
  ÁBRAHÁMHEGY és SZIGLIGET 
KÖZSÉGEK  KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI
--------------------------------------------------------
       Ikt.szám:   121-64 /2009. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy és  Szigliget községek képviselő-testületeinek  2009. április 2 -i  együttes ülésén.

Helye:    Ábrahámhegy Község Önkormányzat hivatalos helyisége: Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. 

 
Jelen vannak:  Ábrahámhegy Önkormányzat 

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

Szigliget  Önkormányzat 

Balassa Balázs polgármester
Békefi Péter   alpolgármester 
Balassa Sándor   képviselő 
ifj. Baráth Sándor  képviselő 
Káli Magdolna   képviselő                    
Ódor Zoltán  képviselő 
Szabó Tibor  képviselő
Szőke István  képviselő

Meghívottak: Soltész Attila  körjegyző Ábrahámhegy Körjegyzőség
Lutár Mária    körjegyző  Szigliget Körjegyzőség
Kovácsné Auer Katalin jkv.v. Ábrahámhegy Körjegyzőség
Sütő Árpád műszaki előadó Ábrahámhegy Körjegyzőség

Vella Zsolt polgármester     Tisztelettel köszönti az együttes ülésen megjelenteket. 
Megállapítja, hogy az Ábrahámhegyi Képviselő-testület  6 fővel határozatképes, az ülést  18.00 órakor megnyitja. 

Balassa Balázs polgármester:  Megállapítja, hogy a Szigliget  Képviselő-testület  8 fővel határozatképes. 

Vella Zsolt polgármester   Ismerteti a napirendi pontot: 
 
1.  Badacsonyvidéki Önkormányzatok Köztisztasági Intézményének megszüntetése.

Az előterjesztett napirendi pont javaslattal az Ábrahámhegyi Képviselő-testület  6 igen szavazattal, a Szigligeti 
Képviselő-testület  8 igen szavazattal  egyetértett. 
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1.  Badacsonyvidéki Önkormányzatok Köztisztasági Intézményének megszüntetése.

Vella Zsolt polgármester 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009 március 18.-i ülésén már tárgyalta a 
Badacsonyvidéki Önkormányzatok Köztisztasági Intézményének költségvetését.

Ábrahámhegy Község Önkormányzata  2007.  évben 6.976.000.-  Ft-ot  adott  át  működési célú pénzeszközként a 
Badacsonyvidéki Önkormányzatok Köztisztasági Intézményének mint fenntartó Önkormányzat  működésre, míg a 
2008. évi költségvetés alapján:
Ábrahámhegy községre eső szemétszállítási díj: 9.329e Ft
Ábrahámhegy lakossági befizetés:                                                                                  -1.200e Ft  
Ábrahámhegy Község Önkormányzat által, BÖKI-nek fizetendő összeg:  8.129e Ft, 
azaz 6774e Ft + 1355e Ft Áfa. 
Terv alapján ez az összeg 12 havi bontásban került kiszámlázásra Ábrahámhegy Község Önkormányzata felé, azaz 
ezer forintban, 564,5e  Ft + 112,9Áfa , vagyis havonta ezer forintban bruttó 677,4e Ft.
2008.évben a BÖKI részére ténylegesen kifizetett összeg 6210 e Ft + 1241e Ft Áfa, összesen 7451 e Ft. 
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének tervezése során 8.500e Ft-os összeggel lett számolva a BÖKI részére 
kifizetendő szemétszállítási díjként. mely az egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások soron szerepel. 
Mivel a balatonrendesi szeméttelep a 20/2006 (IV.5) KvVM rendelet 19.§ (4) bekezdése alapján  2009. július 15-
ével bezár, Ábrahámhegy Községnek meg kell oldani a továbbiakban a hulladék lerakását. 

A BÖKI által megküldött 2009.évi költségvetési tervezet fél évre szól, mely a 2008 évi terv adatok megfelezésével 
került  kiszámításra.  Ezen  összegek azonban  nem tartalmazzák  az  esetleges  továbbműködés  költségeit,  illetve 
megszűnés esetén a dolgozók felmondási bérét, illetve egyéb kiadásokat.
Ezen tervezet az előterjesztés 1 számú mellékleteként csatolva.
Szigliget Község Önkormányzat  Képviselő-testülete a BÖKI költségvetését jelen formában 1/2009 (II.16) számú 
rendeletével elfogadta.                 
Az intézmény költségvetése elfogadható, figyelembe véve az előzetesen 2009. március 30-án Szigliget Községben 
lefolytatott egyeztetést mely alapján előzetesen az-az álláspont került kialakításra,  hogy a BÖKI 2009 június 30 
napjával megszűnik, így a személyi juttatások soron  növekedés várható a tényleges teljesítéskor, mely növekedés a 
dolgozók végkielégítését jelenti az eredetileg beterjesztett költségvetéshez képest, mely növekmény a bevételi oldalon 
is megjelenik, amennyiben a megszüntetésre vonatkozóan az Állami támogatás megítélésre kerül.

