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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
Ikt.szám: 27-189/2008.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 21-i
közmeghallgatásán..
Helye: Ábrahámhegyi Kultúrház: Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
Jelen vannak: Vella Zsolt polgármester
Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester
Gáspár József képviselő
Kondor László képviselő
Borbély Gyula képviselő
Kovács József képviselő
Meghívottak: Soltész Attila körjegyző
Kovácsné A. Katalin jegyzőkönyvvez.
26 fő helyi lakos
Vella Zsolt polgármester Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 6 tagú képviselő-testületből 6 fő jelen van, a közmeghallgatás határozatképes.
16.00 órakor megnyitja.

Ismerteti a napirendi pontokat:
1. Beszámoló a helyi adók felhasználásáról.
2. Tájékoztató a települési környezetvédelemről.
3. Közérdekű kérdések és javaslatok.
A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával 6 igen szavazattal egyetértett.
1. Beszámoló a helyi adók felhasználásáról.
Vella Zsolt polgármester Ábrahámhegy Község Önkormányzat által bevezetett adónemek:
Építményadó
Idegenforgalmi adó épület után
Idegenforgalmi adó tartózkodási idő után
Telekadó
Iparűzési adó
Talajterhelési díj
Törvényi szabályozás alapján központosított adók :Gépjárműadó, Luxusadó.
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Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2007.évre az adómértékeket nem változtatta, azok a
2006.évivel megegyeztek.
Adómértékek 2007.évben :
Építményadó
Idegenforgalmi adó épület után
Idegenforgalmi adó tartózkodási időre
Telekadó
Iparűzési adó
Talajterhelési díj

400 Ft/m2/év
400 Ft/m2/év
250 Ft/fő/éjszaka
50 Ft/m2
1,5%
120 Ft/m3

Gépjárműadó
Luxusadó

120-300 Ft/kW/év
0,5 %

A gépjárműadóztatás az 1991.évi LXXXII. törvény, a luxusadó kezelése a 2005.évi CXXI. törvény alapján
történik.
Adónemek ismertetése:
1. Építményadó:
Az építményadó kivetése szempontjából adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő lakás és nem
lakás céljára szolgáló épület.
A költségvetésben tervezett adó összege 3 200 000 Ft volt.
2007. december 31-i állapot szerint a befizetett adó 3 138 528 Ft volt.
2. Idegenforgalmi adó építmény után:
Adókötelezettség terheli az Önkormányzat területén azt a személyt, akinek az Önkormányzat illetékességi területén
olyan üdülésre, pihenésre alkalmas épülete van, amely nem minősül lakásnak.
A költségvetésben tervezett adó összege 17 000 000 Ft volt.
2007. december 31-i állapot szerint a befizetett adó 16 637 426 Ft volt.
3. Idegenforgalmi adó tartózkodási idő után:
Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt aki az Önkormányzat területén egy vendégéjszakát eltölt.
A költségvetésben tervezett adó összege 1 500 000 Ft volt.
2007. december 31-i állapot szerint a befizetett adó 2 007 900 Ft volt.
4. Telekadó:
Adókötelesek az önkormányzat területén lévő belterületi beépítetlen területek.
A tervezett adó összege: 800 000 Ft volt.
2007. december 31-i állapot szerint a befizetett adó 778 315 Ft volt.
5. Iparűzési adó:
A tervezett adó összege: 3 000 000 Ft volt.
2007. december 31-i állapot szerint a befizetett adó 6 909 550 Ft volt.
6. Talajterhelési díj :
A talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotása a Képviselő-testület részéről megtörtént.
A díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.
A jogerős vízjogi engedélyezés időpontjától számított 90. naptól kell a díjat fizetni.
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7. Gépjárműadó:
A belföldi forgalmi engedéllyel és rendszámmal ellátott gépjárművek után gépjárműadót kell fizetni.
A tervezett adó a költségvetésben 2 500 000 Ft volt.
2007. december 31-i állapot szerint a befizetett adó 3 927 837 Ft volt.
8. Luxusadó :
Az épületek m2 adataiból kiindulva Ábrahámhegy község illetékességi területén magánszemély tulajdonában álló
lakásnak valamint üdülőépületnek minősülő lakóingatlan számított értéke a
100 000 000 forintot nem éri el.
9.Késedelmi pótlék
Késedelmi pótlék felszámítására kerül sor, ha az adóalany az előírt határidőig nem fizeti meg a kirótt adót. A
pótlék felszámítása a mindenkori jegybanki alapkamathoz igazodik.
2007. december 31-i állapot szerint a befizetett késedelmi pótlék 241 421 Ft volt.
2007.évi adóbevételek összesítése :
Építményadó:
Idegenforgalmi adó építmény után:
Idegenforgalmi adó tartózkodási idő után:
Telekadó:
Iparűzési adó:
Gépjárműadó:
Késedelmi pótlék:
Mindösszesen :

