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

Ikt.szám: 47 -20 /2010.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 23.-i  nyilvános 
rendkívüli   ülésén.

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

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

Meghívottak: Soltész Attila körjegyző  
 Kovácsné A. Katalin jkv.v.

Sütő Árpád műszaki előadó
Kiss Nándor a Remondis Tapolca Kft. képviseletében. 

        
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  15.00 órakor megnyitja. 

Ismerteti a  napirendi pontot:

1.  Ábrahámhegy Község Önkormányzat a közterületek használatáról szóló  10/2008. /IX. 11./ 
rendeletének és a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatásról szóló  8/2009./V. 29./ 
rendeletének összevonása. 

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

1.    Ábrahámhegy Község Önkormányzat a közterületek használatáról szóló  10/2008. /IX. 11./   
rendeletének és a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatásról szóló  8/2009./V. 29./ 
rendeletének összevonása. 

Vella Zsolt polgármester  
A képviselő-testület 2010. február 11-i ülésén tárgyi napirendet elnapolta azzal, hogy  a polgármester úr 
egyeztetést kezdeményezzen  Kiss Nándorral a Tapolcai Remondis Kft. ügyvezetőjével.  
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Sütő Árpád műszaki előadó  A 2010. év a hulladékszállítás szempontjából egy átmeneti év, mivel a 
hulladékszállító változik, továbbá a díj is jelentős emelésen megy át, a Királyszentistváni hulladéklerakó várhatóan 
október 1-i megnyitása miatt, ezért 2010. évben a 2009. évhez képest ugyanúgy a Remondis Tapolcai Kft. 
szolgáltat a településen, de nem mint önálló társaság, hanem  az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás által közbeszerzésen nyertes Észak-Balatoni Konzorcium 
tagjaként szállítja a hulladékot 2010. május 31-ig a Zalahalápi hulladéklerakóra, majd ezt követően a 
Királyszentistváni hulladéklerakó próbaüzeme miatt május 31.től október 1-ig Királyszentistvánra és október 1.től 
üzemszerűen. A megnövekedett szállítási távolság valamint egyéb üzemeltetési költségek miatt 2010.évben a 
tavalyi 250 Ft + Áfa díj helyett 334 Ft+ Áfa összegbe kerül egy darab hulladékgyűjtő edény űrítése a megajánlott 
díj szerint. Ez az emelés adódik a szolgáltató bruttó 12 Ft-os inflációt követő emeléséből ill. a társulás miatt 
jelentkező többletköltségek azaz bruttó 91 Ft/ űrítés többletköltségből. 

Vella Zsolt polgármester   Felkéri Kiss Nándor urat, hogy pár gondolatot mondjon el a napirenddel kapcsolatban. 

Kiss Nándor a Remondis Tapolca Kft. képviseletében   A képviselők megkapták az összes anyagot és az 
előterjesztést. A társulás elnökétől is megkapták az írásos anyagot. 
Októbertől kezdve nemcsak a többletszállítás költsége van beépítve a díjba, hanem az egész rendszer 
üzemeltetésének a többletköltsége. Legkésőbb szeptember végéig a próbaüzemnek sikeresen le kell zajlani, 
Királyszentistvánon elkészül a  hulladéklerakó, meglesz a mechanikai és biológiai hulladékkezelő. Veszprémben, 
Pápán, Ajkán és Tapolcán a hulladékkezelő művek lesznek. Tapolcán lesz a hulladékválogató üzem és átrakó 
állomás, szociális létesítmények, mérlegház,  Balatonfüreden komposztáló üzem. Emellett még létrejön  400 db 
szelektív sziget. Ábrahámhegyen kettő sziget. 
Az egész rendszer többletüzemeltetéséből fakad a plussz díj. Szolgáltatótól függetlenül ennyi a díj, 32 és 65 % 
között vannak a szórások  2010. évben. 
Az  előterjesztés mellé csatolt táblázatból kitűnik, hogy a próbaüzem utáni üzemeltetés várható költsége a 440 
millió Ft, a közel 600 millió Ft 75 %-a  a 440 millió forintba beállítva. Ebben nincs benne az összes költség, és 
ebből a különböző szolgáltatók az általuk ellátott terület lélekszámának arányában bizonyos megképzendő 
lakossági díjban érvényesítendő összege van, ez náluk úgy emlékszik 73.e. Ft. Ez az jelenti, hogy a cég gyűjt 44 
községben és városban, legyűjt évente 126 millió litert és liter arányosan visszaosztva jöttek vissza ezek az 
értékek, hogy bruttó 12 Ft-os szállítási-gyűjtési  díjhányad mellett jött ki még a kb. 80 Ft-os költség. Ez 
költségarányosan visszaosztva a résztvevő ingatlanokra. Mindenhol minden egyes ingatlannál, kiírva a társulás 
által kell, hogy beépítésre kerüljön. 
Az anyagban benne van, hogy a 2010. év átmeneti év lesz. 2011-től volt egy közbeszerzési kiírás, volt egy 
négyforduló tárgyalás a kiíró szervezet a társulás és a pályázó között. Végső megállapodás alapján november 12-
én került a szerződés aláírásra. Ebben a szerződésben  10 vagy 20 évre meg vannak a szolgáltatók és az 
igénybevevők között  szerződésfeltételek, ez alapján fognak 2011. januártól működni a dolgok. 
Náluk van lehetőség a körzetben, vagy közvetített szolgáltatásként az önkormányzat a megbízásukból számláz így 
jóval olcsóbb, vagy 2011.től döntésüktől függően  számláz a szolgáltató, ez plussz 4 e. Ft-os díjtétel növekvényt 
eredményez. 
Mindenhol testületi ülések voltak, egy-két olyan testület van, mint az ábrahámhegyi, aki ezekben a napokban 
hozza meg a döntést.  A működtetés költségeit meg kell teremteni. Ha a testületek elfogadják a díjemeléseket akkor 
ez a forrás meg van, ha nem akkor nincs meg, vagy csak részlegesen. 
A Remondis Kft. nem tud árban alkudni és engedni, nem az ő kompetenciája.  Ezt a 158 önkormányzat társulása 
kérték és határozták meg, ehhez a forrást úgy tudja biztosítani, hogy a díjban érvényesítik. 