 A 20/2006 (IV.5) KvVM rendelet 19.§ (4) bekezdése alapján a megfelelő műszaki védelemmel nem rendelkező 
hulladéklerakókat meg kell szüntetni, be kell zárni.
A rendelet alapján többek között a Balatonrendesi, Balatonfüredi, Pápai, Várpalotai, hulladéklerakók bezárásra 
kerülnek.
A hulladéklerakók bezárása miatt az Önkormányzatoknak új szolgáltatót kell kiválasztaniuk.
Ábrahámhegy és Szigliget Község Önkormányzata a Balatonrendesi hulladéklerakó üzemeltetőjével a Rendesi 
Kommunális és Szolgáltató Kft.-vel áll jelenleg jogviszonyban, mely együttműködési megállapodások négy pontja 
alapján a megállapodásokban szereplő felek a megállapodást három hónapos felmondási határidővel és fizetési 
kötelezettséggel mondhatják fel, kivéve, ha a hulladéklerakó telep kapacitása telítődik, bármely okból a 
hulladéklerakóra további elhelyezés nem lehetséges, illetve ha a felek azt közös megegyezéssel fel nem bontják.
Balatonrendes Község Önkormányzata mint a Rendesi Kommunális és Szolgáltató Kft.
100 %-os tulajdonosa a 45/2009 (III. 27) számú határozatával döntött, hogy  Ábrahámhegy és Szigliget Község 
Önkormányzat és a Rendesi Kft közötti együttműködési megállapodások közös megegyezéssel kerüljenek 
megszüntetése és hogy a Kft ügyvezetője a három hónapos fizetési kötelezettségtől, és felmondási határidőtől 
tekintsen el.
Az előterjesztés 2 számú mellékleteként csatolásra került a Rendesi Kft és Ábrahámhegy illetve Szigliget Községek 
közötti együttműködési megállapodás, valamint Balatonrendes Község Önkormányzat 45/2008 (III.27) számú KT 
határozata.       
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Ábrahámhegy és Szigliget Község Önkormányzata tagja az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulásnak.
A Társulás megkereste a társulásban résztvevő 158 Önkormányzatot, hogy a hulladék begyűjtésére és szállítására 
vonatkozóan közbeszerzési eljárást kíván kiírni.
A Társulás által kiírandó szállításra vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményeképpen várhatóan 2009 szeptember 
30 napjától a közbeszerzésen nyertes pályázó végezheti a hulladék begyűjtését, szállítását és elhelyezését.

A Badacsony Vidéki Önkormányzatok Köztisztasági Intézménye végzi jelenleg a lakossági  hulladék gyűjtését, 
szállítását, a Balatonrendesi hulladéklerakó bezárásával az Intézmény léte, is megkérdőjeleződik különösen az elavult 
géppark és a felmerülő nagyobb szállítási távolság miatt, az Intézmény fenntartását az Önkormányzatok végzik, mely 
mindkét Önkormányzatnak többletterhet jelent.
A lerakó megszűnése, valamit a községekben keletkező hulladékok mennyiségének szezonális  nagymértékű 
növekedése miatt javasolt a közösen fenntartott intézményt megszüntetni 2009 június 30 napjával, oly módon, hogy a 
községekben gyűjtési, szállítási feladatot 2009 május 31-ig végezzen, így a fennmaradó egy hónap szükséges és 
vélelmezhetően elegendő a jelenleg használt telephely megszüntetésére, felszámolására, valamint a kiválasztandó új 
szolgáltatónak arra, hogy a község úthálózatát betanulja, az elszállítás problémát ne jelentsen.

Ábrahámhegy és Szigliget Község Önkormányzatnak a BÖKI megszüntetésére vonatkozóan három lehetősége van, 
melyek az alábbiak:
1, Megszüntetés 
2, Létszámcsökkentés
3, Feladat átadás

A lehetőségek közül a 2009 március 30-án megtartott egyeztetés alapján az előterjesztésben a megszüntetés került 
kidolgozásra az alábbiak szerint:

A  hulladékgazdálkodásról  szóló  2000.  évi  XLIII.  törvény előírja,  hogy a  települési  önkormányzat  kötelezően 
ellátandó közszolgáltatásként az  ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére hulladékkezelési 
közszolgáltatást  szervez és tart  fenn.  Szigliget és  Ábrahámhegy községek önkormányzatai  e kötelezettségüknek 
részben a Badacsonyvidéki Önkormányzatok Köztisztasági Intézménye (BÖKI) működtetésével tesznek eleget. 

Az  intézmény  feladata  a  településeken  a  lakossági  szilárd  hulladék  begyűjtése  és  az  ártalmatlanító  helyre 
(balatonrendesi szeméttelep) történő szállítása.  Az intézmény ezen túl  ellátja  az  önkormányzati  intézményeknél 
keletkezett hulladék, valamint a településeken üzemelő vállalkozásoknál keletkezett hulladék szállítását is.