3 138 528 Ft
16 637 426 Ft
2 007 900 Ft
778 315 Ft
6 909 550 Ft
3 927 837 Ft
241 421 Ft
33 640 977 Ft

Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2007. évben az alábbi felújítási és beruházási munkálatokat tervezte:
Felújítások:
Eredeti előirányzat
Fenyves utcai kútfelújítás:
600 e Ft
Polgármesteri iroda kialakítás:
447 e Ft
Melegedő kialakítása:
360 e Ft
Gázfűtés leválasztása:
960 e Ft
Útfelújítás Akácfa utca:
720 e Ft
Hivatali épület:
18.000 e Ft
Összesen:
21.087 e Ft

Teljesítés
600 e Ft
270 e Ft
158 e Ft
825 e Ft
0 e Ft
0 e Ft
1.853 e Ft

Beruházások:
Eredeti előirányzat
Játszótér kialakítás:
3.720 e Ft
Strand felújítás:
13.080 e Ft
Szennyvízcsatorna II/c ütem:
76.671 e Ft
Szennyvízcsatorna II/a ütem:
27.381 e Ft
Gépek (fűkasza):
480 e Ft
Bútorok (polgármesteri iroda):
0 e Ft
Balaton és Halász u. aszfaltozás:
0 e Ft
Hivatali épület tervek:
0 e Ft
Patak parti sétány tervek:
840 e Ft
Körmici vízellátás tervek:
360 e Ft
Rendesi hegy vízellátás tervek:
360 e Ft

Teljesítés
2.736 e Ft
13.900 e Ft
80.127 e Ft
28.766 e Ft
178 e Ft
429 e Ft
2.677 e Ft
920 e Ft
0 e Ft
0 e Ft
0 e Ft
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Sportcentrum:
Összesen:

180.000 e Ft
302.892 e Ft

0 e Ft
129.733 e Ft

Az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről megállapítható, hogy az Önkormányzat működése kiegyensúlyozott
volt. Az Önkormányzat záró pénzkészlete 2007. december 31-én 59.104 e Ft.
A helyi adókból befolyt összegeket utakra, közvilágításra, beruházásokra fordították, ahogy az előbb is ismertette:
Fenyves utcai kút.
Polgármesteri Iroda kialakítása.
Önkormányzati dolgozók részére melegedő.
Fűtéskorszerűsítés a hivatal és a kultúrház leválasztása.
Folyamatban van a hivatali épület felújítása, a napokban akadálymentesítés lesz.
A játszótér kialakítása.
A strand felújítására az elmúlt nyolc évben 13,9 millió Ft-ot költöttek.
A szennyvízcsatorna II/c. üteme 80.127 e. Ft-ba került.
Fűkaszát, bútort vásároltak, a Balaton és Halász utcákat aszfaltozták.
A hivatali épület tervének elkészítése.
Tájékoztatja a lakosságot, hogy a képviselő-testület döntése szerint 2008.évben a helyi adókat nem emelik.
2009. évben a Patak-parti sétány tervét készítik el, a Körmici és Rendesi hegy vízellátását, Szabadidőcentrum
terveit, Temetőkápolna építését.
A pályázatokat figyelemmel kísérik és azokon indulnak.
Felújítási kiadásai között szerepel a Hivatali épület akadálymentesítése, melynek összköltsége 10.780e Ft, melyre
90%-os pályázati támogatást nyert az Önkormányzat 9.702e Ft összegben. Ezen beruházás az idei évben
elkezdődött, pénzügyi mozgás a következő éven várható.
A beruházások között szereplő strandi támfal elkészült, melynek értéke 240e Ft volt.
A beruházások között megvalósult:
• strandi kertészeti munkák 584e Ft értékben
• pavilonok előtti térkövezés 587e Ft értékben
• vízóra akna, lábtengó pálya kialakítás 287e Ft összegben
• szakvélemény a Kékkúti és Salföldi szennyvízcsatorna hálózatról 160 e Ft összegben
• számítógép vásárlás történt a könyvtárba 252e Ft-ért
• mentő katamarán került vásárlásra 465e Ft értékben
• fűnyíró traktor került vásárlásra 595 e Ft értékben
• bútor, vagyis szék került vásárlásra a kultúrházba 449e Ft-ért
• az út aszfaltozási munkák elkészültek 4250e Ft értékben.
Ezen beruházásokhoz kapcsolódó áfa: 1497e Ft.
A szennyvízcsatorna II/c ütem bekerülési költsége 106.837.000 Ft. Ezen ütem keretén belül 3169 fm vezeték kerül
kiépítésre. Az 1 méterre jutó költség: 33.713 Ft/m. Ebből 25.285 Ft/m állami támogatás, és 8.428 Ft/m saját erő.
A csatorna kiépítése megtörtént, az I. részszámla 80.128e Ft kifizetésre került (ebből 60.096e Ft céltámogatás,
6.106e Ft CÉDE támogatás volt) A II. részszámla 26.709e Ft teljesítése is megtörtént, ebből 6.677e Ft önrész, és
20.032e Ft céltámogatás.
A helyi adók befizetései időarányosan megfelelően alakultak, eddig 34.850e Ft került átutalásra a költségvetési
számlára. Jelenleg is van adó a számlákon.
Működési célú pénzeszközt vett át az Önkormányzat mint gesztor a körjegyzőség fenntartására Balatonrendes
Község Önkormányzatától 4.747e Ft összegben.
A Kistérségi társulástól mozgókönyvtári feladatok ellátására kapott pénzeszközt 375e Ft összegben, valamint
rendezvény támogatására 100e Ft-ot.
Az Önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott. Pénzkészlete 2008. november 19.-én (Lekötött betét 49.000e
Ft, mely kamataival együtt 55.440e Ft, Számlákon: 10.979e Ft. Pénztár: 112e Ft. ) összesen:66.531 e Ft
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A helyi egyesületeket – NABE, Polgárőrség , Fürdőegyesület, Nádirigó Egyesület, Túravitorlás Sportklub –
támogatják.

2007.évben és az idén is színvonalas rendezvényei voltak az önkormányzatnak.
Tájékoztatja a lakosságot, hogy Tapolcán új mentőállomás lesz, melyet az állami költségvetés az Országos
Mentőszolgálat és a lakosság befizetéseiből valósítanak meg. Lakosságarányosan kell a településeknek
hozzájárulniuk, 1.000 Ft/lakos összegben.
Pályázaton egy kilenc személyes kisbuszt nyertek, amely a jövő év első harmadában érkezik meg, értéke a 10
millió forintot meghaladja, ennek önrésze 10 % volt.
Megvalósítják a Bökhegy rendbetételét, fásítás lesz, szelektív hulladékgyűjtő edény kihelyezése, a régi
konténereket lecserélik.
A község területén 2008. évben a kommunális feladatokat az alábbi létszámmal sikerült elvégezni. 2 fő