Vella Zsolt polgármester  Kér pár gondolatot a konzorcium pénzügyi hátteréről.    
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Kiss Nándor a Remondis Tapolca Kft. képviseletében   A leíratban egyértelműen le vannak írva a dolgok. A 
rendszer lényege, hogy a projekt elindult 5-6 éve, az EU adott 25.970 eurót, ez akkor 6 milliárd 700 e. Ft volt. A 
címszavak meg voltak, hogy szelektív rendszer ennyi van benne, kukáskocsira ennyi, hulladékválogató üzemre 
ennyi stb. Az idő elment, a társulás fáziskésésbe került, későn írták ki a kivitelezői tendert, más műszaki tartalom 
került bele, elfogyott a pénz vagy a pénz egy része, ill.  azon belül az egyes jogcímeknél felhasználható elfogyott. 
A tervezésnél már közel egy milliárd forint értékű olyan gépi eszközök, amik a társulásnak át lettek adva, hogy ezt 
a hattagú konzorciumban felvállalja, hogy hitelből megfinanszírozza. Olyan döntés volt, hogy alapvetően 42 
gépjárművet is beterveztek, erre végleg nem maradt pénz. Úgy volt, hogy a társulás felveszi a hitelt, beépíti a 
díjba, ők viszont bérleti díj formájában fizetik a társulás  felé. Most kiderült az, hogy ez nem igazán működik, 
mivel a társulás nem hitelképes nem vehet 1.7 milliárd forint hitelt, mivel akkor minden egyes önkormányzat 
költségvetését meg kellene terhelni. Ezt fel kell venni a konzorciumnak, nem a társulásnak, nem az 
önkormányzatnak. Pillanatnyilag semmire nem elég a pénz és újabb terhek vannak a sor végén álló szolgáltatókra. 
A szolgáltatók pedig a lakosság díjba, mivel bevétel nélkül nem tudnak adni semmit. 

Vella Zsolt polgármester  Azért kérte  Kiss Nándor urat a tájékoztatóra, hogy a testületi tagok megismerjék, ne 
csak az anyagból, hogy milyen tárgyalások folytak hosszú évek óta, annak a háttérét is megismerjék. Véleménye 
szerint komoly személyi felelősök vannak, hogy idáig jutott ez a dolog, hogy tizenegynéhány év alatt sok 
százmillió elment és most ezt a  158 település lakosságával  akarják megfizettetni. 
Ezt szerette volna kidomborítani, mivel nekik a lakosság felé el kell számolni, hogy a 8.000 Ft-os díj helyett 
hogyan lett 24.000 Ft-os a szolgáltatás, holott a lakosság komfortérzete semmivel nem lett jobb.  
A lakos akitől elviszik a 120 literes kukát semmit nem érzékel, azt érzékeli, hogy neki a 8.000 Ft helyett sokkal 
többet kell fizetni. Szélesebb körben kellene kommunikálni a médiában, hogy nem ők találták ki helyben és a 158 
település, hanem vannak bizonyos előírások. A szemétszállítás kötelező közszolgáltatás, amely megjelenik az 
önkormányzati törvényben is. 