Az önkormányzatok közszolgáltatási feladata kiterjed a szilárd hulladék elhelyezésére szolgáló ártalmatlanító hely, 
hasznosító hely kialakítására,  fenntartására,  üzemeltetésére is.  E kötelezettségüknek a „Rendesi” Kommunális és 
Szolgáltató Kft-vel kötött együttműködési megállapodással tesznek eleget. A balatonrendesi szeméttelep működési 
engedéllyel  rendelkezik, 20/2006  (IV.5) KvVM rendelet szerint 2009.  július 15-ig működhet,  ezt  követően ott 
szemetet elhelyezni nem lehet. A BÖKI az alapító okiratban meghatározott feladatát  ettől az időponttól nem tudja 
ellátni, mivel nincs a környéken olyan ártalmatlanító hely amely az általa összegyűjtött hulladékot befogadná. 

Mindkét  önkormányzat  tagja  az  Észak-Balatoni  Térség  Regionális  Települési  Szilárd  Hulladék-kezelési 
Önkormányzati  Társulásnak,  mely  várhatóan  2010  végétől  látja  el  az  önkormányzatok  hulladékkezelési 
közszolgáltatással  kapcsolatos feladatait.   Mivel a  jelenleg használt  hulladéklerakó legfeljebb 2009.  július 15-ig 
üzemeltethető, és eddig az időpontig az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási rendszer működése nem kezdődik meg, 
így a közszolgáltatás folytonosságának biztosítása érdekében - a rendszer végleges üzemeltetőjének kiválasztásáig - 
határozott  időtartamra  meg kell oldani a  lakossági  szilárd hulladék elhelyezésének kérdését.  A hulladékkezelési 
közszolgáltató kiválasztására a dokumentációt az önkormányzatok elkészítették, az új szolgáltató 2009. június 1-től 
láthatja majd el a feladatot.

A szeméttelep bezárása miatt a BÖKI az alaptevékenységébe tartozó feladatot már nem tudja ellátni, az intézmény 
által  ellátott  közfeladat  (települési  szilárd  hulladék  összegyűjtése,  elszállítása)  iránti  szükséglet  megszűnt.  Az 
intézményt a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény előírásai szerint meg 
kell szüntetni.  Az intézmény megszüntetésének javasolt időpontja 2009. június 30. Ezen időpontig az intézmény 

3



megszüntetésével  kapcsolatos  feladatokat  (vagyonleltár készítés,  költségvetési beszámoló készítés,  gépjárművek 
tulajdonjogának rendezése, telephely megszüntetés stb) kell ellátni

„A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról” szóló 2008. évi CV. törvény alapján
12. § (1) Az alapító szerv köteles átalakítani vagy megszüntetni a költségvetési szervet, ha
b) a szerv által ellátott közfeladat iránti szükséglet megszűnt;

(5)  Helyi  önkormányzati  költségvetési  szerv  megszüntetésének  feltétele  a  közfeladat-ellátási  kötelezettség  
előzetes  felülvizsgálata,  valamint,  hogy  a  közfeladat  további  ellátásáról  az  alapító  szerv  más  módon  képes  
gondoskodni. Önkormányzati feladat ellátása esetén a költségvetési szerv megszüntetésekor rendelkezni lehet az  
önként vállalt feladat elhagyásáról.

13. § (1) Az átalakításról, megszüntetésről - az alapításnak megfelelően - jogszabályban vagy határozatban kell  
rendelkezni, melyet legalább negyvenöt nappal az átalakítás, megszüntetés kérelmezett napja előtt ki kell hirdetni  
(közzé kell tenni),..”

Az  átalakításról,  megszüntetésről  rendelkező  határozatban  rendelkezni  kell  a  megszűnő  költségvetési  szerv 
valamennyi közfeladatának jövőbeni ellátásáról, valamint valamennyi jogáról és kötelezettségéről, ideértve a szerv 
vagyoni  jogait  és  előirányzatait  is.  A  határozatban  meg kell  jelölni  továbbá  azt  a  naptári  napot  ameddig a 
költségvetési szerv utoljára kötelezettséget vállalhat. 
A vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében a megszüntetett költségvetési szerv jogutódja az alapító szerv. A 
megszűnő költségvetési szerv valamennyi elismert  vagy nem vitatott  pénz- vagy pénzben kifejezett  tartozásáról 
rendelkezni kell, és ennek megtörténtére külön utalni kell a megszüntető okiratban.

A megszűnő költségvetési szerv átalakításáról,  megszüntetéséről rendelkező határozatban megjelölt jogutódja - a 
megszűnés napjára vonatkozóan - a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló, valamint külön jogszabályok szerinti 
egyéb dokumentumok elkészítésére kötelezett.

Az intézményben foglalkoztatottak közalkalmazottak, jogviszonyuk a Kjt. 25.  § (1) bekezdés c) pontja értelmében 
2009. június 30-án megszűnik. Részükre a Kjt. 37. § (1) bekezdés c) pontja alapján végkielégítés jár.

Az intézmény a működéshez szükséges iroda helyiséget és telephelyet bérli, a tulajdonában lévő járművek, gépek, 
berendezési tárgyak jegyzéke az előterjesztés 1. sz. melléklete.
A gépjárművek könyv szerinti értéke 0, a forgalmi érték meghatározásához szakember igénybevétele szükséges.