közalkalmazottként határozatlan időben történő foglalkoztatással. A munkaügyi központ támogatásával közhasznú
foglalkoztatásra is sor kerülhetett, így május 16-tól szeptember 15-ig 1 főt, 2 fő pedig október 1-től december 31ig sikerült foglalkoztatni. A támogatás a munkabér és annak járulékainak 90 %-ra terjed ki.
2008 évben is csatlakoztak a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt un. „Idegenforgalmi”
közmunkaprogramhoz, melyet a PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt , mint munkáltató koordinált.
A közmunkaprogram keretén belül településünkről 2 fő regisztrált munkanélküli foglalkoztatására nyílt lehetőség
2008. május 15-től 2008. november 21-ig. Továbbá 2 főt pedig a nyári 3 hónapban alkalmaztak.
Fő feladataik között szerepel a vasúti pálya és környékének gyom és hulladék mentesítése, közutak környékének és
a zöld területek ápolása.
Kultúrház és kulturális centrumban, 2 fő heti 30 órában látja el a közművelődéssel kapcsolatos feladatokat.
Strandon szezonális jelleggel 4 fő teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra került sor.
Orvosi rendelő takarítása és egyéb hivatalsegédi feladatokat pedig 1 fő látja el.
Községüknek 551 lakosa van, ebből 0-17 éves 53 fő, 18-54 éves 281 fő, 55-59 éves 46 fő, 60-69 éves 87 fő,
70-79 éves 57, 80 év feletti 27 fő.
Az Oktatási Minisztérium a települési és a megyei önkormányzatok együttműködésével a 2000/2001-es tanév
során létrehozta és beindította a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, amely a
felsőoktatási intézmények hátrányos helyzetű hallgatói számára nyújt rendszeres anyagi segítséget.
Ábrahámhegy község Önkormányzata 2002-ben csatlakozott első ízben az ösztöndíjrendszerhez, azóta több
ábrahámhegyi fiatal részesült támogatásban.
2. Tájékoztató a települési környezetvédelemről.
Vella Zsolt polgármester A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII.törvény 46. §.
1./bekezdés e./pontja szerint: " A települési önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a
környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a
lakosságot.
A törvény előírja, hogy egyes települések területén a csapadékvíz elvezetés megoldott legyen, a következő évi
feladatokban ez súlypontként fog szerepelni.
A levegő tisztaságát többek között a tűzgyújtási tilalom előírásával védi. A zöldterületek védelme érdekében
szabályozta a fakivágást, tiltja a közterületek beszennyezését, továbbá elrendeli a növényvédelmi előírásoknak
megfelelően a helyi ingatlanok karbantartását, mind a gyomnövények okozta károsodástól, mind az egészségre is
ártalmas károsítóktól, pl. parlagfűtől.
A szennyvíz-csatorna bekötés a község 99 %-ában megoldott, csak néhány ingatlan esetében nem került sor a
szennyvízcsatorna rákötési lehetőség kivitelezésére.
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A törvény előírásai szerint a település rendelkezik hatályos rendelettel a helyi környezet védelméről, a közterületek
és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról és a környezetvédelemről.
Az alábbiakban ismertetem e rendeletek hangsúlyos részeit:
Ábrahámhegy Község Önkormányzat a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a
település tisztaságáról szóló 24./2005.(XII.30.) rendelete szerint :
1. §.(3) A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, ezért ennek
előmozdításában mindenki köteles hathatósan közreműködni, a szennyeződést, fertőzést eredményező
tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.
(4) A település egész területén a szervezett szemétszállításról az önkormányzat gondoskodik.
3. § (1) A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói
kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól
megtisztítsák.
(2) Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, portalanításáról, általános
jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd burkolatú utak tisztántartásáról, szeméttárolók
kihelyezéséről, ürítéséről az önkormányzat gondoskodik.
(6) A tényleges használó kötelessége a kerítés és az úttest között növő gaz kiirtása, a terület rendben tartása, a
közterületre kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése.
4. § (1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz
akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan tényleges
használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
7. §. (2) A gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon károsítani tilos!
9. § (1) Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított szeméttartóba lehet elhelyezni.
(2) Aki közterületet, valamint az itt elhelyezett felszerelési, berendezési tárgyakat beszennyezi, köteles annak
megtisztításáról azonnal gondoskodni.
13. § (1) Az önkormányzat közigazgatási területén a települési szilárd hulladék összegyűjtése, kétféle formában,
kukás és konténeres szállítással történik.
(3) Lomtalanításra évi egy alkalommal kerül sor, amelyről a lakosságot előzetesen tájékoztatni kell.
14. § (1) A kukás szemétszállításba bevont utcákban az ingatlan használója, illetve tulajdonosa a hulladékot
köteles 110 literes szemétgyűjtő edényben az ingatlan előtt elhelyezni, oly módon, hogy az elszállítható legyen.
17. §. (3) Kerti hulladék kizárólag október 1-től a következő év április 30-ig terjedő időszakban égethető, az
ingatlanok területén belül hétfőn és szerdán 16.00 – 22.00 óra és szombaton 8.00-12.00 óra között.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének a környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról
szóló 10/2006. (VIII. 10.) rendelete szerint:
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Víz- és földvédelem. Szennyvízkezelés
3. § (2) A vízparton, a vízfolyások, árkok partjain lévő növényzetet a terület tulajdonosa (használója) köteles
rendszeresen kaszálni és gondoskodni a terület tisztántartásáról, ideértve a nádast is.

