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

Ikt.szám:  121-105 /2009.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 12-i rendkívüli  
nyilvános  ülésén.

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

Jelen vannak:  Vella Zsolt polgármester
Kondor László  képviselő 
Kovács József   képviselő   
Gáspár József képviselő  
 

Távolmaradt igazoltan: Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester
Borbély Gyula képviselő 

Meghívottak:    Kovácsné A. Katalin jkv.v.
            

Vella Zsolt polgármester  Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 6 tagú képviselő-testületből  4 fő jelen van, az ülés határozatképes.
A képviselő-testületi ülést  8.00 órakor megnyitja. 

Ismerteti a  napirendi pontot:

1. Salföld község szennyvízcsatornázási ügye.

A képviselő-testület a napirendi pont tárgyalásával 4 igen  szavazattal   egyetértett. 

1. Salföld község szennyvízcsatornázási ügye.  

Vella Zsolt polgármester  Salföld Község képviselő-testületének képviselője Mátraházi Zsuzsanna 
képviselőasszony  megkereste, hogy terjessze az Ábrahámhegyi Önkormányzat Képviselő-testülete elé, mivel a 
holnapi napon falugyűlés lesz Salföldön, ahol azt az álláspontot képviselnék, hogy az ábrahámhegyi 
csatornarendszerre ráköthetnek és ehhez kérik az ábrahámhegyi képviselő-testület támogatását. Ezt a támogató 
javaslatot megkéri a Salföldi Önkormányzat Kékkút községtől is. Ábrahámhegy Önkormányzata Kékkút községtől 
az ábrahámhegyi csatornarendszerre történő rácsatlakozásért  egyszeri 5 millió forintot ill. a közös vezetékszakasz 
/törzshálózat/ fenntartására, de igény szerinti karbantartási fenntartási költséghozzájárulást kért. /tételes 
elszámolás alapján/ . A képviselőknek átadott anyag úgy került kidolgozásra, hogy Salföld Önkormányzatától 
egyszeri 3 millió forintot kérnek a rácsatlakozásért, ill. külön megállapodás alapján karbantartásáért. 

Kondor László képviselő   Támogatja a javaslatot, mert így nem a Burnót-patakba vezetik a szennyvízet. 

Kovács József képviselő  Szintén támogatja, hogy az ábrahámhegyi csatornarendszerre rákösse Salföld a 
szennyvízcsatornáját és elfogadja a javasolt összeget.
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Gáspár József képviselő   Véleménye szerint ebben a formában van lehetőség, hogy Salföld a másik megoldásban 
gondolkodjon, ez első lépcsőként megfelelő. 

Vella Zsolt polgármester    Javasolja, hogy a határozati javaslatot a képviselő-testület fogadja el. 
Kéri a testület szavazását. 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi 

99/2009. /VI.12 ./ KT.  h a t á r o z a t 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Salföld Község szennyvízcsatorna hálózat 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat szennyvízcsatorna hálózatára történő rácsatlakozáshoz hozzájárul az 
alábbi feltételekkel: 

-Kékkút Község Önkormányzata által a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi, és Vízügyi 
Felügyelőség 5686/2008 ügyszámú 53785/2008 iktatószámú illetve az azt módosító 27200/2008 ügyszámú és 
96657/08 iktatószámú vízjogi létesítési engedély alapján megépített S-NY-1 jelű D90 KPE nyomott 
szennyvízvezetéken keresztül kell a csatlakozást megvalósítani.
-A rácsatlakozáshoz be kell szerezni Kékkút Község Önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatát a megépített 
rendszer használatára vonatkozóan.
-A rendszer megépítésével egy időben Salföld Község Önkormányzata 3 000 000 Forint összegű egyszeri 
rácsatlakozási díjat köteles megfizetni Ábrahámhegy Község Önkormányzat részére.
-Salföld Község Önkormányzata köteles Kékkút és Ábrahámhegy Községek Önkormányzataival közösen 
használt Ábrahámhegy Község Önkormányzat szennyvízcsatorna hálózatának közösen használt 3-4 
szakaszára vonatkozóan az esetleges felújítások, rekonstrukciók, hibaelhárítások esetére vonatkozóan 
megállapodást kötni a költségek viseléséről, annak százalékos arányáról.