 A BÖKI megszűnése esetén az intézmény tulajdonában lévő járművek, gépek, irodai berendezések értékesítéséről, 
vagy az Önkormányzatok közötti elosztásáról is meg kell állapodnia a fenntartó Önkormányzatoknak.
Az intézmény tulajdonában lévő berendezések az előterjesztés 5 számú mellékletében kerültek felsorolásra.
Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete azt az álláspontot alakította ki, hogy a BÖKI tulajdonában 
álló gépjárműveket, vagy azok egy részét, amennyiben a fenntartó Önkormányzatok megfelelő árat állapítanak meg 
megvásárolná azokat.
A hivatal utána nézett, a tájékoztatás érdekében, hogy a gépjárművek a jelenleg a kereskedelmi forgalomban milyen 
becsült értéket képviselnek, mely érték az alábbi táblázatban kerül szerepeltetésre.

Típus    Rendszám Állapota Felépítmény  Érték( nettó)

IFA Unitech L/K      AKF-130 Alkatrész Konténeres Nem megállapítható
IFA Unitech L/K      BOT-414 Használt Konténeres 450 000-650 000Ft
IFA W50 Unikorn H     BSC-645 Használt Konténeres 450 000-650 000 Ft
IFA W50 L/6F    BOT-439 Alkatrész Kukás Nem megállapítható
IFA W50 LA/K H 8    AKF-064 Használt Kukás 350 000-600 000Ft
IFA W50 Uniporn H8   BRL-580 Használt Kukás 350 000-600 000 Ft

Az értékek forrása a használtauto.hu, express.hu, topauto.hu.
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Az alkatrészként értékesíthető gépjárművek ára nagyban függ attól, hogy milyen alkatrészeket tartalmaz még a 
gépjármű.
Az értékesítésre szánt használt műszaki nélküli alkatrészhiányos ( Váltó) IFA W 50: 80 000Ft
Az használt, műszaki nélküli, teljes gépjármű: IFA W 50 : 250 000 Ft

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 38/2009 (III 18) számú határozatával döntött arról, hogy 
2009 április 10. napjáig ajánlatot kér be a hulladék gyűjtésére szállítására vonatkozóan, mivel a köztes 2009 június 1 
és 2009 szeptember 30 közötti időszak nem esik a közbeszerzési törvény hatálya alá, de a közszolgáltatás ellátásához 
három ajánlatot kér be.
Az előterjesztés 3 számú mellékletében szereplő ajánlati kiírást, ajánlattételi dokumentációt illetve 
szerződéstervezetet véleményezni illetve elfogadni szíveskedjen.

Szigliget Község Önkormányzatának a közszolgáltatás ellátására vonatkozóan nem kell közbeszerzési eljárást 
lefolytatni a 2009 június 1 és 2009 szeptember 30 közötti időszakra, mivel az ebben az időszakban várható 
szolgáltatási díj nem éri el a közbeszerzési törvényben nevesített értékhatárt, továbbá a közbeszerzési törvény nem 
nevesíti, hogy a szolgáltatás kötelezően közbeszerzés alá esik, viszont az ajánlatkérés során figyelemmel kell lenni a 
224/2004 (VII.22) Kormányrendelet rendelkezéseire.
Szigliget Község Önkormányzat nem nevezett meg szolgáltatókat, akik részére az ajánlatkérés megküldésre kerül, 
továbbá az ajánlattételi dokumentáció nem került elfogadásra. 

1. témakör: Badacsonyvidéki Önkormányzatok Köztisztasági Intézményének költségvetése.   

Vella Zsolt polgármester  Felkéri Balassa Balázs polgármester urat, hogy ismertetőjét tegye meg. 

Balassa Balázs polgármester   Tárgyi napirend előzményeit mindenki ismeri. A Badacsonyvidéki Önkormányzatok 
Köztisztasági Intézménye  /továbbiakban : BÖKI/ a Badacsonytomaji Szolgáltató megszűnése után jött létre. 
A BÖKI feladatát jól ellátta, a megszűntetésére nem azért kerül sor, mivel nincsenek megelégedve vele. Törvényi 
szabályozás szerint június 15-e után tovább nem működhet. A Balatonrendesi szeméttelep július 15-ével megszűnik. 
Más megoldást kellett találni.  Tárgyi anyag előterjesztését a képviselő-testületek megkapták. 
Javasolja, hogy 2009. július 31-ével a BÖKI-t szüntessék meg. 
A mai anyag az alábbi témaköröket érinti: 
- Balatonrendesi szemétteleppel szerződés megszűntetése. 
- BÖKI megszűntetése. 
- Pályázati eljárás lefolytatása az új szolgáltatóra. 