5. § (1) Szennyvizet csak a külön jogszabályban meghatározott előírásoknak megfelelően létesített zárt
szennyvíztárolóba vagy szennyvízcsatornába szabad gyűjteni, elhelyezni, illetve bevezetni.
A levegő tisztaságának védelme
7. § (1) A település belterületén a légszennyezettségre vonatkozó egészségügyi határértékeit, illetve a
légszennyezettségi ökológiai határértékeit meghaladó légszennyezéssel járó tevékenység nem végezhető.
(2) Az égetésre szánt hulladék kommunális, ipari eredetű (műanyag, gumi, vegyszer, festék, illetve ezek
maradékai), valamint veszélyes hulladékot nem tartalmazhat.
(4) A tűzvédelmi hatóság által kihirdetett időszakokban, valamint az erőszélektől számított 200 m-en belül tüzet
gyújtani tilos!
Zaj- és rezgésvédelem
(8) a.) A település belterületén tilos olyan tevékenység, amely mások üdülését, pihenését, nyugalmát bármilyen
módon zavarja! 23.00 órától 06.00 óráig a szabadban, a csendet hangos énekléssel, zenéléssel vagy más módon
zavarni tilos!
b.) Belterületen és attól 200 m-es határon belül robbanómotoros kerti gépek, valamint a szőlőültetvények madárkár elleni védekezéséhez használt zajkibocsátó berendezések (pl. propán-bután gázágyú, karbid gázágyú)
üzemeltetése 20.00 órától 08.00 óráig tilos!
c.) Vendéglátó egységek, szórakozóhelyek és egyéb létesítmények szabadtéri zene- és egyéb műsorjel-szolgáltatása
május 14. és szeptember 15. közötti időszakban 23.00 óráig, egyéb időszakban 22.00 óráig engedélyezhető. A
polgármester a rendezvény szervezőjének a rendezvény előtt 15 nappal benyújtott kérelmére a korlátozás alól
felmentést adhat.
Zöldterületek védelme
11. § (1) A településen lévő zöldterületeket csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. Tartózkodni kell
a mások pihenésének, nyugalmának zavarását keltő magatartástól.
(4) Zöldterület felbontásához az Önkormányzat hivatalának engedélye szükséges. Aki a zöldterületet felbontja, a
munkák megkezdése előtt köteles zöldterület igénybevételi díjat fizetni a mindenkori költségeknek megfelelően és
azt helyreállítani.
A parlagfű elleni védekezés