 Indoklás:

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  167/2007  (XI.7)  számú  határozatával  elvi 
hozzájárulását adta Kékkút és Salföld Községek Önkormányzatai részére, a megépítendő szennyvízcsatorna 
hálózataik rácsatlakoztatására az Ábrahámhegy Község Önkormányzat tulajdonában álló szennyvízcsatorna 
rendszerre, azon feltétellel, hogy szakértői vélemény alapján meg kell vizsgálni, hogy, a meglévő hálózat a 
csatlakoztatandó többlet szennyvizet megfelelően el tudja e szállítani.
A szakértői vélemény költsége a csatlakozni kívánó két Önkormányzatot terhelte, valamint az 
Önkormányzatok között a közösen használt Ábrahámhegy Község Önkormányzat tulajdonát képező 
szennyvízhálózat közösen használandó szakaszára megállapodás létrehozása került kikötésre, mely rendezné 
a rendszer felújítása, karbantartása esetén felmerülő költségek megosztását.
A szakértői vélemény megrendelésre került bruttó 288 000 Ft összegben, mely költséget  a csatlakozni 
kívánó Önkormányzatok 50-50%-ban  osztottak fel maguk között.
Az Önkormányzatok a szakvélemény díját megfizették, melyet követően Salföld Község Önkormányzat 
polgármestere 309-2/2008 számú 2008 február 7-én kelt levelében jelezte, hogy kérik, az átutalt összeg 
visszafizetését, mivel Salföld Község Önkormányzat önálló agglomerációként van jelölve, ezért szakvélemény 
készítésére nem tart igényt.
A szerződés módosításra került, mely alapján a szakértői díj bruttó 192 000 Ft összegre csökkent, melynek 
következtében Salföld Község Önkormányzat részére a felszabaduló összeg visszautalásra került 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat 52/2008 (III.18) számú határozata alapján.

Ábrahámhegy Község Önkormányzata 53/2008 (III.18) számú határozat alapján az elvi hozzájárulásról 
szóló 167/2007 (XI.7) számú határozatát módosította, mely alapján az elvi hozzájárulást csak Kékkút község 
Önkormányzat vonatkozásában tartotta fenn.
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Ábrahámhegy Község Önkormányzata 54/2008 (III. 18) számú határozat alapján a szakvélemény 
elkészítésére vonatkozó szerződés módosítás aláírására és a módosított szakvélemény elkészítésére a 
Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert. 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szakértői vélemény ismeretében hozzájárult 
Kékkút község Önkormányzat részére a szennyvízcsatorna hálózatra való rákötéshez.
Kékkút Község Önkormányzata a vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező rendszert megépíttette, 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat által a 150/2008  (IX.22) számú határozatával megállapított egyszeri 
rácsatlakozási díj összegét elfogadta 70/2008 (IX.17) számú határozatával.
Salföld Község Önkormányzat ezen idő alatt elvi vízjogi létesítési engedélyt szerzett a települési hálózat 
megépítésére valamint szennyvíztisztító megépítésére.
Salföld Község Önkormányzata a vízjogi engedélyét egy „C” változattal egészítette ki.
Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2009 október 3-án szerzett tudomást a Közép-dunántúli 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Salföld Község részére kiadott 
szennyvízcsatorna hálózat  20595/2007 ügyiratszámú elvi vízjogi engedélyről illetve annak módosításáról 
szóló 19588/208 ügyszámú 76943/08 iktatószámú számú határozatról.
Ábrahámhegy Község Önkormányzata kérte 161/2008 (X.14) számú határozatával a Környezetvédelmi, 
Természetvédelmni és Vízügyi Felügyelőségtől  ügyféli jogállás megállapítását, mint érintett Salföld Község 
szennyvízcsatornázás engedélyezési eljárásaiban. 
A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 19588/2009 ügyszámú és 
81886/2008 iktatószámú levelével értesítette Ábrahámhegy Község Önkormányzatát tárgyalás tartásáról.
A tárgyalás során szóbeli közlésre került sor Ábrahámhegy Község Önkormányzat polgármestere részére, 
hogy a ügyféli jogállással rendelkezik Ábrahámhegy Község Önkormányzata, mely a 2004 évi CXL törvény 
rendelkezései alapján írásos formában is meg kell küldeni.
A tárgyalásról megküldött emlékeztető alapján Ábrahámhegy Község Önkormányzat polgármestere 
nyilatkozta, hogy nem kíván élni fellebbezési jogával, melyre vonatkozóan nem rendelkezett, nem is 
rendelkezhetett felhatalmazással, mivel az ügyféli jogállást a tárgyaláson közölték a polgármesterrel, és 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat esetében a Képviselő-testület, mint döntéshozó szerv.
A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2008 december 15 napján 
érkezett levelében ismerte el Ábrahámhegy Község Önkormányzat ügyféli jogállását, illetve küldte meg a 
tárgyi ügyben hozott határozatait.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 211/2008 (XII.16) számú határozatával a 
megküldött határozatokat megfellebbezte.
Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 14/00394/11/2009 számú 
határozatával a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség tárgyi ügyre vonatkozó határozatait 
megváltoztatta.
 
Felelős: Vella Zsolt  polgármester 
Határidő: 2009. június 30.

Vella Zsolt polgármester Az ülést  8.30   órakor bezárja. 

k.m.f. 

Soltész Attila Vella Zsolt 
körjegyző polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője:  Gáspár József    képviselő 
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