Soltész Attila körjegyző  A fentieken túlmenően Ábrahámhegynek  még feladata, a BÖKI költségvetésének 
tárgyalása, mivel az előző képviselő-testületi ülésén úgy döntött, hogy visszaküldi átdolgozásra. Időközben a 
Szigligeti önkormányzattal konszenzus született, így a költségvetést változatlan formában el lehet fogadni, azzal, 
hogy a felmerülő munkajogi költségek hátterét az Ábrahámhegyi Önkormányzat a tárgyévi költségvetésének 
 / 2/2009.II. 12. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet/   tartalékkerete terhére biztosítja. 
 
Vella Zsolt polgármester   Javasolja,  hogy a BÖKI megszűntetése során felmerülő munkajogi kötelezettségekből 
fakadó  költségeket  az  önkormányzat  2009.  évi  költségvetéséről  szóló  2/2009.  /II.  12./   költségvetésének 
tartalékkerete terhére az Alapító Okiratban  meghatározott mértékben biztosítsák.  Kéri a testület szavazását. 

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

52/2009. /IV. 2./  KT.  h a t á r o z a t á t 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyvidéki Önkormányzatok Köztisztasági 
Intézményének /továbbiakban :  BÖKI/ 2009. évi költségvetését elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a BÖKI 
megszűntetése során felmerülő munkajogi kötelezettségekből fakadó költségeket az önkormányzat 2009.  évi 
költségvetéséről szóló 2/2009. /II. 12./  költségvetésének tartalékkerete terhére az Alapító Okiratban  /2007. 
december 27./  meghatározott mértékben biztosítja. 
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Felelős: Vella Zsolt  polgármester 
Határidő: 2009. április 15. 

2. témakör:  „Rendesi” Kommunális és Szolgáltató  Kft.-vel kötött megállapodás megszűntetése. 
 
Vella Zsolt polgármester   Az előterjesztett anyaggal kapcsolatban kérdezi, hogy kinek van észrevétele.
Megállapítja, hogy észrevétel, kérdés a képviselők részéről nem érkezett ezért a határozati javaslatot felteszi 
szavazásra. 

Ábrahámhegy Önkormányzat  Képviselő-testülete  6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozta 
az alábbi 
 53/2009. /IV. 02./ KT. h a t á r o z a t á t 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a „Rendesi” 
Kommunális és Szolgáltató Kft.-vel /székhely: 8255 Balatonrendes, Fő u. 1./  kötött együttműködési 
megállapodás, közös megegyezéssel 2009. május 31. napjával kerüljön megszüntetésre, mely időpontra 
vonatkozóan a 4. pontot hatályon kívül helyezi és helyette az alábbi szövegrész kerül: 
„ Jelen megállapodást a felek 2009. május 31. napjáig kötik, kivéve ha a hulladék elhelyezésére szolgáló telep / 
Balatonrendes, 0237 hrsz-ú hulladéklerakó / megszűnik, kapacitása telítődik, vagy más egyéb okból 
hulladéklerakóra további hulladék elhelyezése nem lehetséges, illetve ha a felek kölcsönös megegyezéssel a 
megállapodást nem módosítják. „

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodás módosítását aláírja. 

Felelős: Vella Zsolt  polgármester 
Határidő: 2009. április 15. 

Balassa Balázs polgármester Az előterjesztett anyaggal kapcsolatban kérdezi, hogy kinek van észrevétele.
Megállapítja, hogy észrevétel, kérdés a képviselők részéről nem érkezett ezért a határozati javaslatot felteszi 
szavazásra.

Szigliget  Önkormányzat Képviselő-testülete  8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozta az 
alábbi 

36/2009. /IV. 2./ KT.  h a t á r o z a t á t 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a „Rendesi” Kommunális és 
Szolgáltató Kft.-vel /székhely: 8255 Balatonrendes, Fő u. 1./  kötött együttműködési megállapodás, közös 
megegyezéssel 2009. május 31. napjával kerüljön megszüntetésre, mely időpontra vonatkozóan a 4. pontot 
hatályon kívül helyezi és helyette az alábbi szövegrész kerül: 
„ Jelen megállapodást a felek 2009. május 31. napjáig kötik, kivéve ha a hulladék elhelyezésére szolgáló telep / 
Balatonrendes, 0237 hrsz-ú hulladéklerakó / megszűnik, kapacitása telítődik, vagy más egyéb okból 
hulladéklerakóra további hulladék elhelyezése nem lehetséges, illetve ha a felek kölcsönös megegyezéssel a 
megállapodást nem módosítják. „

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodás módosítását aláírja. 

Felelős:  Balassa Balázs polgármester    
Határidő: 2009. április 15. 

3. témakör  Badacsonyvidéki Önkormányzatok Köztisztasági Intézményének megszűntetése. 
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Vella Zsolt polgármester   Az előterjesztett anyaggal kapcsolatban kérdezi, hogy kinek van észrevétele.
Megállapítja, hogy észrevétel, kérdés a képviselők részéről nem érkezett ezért a határozati javaslatot felteszi 
szavazásra. 