14. § (1) A település területén az ingatlanok tulajdonosai, bérlői kötelesek a tulajdonukban, bérletükben lévő
ingatlanokat a parlagfűtől folyamatosan mentesíteni.
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(2) Az ingatlanokon található parlagfű gyomirtását a lehetséges eszközök (mechanikus, vegyszeres), illetve
engedélyezett készítmények felhasználásával kell elvégezni.
A felolvasott rendelkezések ösztönzésül szolgáltak azok betartására, mivel az idei évben több felolvasott eset is
volt különösen a hulladék nem megfelelő kihelyezésére, illetve nem megfelelő helyen történő elhelyezésére.
A község közterületeinek rendbetételét, az Önkormányzat dolgozói folyamatosan végezték, végzik, mely
remélhetően a községbe látogatók megelégedését szolgálta.
A porártalom csökkentése érdekében az Önkormányzati utak a lehetőségekhez mérten szilárd burkolattal kerültek
ellátásra.
Akinek nincs szemétszállító edénye, kéri, hogy azt jelentsék be, mivel a kirakott zsákok összeszedése az
önkormányzati dolgozók munkaidejét terheli, három napig tart a zsákok összeszedése.

3. Közérdekű kérdések és javaslatok.
Hadobás János Köszöni a polgármester úr beszámolóját, hogy érthetően elmondott mindent.
Neki problémája van a csatornabekötéssel, mivel nem jó helyre tervezték.
A vízóra akna kérdésében nem történt előrelépés, eső esetén belemegy a víz.
Az ecetfa ügye nem halad előre, a helyrajzi számot elcserélték, nem a megfelelő személyt szólították fel.
Kéri, hogy korrigálják ezt a dolgot.
A Pálffy területben tizenheten érintettek, építési engedélyt nem kapnak, víz nincs. Ezzel a területtel semmit nem
tudnak kezdeni, értéktelen így. Kivágási engedélyt nem kapnak rá, nem tudnak vele mit kezdeni, csak dolgoznak
benne.
Kéri a régi utcanév a Badacsonyi út visszaállítását, mivel az iratokon való átvezetése neki 55 e. Ft-jába kerül.
A gázvezeték aknájánál is bemegy a víz, amikor eső van tele megy vízzel a szivattyú aknája.
Az Eötvös utcában sebességkorlátozó táblát kellene kihelyezni, mióta aszfaltozták az utat, az autókkal
száguldanak.
Nem fontos, hogy a polgármester úr most válaszoljon, személyesen is fel fogja keresni.
Vella Zsolt polgármester Hadobás úr problémáit a fogadóóráján megbeszélik, minden egyes felvetését felírta.
Soltész Attila körjegyző Az Eötvös utca esetében nem kizárólag önkormányzati tulajdonú útról van szó,
magánszemélyek is tulajdonosok az útban, /azt márcsak megjegyzi, hogy az ök. álláspontja szerint jelenleg
jogszerűtlenül lezárt zsákutca, mely tárgyban bírósági eljárás van folyamatban. / így forgalomszabályozás és
sebességkorlátozás mint közútkezelői hatáskör nem kizárólag az önkormányzat kompetenciája. Ettől függetlenül
nem tudja elképzelni, hogy erre a 12 méterre – a hivatalba és az orvosi rendelőbe - felgyorsítanának az autók és
száguldoznak, figyelembevéve az emelkedőt és a 90 fokos egyik oldalról kőfallal védett bekanyarodást a 71. sz.
útról. Az orvosi rendelőtől feljebbi rész ami kb. még 100 méter a zsákutca végéig jellemzően mondhatni csak és
kizárólagosan az ott lakók használják, így ha van száguldozó kéri a felszólalót, hogy írja fel az autók, autók
rendszámát, ez esetben jelezni fogja az illetékes hatóság felé.
Az ecetfa ügyében folytatott birtokvédelmi eljárás lezárult, amennyiben Hadobás úrnak nem felelt meg,
fellebbezést nyújthatott volna be. Ha új eljárást akar kezdeményezni, azt a hivatalban írásban kell bejelenteni és az
illetéket befizetni, amiről már többször tájékoztatta a felszólalót.
