
  ÁBRAHÁMHEGY és SZIGLIGET 
KÖZSÉGEK  KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI
--------------------------------------------------------
       Ikt.szám:   121-101 /2009. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy és  Szigliget községek képviselő-testületeinek  2009.  május 12 -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 
ifj. Baráth Sándor  képviselő 
Ódor Zoltán  képviselő 
Szabó Tibor  képviselő
Szőke István  képviselő

Távolmaradt:    Balassa Sándor   képviselő 
Káli Magdolna   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  6 fővel határozatképes. 

Vella Zsolt polgármester   Ismerteti a napirendi pontot: 
 
1.  Badacsonyvidéki Önkormányzatok Köztisztasági Intézménye költségvetési intézmény 
megszüntetése.

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

Vella Zsolt polgármester   Felkéri Lutár Mária körjegyzőt a napirend ismertetésére. 

Lutár Mária körjegyző   Tárgyi napirend előterjesztését a képviselő-testületek tagjai megkapták, a 
jegyzőkönyv 1. sz. melléklete szerint. 

Mint az már ismeretes a balatonrendesi szeméttelep a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 19. § (4) bekezdése alapján 
2009.  július  15-ig  működhet,  ezen  időpontot  követően  a  telepen  hulladék  elhelyezésére  nincs  lehetőség.  A 
hulladéklerakó  bezárása  miatt  Szigliget  és  Ábrahámhegy  községek  önkormányzatának  új  szolgáltatót  kell 
kiválasztani. A Képviselő-testületek 2009. április 2-án tartott együttes ülésen döntöttek arról, hogy  ajánlatot kérnek 
a hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozóan. Egyidejűleg kifejezték szándékukat a lakossági hulladék gyűjtését 
és szállítását  ellátó Badacsonyvidéki Önkormányzatok Köztisztasági Intézménye jogutód nélküli megszüntetésére. 
Megbízták Szigliget község polgármesterét, hogy az intézmény megszűntetésével kapcsolatos intézkedéseket tegye 
meg. Ezen határozat végrehajtásaként nyújtom be jelen előterjesztésemet.

A költségvetési szervek megszüntetési módjáról, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény 12-13. §-a valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 
11. § rendelkezik.

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.

A kiküldött határozati javaslatban módosítás történt, ezért ezt a jelen ülésen közreadja a képviselőknek. 
A mai napon a könyvvizsgálóval  történt egyeztetés és a vagyonra vonatkozó módosítás a határozati javaslatban 
vastag betűvel van kiszedve. 

Ismerteti a módosított határozati javaslatot a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete szerint. 

Balassa Balázs polgármester Javasolja, hogy a gépek és eszközök értékbecslése után az Ábrahámhegyi és a Szigligeti 
önkormányzatoknak biztosítson az  intézmény lehetőséget arra  vonatkozóan, hogy mire tartanak igényt.  Második 
körben Balatonrendes önkormányzat  kapja  meg a  lehetőséget  és  a  fennmaradó eszközöket  meghirdetik a  Zöld 
Újságban és a helyi médiában.  
Ezzel Ábrahámhegy Önkormányzat képviselő-testülete  egyhangúlag egyetértett. 

Balassa Balázs polgármester   A határozati javaslat  5. e./pont kérdőjel helyébe javasolja az „éven túli és éven belüli” 
kiegészítést  megjelölni és  kéri a testület szavazását a határozati javaslat elfogadására vonatkozóan.  
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Szigliget  Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  meghozta az 
alábbi 

60/2009. /V. 12./ KT.  h a t á r o z a t á t 

1.  A  Képviselő-testület  figyelembe véve  Ábrahámhegy  község  Képviselő-testületének 87/2009  (V.  12.)  és 
Szigliget  község  Képviselő-testületének 59/2009.  (V.  12.)  számú határozatát,  -  mellyel  a  hulladékkezelési 
közszolgáltatásra kiírt  pályázatot eredményesnek nyilvánította és  a települési hulladék összegyűjtésével  és 
elszállításával kapcsolatos közszolgáltatás ellátásával Remondis Tapolca Kft-t (8300 Tapolca, Halápi utca 33.) 
bízta meg -  a költségvetési szervek jogállásáról és  gazdálkodásáról szóló 2008.  évi  CV.  törvény 12.  §  (1) 
bekezdés  d)  pontja  alapján  2009.  június  30.  napjával  jogutód  nélkül  megszünteti  a  Badacsonyvidéki 
Önkormányzatok Köztisztasági Intézménye költségvetési intézményt. Egyben felhatalmazza a polgármestert és 
körjegyzőt a határozat 1. számú mellékletét képező megszűntető okirat aláírására.