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

54/2009. (IV.02.) KT  h a t á r o z a t á t 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  tudomásul  veszi,  hogy  a  balatonrendesi 
szeméttelepen 2009. július 15-től - működési engedély hiányában - a települési szilárd hulladék elhelyezésére 
nincs  lehetőség.  Megállapítja,  hogy  a  hulladék  gyűjtésére  és  szállítására  létrehozott  Badacsonyvidéki 
Önkormányzatok  Köztisztasági  Intézménye  az  alapító  okiratában  meghatározott  alapfeladatát  lerakó 
hiányában nem tudja ellátni. 
Ezen előzmények után a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 12. § 
(1) bekezdés b) pontja alapján kifejezi szándékát a fenntartásában működő Badacsonyvidéki Önkormányzatok 
Köztisztasági Intézménye jogutód nélküli megszüntetésére.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézmény megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket 
készítse elő és a Képviselő-testület döntéséről az intézmény alkalmazottait tájékoztassa. 

Felelős: Vella Zsolt  polgármester 
Határidő: 2009. május 15. 

Balassa Balázs polgármester Az előterjesztett anyaggal kapcsolatban kérdezi, hogy kinek van észrevétele.
Megállapítja, hogy észrevétel, kérdés a képviselők részéről nem érkezett ezért a határozati javaslatot felteszi 
szavazásra.

Szigliget  Önkormányzat Képviselő-testülete  8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozta az 
alábbi 

37/2009. /IV. 02./ KT. h a t á r o z a t á t 

Szigliget  Község  Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi,  hogy  a balatonrendesi  szeméttelepen 
2009. június 15-től - működési engedély hiányában - a települési szilárd hulladék elhelyezésére nincs lehetőség. 
Megállapítja,  hogy  a  hulladék  gyűjtésére  és  szállítására  létrehozott  Badacsonyvidéki  Önkormányzatok 
Köztisztasági  Intézménye az alapító  okiratában meghatározott  alapfeladatát  lerakó  hiányában nem tudja 
ellátni. 
Ezen előzmények után a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 12. § 
(1) bekezdés b) pontja alapján kifejezi szándékát a fenntartásában működő Badacsonyvidéki Önkormányzatok 
Köztisztasági Intézménye jogutód nélküli megszüntetésére.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézmény megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket 
készítse elő és a Képviselő-testület döntéséről az intézmény alkalmazottait tájékoztassa. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 
Határidő: 2009. április 15. 

4. témakör: Gépek, berendezések értékesítése, vagyonnal elszámolás:  

Balassa Balázs polgármester    A képviselő-testületük tagjaival még nem beszélgettek arról, hogy az anyag 
mellékletét képező vagyonnak mi legyen a sorsa, hogyan kívánják hasznosítani, a nyitott konténerekre a két 
önkormányzat igény tart-e. 

Lutár Mária körjegyző  Másfél hónap múlva újra együttes ülést kell tartani az intézmények megszűntetésével 
kapcsolatban, addigra a vagyon hasznosítását át lehet beszélni, javasolja, hogy napolják el ez a témát, továbbá a 
vagyonról leltárt is kell készíteni.
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Gáspár József képviselő  Figyelemmel kell lenni a dolgozók felmondási, felmentési idejére, hogy ezek milyen 
időpontra jönnek ki. 

Lutár Mária körjegyző  Jogutód nélkül való megszűnés esetén nincs felmentési idő, végkielégítés kerül kifizetésre a 
dolgozók részére. 

Vella Zsolt polgármester   A következő együttes ülésig mindkét képviselő-testület foglalkozik a vagyon-elszámolással 
a saját testületi ülésén. 

5. témakör: Ajánlattételi dokumentáció elfogadása. 

Balassa Balázs polgármester   Az új szolgáltató kiválasztására pályázatot írnak ki. Szeptember 30-tól a koordináló 
központ kiválasztja az új szolgáltatót. Jelenleg 4 hónapra keresnek új szolgáltatót. 
Javasolja,  kérjenek fel három céget, hogy adjanak be ajánlatot és a legolcsóbb ajánlattevő cég ajánlatát fogadják el. 
Kéri a testületet, hogy szavazzon.

Szigliget  Önkormányzat Képviselő-testülete  8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozta az 
alábbi 

38/2009. /IV. 02./ KT. h a t á r o z a t á t 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  „ Lakossági célú hulladék gyűjtése, szállítása, és 
elhelyezése” tárgyában megkeresi az alábbi cégeket ajánlattétel céljából:

- Remondis Környezetvédelmi, Szolgáltató Kft. 8300 Tapolca, Halápi u. 33
- Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. 8200 Veszprém, Kistó u. 8
- Avar Ajka Városgazdálkodási Kft 8400 Ajka, Szent István u. 1/a

Felelős: Balassa Balázs polgármester 
Határidő: 2009. április 10. 

Vella Zsolt polgármester   Véleménye szerint négy hónapig a községben meg kellene hagyni a konténereket és 
felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy meg fogják szüntetni. 

Kovács József képviselő  A nyugdíjasoknak nincs annyi szemete, ezért a 80 literes és 120 literes kukásedény 
megkülönböztetése jogos, erre az időre tartsák meg. A konténer szállításon változtatni kellene, de mikor legyen ez az 
idő? 

Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester  A konténer nehezen kezelhető, zsákokkal kellene megoldani. A Szilvádi-
hegyen lakók már észrevételezték, hogy meg kellene szüntetni a konténert. 

Gáspár József képviselő   Most kellene megszűntetni, mire új szolgáltató lesz rendezett állapotok lennének. 

Balassa Balázs polgármester   Meglátása szerint egyszerre két súlyos megoldást nem lehet a lakosság nyakába 
zúdítani. Október 1-től jelentősen megemelkedik a szemétszállítási díj összege és ezen felül még a konténer- szállítás 
is megszűnne. Ha javasolhatja, most csak egy lépést valósítson meg az Ábrahámhegyi Önkormányzat. 
Szigligeten a 70 évesnél idősebbek nem fizetnek szemétszállítási díjat, az önkormányzat átvállalja. 
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Vella Zsolt polgármester   Felteszi szavazásra az ábrahámhegyi képviselő-testületnek, hogy 2009. október 1-ig 
maradjanak a konténerek a községben. 

Ábrahámhegy Önkormányzat  Képviselő-testülete  3 igen szavazattal, 2 ellenszavazat  és 1 tartózkodás mellett 
meghozta az alábbi 

55/2009. (IV.02.) KT h a t á r o z a t á t 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete  megállapítja, hogy a határozati javaslatban 
- mely szerint 2009. október 1-ig maradjanak a konténerek a községben - nem született döntés.

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal.

Vella Zsolt polgármester  Felvetődött a képviselő-testületi tagok részéről a fent leírtak szerint, hogy a 80 literes és 
120 literes szemétszállító edényeket meg kellene különböztetni. 

Gáspár József képviselő  Véleménye szerint nincs  80 literes szemétszállító edény a községben.

Vella Zsolt polgármester   Kérdezi a képviselőket, hogy  az ajánlattételi dokumentációban szerepeljen-e a 80 ill. 120 
literes szemétszállító edény. Kéri a testületet, hogy szavazzon. 

Ábrahámhegy Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett  és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi 

56/2009. (IV.02.) KT h a t á r o z a t á t 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntése szerint a települési szilárdhulladék 
begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére vonatkozó  ajánlattételi dokumentációban szerepelteti a 
80 literes ill. 120 literes szemétszállító edényeket.

Felelős: Vella Zsolt  polgármester 
Határidő: 2009. április 10.   

Vella Zsolt polgármester  Javasolja, hogy az ajánlattételi dokumentációt az alábbi módosításokkal fogadják el: 
Ajánlattételi felhívás  2.pont 4./bekezdés helyébe az alábbi szövegrész lépjen: 
„Mivel a nyaraló és lakóingatlanok nem különíthetőek el egymástól, ezért a gyűjtőjárműnek a település teljes területét 
be kell járnia minden  szállítási napon és a  kihelyezett hulladékgyűjtő edényzetet köteles űríteni”. 
Kéri a testület szavazását. 

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

57/2009. (IV.02.) KT h a t á r o z a t á t   

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ábrahámhegy Község teljes közigazgatási területén 
a települési szilárdhulladék begyűjtésére,  elszállítására és  elhelyezésére vonatkozóan elfogadja: ajánlattételi 
dokumentáció-t, ajánlattételi felhívás-t, illetve a közszolgáltatói szerződés tervezetet az alábbi módosításokkal: 
Ajánlattételi felhívás  2.pont 4./bekezdés helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„Mivel a nyaraló és lakóingatlanok nem különíthetőek el egymástól, ezért a gyűjtőjárműnek a település teljes 
területét be kell járnia minden  szállítási napon és a  kihelyezett hulladékgyűjtő edényzetet köteles űríteni”. 
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Felelős: Vella Zsolt  polgármester 
Határidő: 2009. április 10. 

Balassa Balázs polgármester   Szigligeten a  település teljes területén minden utcán végig megy a szemétszállító autó 
és   minden szemetet  összeszednek.  Az  állandó lakosoknak 60  alkalmat,  a  nyaralótulajdonsoknak 32  alkalmat 
számláznak ki. Ők a konténereket begyűjtötték csak a strandon és temetőben hagyták ott. 
Javasolja, hogy az  ajánlattételi felhívás  2.pont 4./bekezdés helyébe az alábbi szövegrész lépjen: 
„Mivel a nyaraló és lakóingatlanok nem különíthetőek el egymástól, ezért a gyűjtőjárműnek a település teljes területét 
be kell járnia minden  szállítási napon és a  kihelyezett hulladékgyűjtő edényzetet köteles űríteni”. 

Az  ajánlattételi dokumentációban,  ajánlattételi felhívásban,  illetve a  közszolgáltatói  szerződés tervezetben nem 
kívánják szerepeltetni a 80 literes űrmértékű hulladékgyűjtő edényzetet. 
Kéri a testület szavazását. 

Szigliget  Önkormányzat Képviselő-testülete  8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozta az 
alábbi 

39/2009. (IV.02.) KT h a t á r o z a t á t 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szigliget Község teljes közigazgatási területén a települési 
szilárdhulladék begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére vonatkozóan elfogadja: ajánlattételi dokumentáció-
t, ajánlattételi felhívás-t, illetve a közszolgáltatói szerződés tervezetet az alábbi módosításokkal: Ajánlattételi 
felhívás  2.pont 4./bekezdés helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„Mivel a nyaraló és lakóingatlanok nem különíthetőek el egymástól, ezért a gyűjtőjárműnek a település teljes 
területét be kell járnia minden  szállítási napon és a  kihelyezett hulladékgyűjtő edényzetet köteles űríteni”. 

Az  ajánlattételi dokumentációban, ajánlattételi felhívásban, illetve a közszolgáltatói szerződés tervezetben nem 
kívánja szerepeltetni a 80 literes űrmértékű hulladékgyűjtő edényzetet. 

Felelős: Balassa Balázs polgármester 
Határidő: 2009. április 10. 

Vella Zsolt polgármester   Az ülést  19.30 órakor bezárja.

k.m.f. 

Vella Zsolt           Balassa Balázs Soltész Attila  Lutár Mária  
polgármester              polgármester               körjegyző körjegyző
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	Soltész Attila körjegyző  A fentieken túlmenően Ábrahámhegynek  még feladata, a BÖKI költségvetésének tárgyalása, mivel az előző képviselő-testületi ülésén úgy döntött, hogy visszaküldi átdolgozásra. Időközben a Szigligeti önkormányzattal konszenzus született, így a költségvetést változatlan formában el lehet fogadni, azzal, hogy a felmerülő munkajogi költségek hátterét az Ábrahámhegyi Önkormányzat a tárgyévi költségvetésének 
	 / 2/2009.II. 12. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet/   tartalékkerete terhére biztosítja. 
	Felelős: Vella Zsolt  polgármester 
	2. témakör:  „Rendesi” Kommunális és Szolgáltató  Kft.-vel kötött megállapodás megszűntetése. 
	 

	Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a „Rendesi” Kommunális és Szolgáltató Kft.-vel /székhely: 8255 Balatonrendes, Fő u. 1./  kötött együttműködési megállapodás, közös megegyezéssel 2009. május 31. napjával kerüljön megszüntetésre, mely időpontra vonatkozóan a 4. pontot hatályon kívül helyezi és helyette az alábbi szövegrész kerül: 
	„ Jelen megállapodást a felek 2009. május 31. napjáig kötik, kivéve ha a hulladék elhelyezésére szolgáló telep / Balatonrendes, 0237 hrsz-ú hulladéklerakó / megszűnik, kapacitása telítődik, vagy más egyéb okból hulladéklerakóra további hulladék elhelyezése nem lehetséges, illetve ha a felek kölcsönös megegyezéssel a megállapodást nem módosítják. „
	A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodás módosítását aláírja.  
	Felelős: Vella Zsolt  polgármester 
	Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a „Rendesi” Kommunális és Szolgáltató Kft.-vel /székhely: 8255 Balatonrendes, Fő u. 1./  kötött együttműködési megállapodás, közös megegyezéssel 2009. május 31. napjával kerüljön megszüntetésre, mely időpontra vonatkozóan a 4. pontot hatályon kívül helyezi és helyette az alábbi szövegrész kerül: 
	„ Jelen megállapodást a felek 2009. május 31. napjáig kötik, kivéve ha a hulladék elhelyezésére szolgáló telep / Balatonrendes, 0237 hrsz-ú hulladéklerakó / megszűnik, kapacitása telítődik, vagy más egyéb okból hulladéklerakóra további hulladék elhelyezése nem lehetséges, illetve ha a felek kölcsönös megegyezéssel a megállapodást nem módosítják. „
	A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodás módosítását aláírja.  
	Felelős:  Balassa Balázs polgármester    
	Felelős: Vella Zsolt  polgármester 
	Felelős: Balassa Balázs polgármester 
	Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  „ Lakossági célú hulladék gyűjtése, szállítása, és elhelyezése” tárgyában megkeresi az alábbi cégeket ajánlattétel céljából:
	Felelős: Balassa Balázs polgármester 
	Felelős: Vella Zsolt polgármester 


	Vella Zsolt polgármester  Felvetődött a képviselő-testületi tagok részéről a fent leírtak szerint, hogy a 80 literes és 120 literes szemétszállító edényeket meg kellene különböztetni. 
	Gáspár József képviselő  Véleménye szerint nincs  80 literes szemétszállító edény a községben.
	Vella Zsolt polgármester   Kérdezi a képviselőket, hogy  az ajánlattételi dokumentációban szerepeljen-e a 80 ill. 120 literes szemétszállító edény. Kéri a testületet, hogy szavazzon. 
	Felelős: Vella Zsolt  polgármester 

	Vella Zsolt polgármester  Javasolja, hogy az ajánlattételi dokumentációt az alábbi módosításokkal fogadják el: 
	Felelős: Vella Zsolt  polgármester 
	Felelős: Balassa Balázs polgármester 