Kiss Nándor a Remondis Tapolca Kft. képviseletében   Egyetért azzal, hogy kommunikálni kell. Erre készülnek  a 
társuláson belül olyan anyagok, amelyek az újságban, a televízióban meg fognak jelenni. A mai testületi ülés után 
jelzi Czaun Jánosnak, hogy ez a képviselő-testület kérése és az anyagokat a médiában meg kell jelentetni. 
Amikor az anyag be lett  adva és az EU jóváhagyta,  le volt írva, majd ha a rendszer megvalósul, a díjak egységes 
alapelvek alapján lesznek meghatározva. A térségekben Pápa, Ajka stb. nem az valósul meg, hogy a legmesszebb 
lévő fizeti a legtöbbet, hanem egységes díjpolitikai alapelv érvényesül. Az nem volt leírva, hogy a 4-5 évvel 
ezelőtti pár ezer forintos összeg most ennyibe fog kerülni, és nem veszik figyelembe, hogy ki mennyi szemetet 
képez a háztartásában. 

Vella Zsolt polgármester  Ábrahámhegyen a 85 nyugdíjasból  egyedülélő 42 fő, neki egy évben, hogy keletkezik 
120 liter szemete? A nyugdíjasnak ugyanúgy ki kell fizetni a 24.000 Ft-ot a szemétszállításért és jó, hogyha egy 
hónap alatt megtelik neki a gyűjtőedénye.  

Kiss Nándor a Remondis Tapolca Kft. képviseletében Helyi rendeletben szabályozhatja az önkormányzat, hogy a 
70 év feletti nyugdíjasnak kifizeti. 

Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester  Az anyagban is van egy 2010. évi díj és az önkormányzatnak tett 
ajánlatban is, ez alacsonyabb, ez már nem fog emelkedni? A lomtalanítás díja benne van?

Kiss Nándor a Remondis Tapolca Kft. képviseletében   2009. évi bázison vannak megadva a díjak amik elvileg 
2011-ben indexálva vannak a vonatkozó törvény szerint. 2010.évben a 2009. évi infláció mértékével lesz 
megszorozva. A díjkedvezmény nem ennyi lesz, hanem a két évi infláció mértéke is benne van. 

3



Van egy bázis ami a tényleges KSH alapján lesz kiszámolva. Egy dologról még nem beszéltünk, amikor eljön a 
2011. év akkor a 2012. évi 1-.9. havi tényleges működtetés költségei alapján kijön, konkrétan nem előre képzett 
díjról beszélünk, hanem tényleges lesz. 
A lomtalanítás díja 2011. évtől van benne. 
2010. szeptember 1.től a próbaüzemtől, ha addig beindul, ha nem október 1-től a szolgáltatók biztosítják a 
szelektív hulladék elszállítását, melyért nem kell fizetni az önkormányzatnak. 

 Vella Zsolt polgármester  A hulladékgyűjtő sziget telepítésére mikor kerül sor? 

Kiss Nándor a Remondis Tapolca Kft. képviseletében   Információja szerint május 31.én. 
Itt a községben még telepítenek kettőt, így a háromról ingyenesen lesz szállítva. 

Soltész Attila körjegyző   A szelektív hulladékgyűjtés nem ingyenes, mivel benne van a díjban, a közszolgáltató a 
szelektív hulladékgyűjtéssel próbálja ösztönözni a lakosságot, hogy így gyűjtse a szemetet. 
A szerződés, amely még nincs aláírva a megrendelő és a szolgáltató között 2011. január 1-től, az átmeneti egy 
évről külön szerződés kerül megkötésre. A próbaüzemig nincs többletdíj, csak az infláció mértékével növekedik. A 
próbaüzem ingyenes, hiszen az részét képezte a beruházási költségnek, erre kapott támogatást a konzorzium. 
Az egynegyedév ami csúszik, szeptember 30.-ig hiszen az lesz valószinű a próbaüzem vége, az jóval megnövelte 
az árakat, mint ami volt 2009. évben az árszint felszorozva az infláció mértékével, ez számszakilag nem annyira 
jön ki. A másik a kocsivásárlás, melyhez a közszolgáltatónak vajmi kevés köze van, hiszen a megrendelőé a 
kocsipark,  ezért 490 millió forintos bérleti díjat fog fizetni a közszolgáltató, erre szükség van? A kocsik már 
beállnak a próbaüzem alatt ? 