A hivatal megkereste a Csopaki Növényvédelmi Szakszolgálatot, és azt a hivatalos tájékoztatást kapta, hogy az
ecetfa egy fafajta és kultúrnövény, igaz sok magvat hullat el. Arra kötelezni lehet a másik felet, hogy ezt szedje
össze, amire történt is intézkedés. Amennyiben az I. fokú hatóság döntésével nincs megelégedve akkor a II.fokú
hatósághoz a bírósághoz lehet fordulni.
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A befolyó csapadékvíz kivédésére még a vízdobórészt is úgy alakították ki és aszfaltozáskor és minden esetben
egyeztetett a hivatal Hadobás úrral és körültekintően járt el a kivitelező is ettől függetlenül a műszaki kolléga meg
fogja vizsgálni a panaszát.
Tájékoztatja a lakosságot, hogy a helyi adóbevételek 2008. I-III.negyedévben elérték a 2008.évi teljes tervezettet.
Ez nem azt jelenti, hogy a bevételek alulterveztek, hanem az adóhatóság fokozatos és folyamatos ellenőrzést
végzett és végez és jelentős, adópótlékok és bírságok folytak be.
2009. január 1-től az adó meg nem fizetése esetén a hivatal a végrehajtást is foganatosítja önálló bírósági
végrehajtó által.
A talajterhelési díjat azoknak kell fizetni, akik a közcsatornára nem kötöttek rá. Ezügyben állásfoglalást kért a
szakhatóságoktól és a minisztériumtól is, de még válasz nem érkezett, mivel rendelet szerint annak kell fizetni „aki
a műszakileg rendelkezésre álló közcsatorna nem kötött rá”. Álláspontja szerint a műszakilag rendezettség jogi
rendezettséget is jelent, azaz az összes működéshez szükséges hatósági engedély birtokában lehetséges.
A csatorna jogilag nem rendezett, jogerős vízjogi üzemeltetési engedéllyel jelenleg sem rendelkezik, sem a főmű
sem az arra csatlakozó önkormányzati rendszerek. Tény, hogy a lakosság a csatornára rá tudott kötni, a
szennyvízet elszállítják és a szolgáltatási szerződést megkötötték.
Szabó Lászlóné Virágot ajánl fel, amely olyan mint a lilaakác a temető mellé. Javasolja a Ságvári forrás
kibányászását, és megtudakolni, hogy iható-e a vize.
Varjas György Kéri, hogy a vízvezeték bővítés esetén az Ábrahámi szőlőket is vegye figyelembe az
önkormányzat. Egy vízóra van és öt lakos is rákapcsolt így neki kell fizetnie a vízet.
Vella Zsolt polgármester A Rendesi és a Körmici hegy vízellátását kiegészítik az Ábrahámi szőlők résszel.
Szávai Géza Kéri, hogy lehessen avart tüzelni, látja, hogy a déli part egyfolytában füstben van.
Vella Zsolt polgármester Az égetést a helyi rendelet szabályozza, lehet tüzelni, csak meghatározott napokon,
október 1-től április 30-ig hétfőn és szerdán 16.00-22.00 óra és szombaton 8.00-12.00 óra között.
Kandikó Ferencné Kéri, hogy a tornagyakorlatokra – amennyiben lehetőség van rá - 5-6 labdát vásároljon az
önkormányzat, mivel már egyre többen vesznek részt tornán.
Kandikó Ferenc Kéri, hogy az utcákban előbb a közműveket rakja le az önkormányzat és utána aszfaltozzon,
nehogy úgy nézzen ki mint az Akácfa utca.
Soltész Attila körjegyző Ez így is történik, de üzemzavar esetén a DRV Zrt. felbontja az aszfaltot, viszont
kötelesek az eredeti állapotot helyreállítani.
Vella Zsolt polgármester Megköszöni a lakosságnak a részvételt, tájékoztatja őket – de erről meghívót is kapnak
-, hogy a nyugdíjasok karácsonyi rendezvénye 2008. december 19-én kerül megrendezésre, melyre szeretettel
várják őket.
A közmeghallgatást 18. 00 órakor bezárja.
k.m.f.
Soltész Attila
körjegyző

Vella Zsolt
polgármester

A jegyzőkönyv hitelesítője: Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester

