   Módosítani szükséges  a helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról szóló 
17/2007. /XII.05./ rendeletet, mivel  a Badacsonyvidéki Önkormányzatok Köztisztasági 
Intézménye  /továbbiakban : BÖKI/  2009. május 31-ig szállítja a községben a lakossági hulladékot. 
Az Ábrahámhegyi és a Szigligeti  képviselő-testületeknek  2009.április 2-án lesz  együttes testületi ülése a
BÖKI további sorsával kapcsolatban . 
Fenti  rendelet  15. §. 3./ bekezdése szerint a szolgáltatási díjat a június 30-ig tartó igénybevételre az ingatlan 
tulajdonosának  április 30-ig kell megfizetni.  A szolgáltatás igénybevételére szóló dátumot kell módosítani  május 
31.-ére, mivel eddig az időpontig szállítja a BÖKI a szemetet a községben.
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Javasolja, hogy a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 
17/2007. /XII.05./  rendeletet a fentiek szerint módosítsák és egységes szerkezetben fogadják el. 
Kéri a testület szavazását. 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül megalkotta az alábbi

6/2009. /IV. 02./ r e n d e l e t é t 

A helyi környezet védelméről, a közterületek ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról. 
/1.sz.mell./ 

Vella Zsolt polgármester Az ülést  16.30 órakor bezárja. 

k.m.f. 

Soltész Attila Vella Zsolt 
körjegyző polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője: Borbély Gyula  képviselő 
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