Kiss Nándor a Remondis Tapolca Kft. képviseletében Ebben nem ő az illetékes. EU által elvárt dolog. A 
táblázatban le van írva, hogy három havi üzemeltetés esetén a költség 75 %-a a 490 millió forint. Ha sikeres a 
próbaüzem, már szeptember 1-től kell és nem 3 hanem 4 hónapig, akkor annál nagyobb a mínusz a szolgáltatónak. 

Soltész Attila körjegyző  A Remondis Kft. területén minden ellátást végző önkormányzatnál azonos árszint van, 
tehát van-e eltérés? Ebben az évben, van-e olyan önkormányzat ahol 120 litertől eltérően van választási lehetőség? 

Kiss Nándor a Remondis Tapolca Kft. képvisel  etében     Minden egyes szolgáltatási területen 120 literes kuka van, 
2010. évi egy átmenet. Az a jellemző, hogy az elmúlt évek során kialakult díjkategóriák 30-65 %-ra növekedtek és 
ezek egységes rendszerre váltanak 2011. évtől, amikor mindegyik településen egyforma lesz. 

Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester  Ez a 91 Ft a négy hónap leosztott költsége? 

Kiss Nándor a Remondis Tapolca Kft. képviseletében   Három  hónapé. 

Vella Zsolt polgármester  Ezt a rendszert 20 évre tervezik, tehát kell képezni tartalékot.

Kiss Nándor a Remondis Tapolca Kft. képvisel  etében    A rendszer újra üzemeltetéséhez a forrásnak meg kell 
lennie. 

Soltész Attila körjegyző  Ki fogja a pénzt beszedni, az önkormányzat vagy a szolgáltató. A Remondis Kft.nél van 
egy lehetőség 2011.től, mivel 2010.évben lemondott a Remondis Kft. arról, hogy ő szedje be a pénzt. A 2011. évi 
szerződésben mit jelent a közszolgáltatás elősegítésének ellátása. Ezt az adminisztratív feladatot kellene most 
az önkormányzatnak végezni, 2011.évtől pedig – a képviselő-testület döntése alapján – vagy az önkormányzat 
fogja elvégezni vagy a szolgáltató. A szerződés 2.2.1. pontja felsorolja feladatokat, amelyet vállalna a szolgálható 
ha a magasabb díj van megadva. 
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Ha az alacsonyabb díj van megadva akkor is a szolgáltatónak kell készítenie a hulladékmennyiségről stb. 
adatokat? A szolgáltatással kapcsolatos reklamáció a szolgáltatót érinti. 

Kiss Nándor a Remondis Tapolca Kft. képvisel  etében    A felsorolt feladatokból, a 9. pontból lehet, hogy 6 a 
Remondis Kft-ét érinti, a többi az önkormányzatot.

Gáspár József képviselő   Annak idején a társulási tanácsba a nagyvárosok vezetői kerültek bele, akik 
szemétteleppel rendelkeztek. Ők saját maguk között tárgyalták az egész rendszernek a pályáztatását. A 
kistelepülések, hogy évente egyszer elmentek taggyűlésre, mert a költségvetést meg kellett szavazni, nagy 
rálátásuk nem volt. 
Milyen esély van arra a jövőben, hogy a valaki a gyűjtött szemét után fizesse a díjat? 

Kiss Nándor a Remondis Tapolca Kft. képvisel  etében     Magyarországon nincs ilyen rendszer, ahol bevezették ott 
sem vált be, mert akkor a második, harmadik szomszéd kukája telik meg.   

Gáspár József képviselő  A lakosság tájékoztatását a számla megküldése előtt kell megtenni. A napló újságban és 
szórólapon is meg kell jelentetni. 

Vella Zsolt polgármester   A 42 fő nyugdíjasból nem biztos, hogy mindenki rászoruló, van aki három gyerekkel 
sokkal rászorultabb. 

Gáspár József képviselő  A szolgáltatás díjába szociális alapon belenyúlni vétek lenne, inkább a szociális 
rendeletben kellene szabályozni. 

Vella Zsolt polgármester  Javasolja, az előterjesztett rendelettervezet elfogadását az alábbiak szerint: 
A nyaralótulajdonsoknak két fizetési határidőt állapítanak meg, május 31. és szeptember 30.
A helyi lakosoknak negyedévente számláznak, a fizetési határidők:  március 31., május 15., augusztus 15., 
november 15. Kéri a testület szavazását. 

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

3/2010. /II. 24./ r e n d e l e t é t  

A   köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatásról  és a közterületek használatáról. 
/ 1. sz. mell. / 

Vella Zsolt polgármester Az ülést  17.15  órakor bezárja. 

k.m.f. 

Soltész Attila Vella Zsolt 
körjegyző polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője:   Borbély Gyula   képviselő
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