Felelős: Balassa Balázs polgármester
  Lutár Mária körjegyző

Határidő: döntést követően azonnal

2.  A  Képviselő-testület  hozzájárul  2009.  május  12.  és  2009.  június  30.  napja  közötti  időtartamra  a 
Badacsonyvidéki  Önkormányzatok  köztisztasági  intézménye,  mint  megszűnő  költségvetési  szerv  általános 
kötelezettségvállalásához. 

3. A vagyon átadására a vagyonmérleg elkészítését követően 2009. augusztus 31-ig kerül sor.
A megszűnés napjával fennálló, leltárral alátámasztott követeléseket az önkormányzatok jogosultak beszedni és 
felette rendelkezni.
Az önkormányzatokat a követelések és a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó pénzmaradvány 50-50 %-
ban illeti meg, az esetleges kötelezettségek 50-50 %-ban terhelik.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza Szigliget község polgármesterét az alábbi intézkedések megtételére:

a)  az  intézmény  megszűntető  okiratának  benyújtására  a  Magyar  Államkincstárhoz  a  törzskönyvi 
nyilvántartásból való törlés céljából,
b) az intézmény folyószáláját vezető pénzintézet értesítése a bankszámla megszűntetéséről, 
c)  a megszűnés napjával a megszüntetésre került intézmény működési engedélyének visszavonása iránt az 
engedélyező hatóság megkeresése.
d) az APEH értesítése a Badacsonyvidéki Önkormányzatok Köztisztasági Intézménye megszűnéséről 

Felelős: Balassa Balázs polgármester
Határidő: a) pontra azonnal

     b) – c) pontokra 2009. május 30.
     d) pontra 2009. július 15.

5.  A  képviselő-testület  utasítja  a  Badacsonyvidéki  Önkormányzatok  Köztisztasági  Intézménye  megbízott 
vezetőjét, hogy 

a) az intézmény közalkalmazottait tájékoztassa, hogy közalkalmazotti jogviszonyuk a Kjt 25.  § (1) bek. c) 
pontja alapján megszűnik, gondoskodjon a jogszabályok szerint a járandóságok kifizetéséről.
b) az intézmény megszűnésének időpontjában meglévő bankszámlájának egyenlegét utalja át Szigliget Község 
Önkormányzatának BÖKI elszámolása elkülönített számlájára.
c) a polgármesterek előzetes hozzájárulásával – értékbecslés alapján – értékesítse az intézmény gépjárműveit, 
forgalomképes eszközeit.
d) Az intézmény megszűnésének fordulónapjáig a behajthatatlan követelések kerüljenek kivezetésre, törlésre. 
e)  Az  intézmény  megszűnésének  fordulónapjáig,  az  éven  túli  és  éven  belüli  követeléseket  az  illetékes 
önkormányzat részére adók módjára történő behajtásra jelentse át.  A behajtásból származó bevétel az eljáró 
önkormányzat bevételét képezi.
f)  a  megszűnés  napján fennálló követelésekről  (önkormányzatonként),  kötelezettségekről  (személyi  jellegű 
kiadások, járulékok, ÁFA, szállítói tartozások) készítsen teljeskörű kimutatást.
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g)  az  intézmény  megszűnésének fordulónapjáig  –  0 értékű feleslegessé vált eszközök selejtezését követően 
– készítsen teljes körű vagyonleltárt.

Felelős: Szabó Tibor megbízott intézményvezető
Határidő: a) pontra május 15.,  

   b) – d) pontra 2009. június 30.

6. A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt hogy az intézmény megszűnésének napjával az éves költségvetési 
beszámolóval  azonos  tartalmú beszámolót,  vagyonmérleget  készítsen,  melyet  leltárral  és  a  záró  főkönyvi 
kivonattal kell alátámasztani.

Felelős: Lutár Mária körjegyző
Határidő: 2009. augusztus 31.

7. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Badacsonyvidéki Önkormányzatok Köztisztasági Intézménye 
megbízott vezetőjének közalkalmazotti jogviszonya a Kjt. 25. § (1) bekezdés c) pontja értelmében 2009. június 
30-án  megszűnik.  Megbízza  a  polgármestert,  hogy  a  megbízott  intézményvezetőt  jogviszonyának 
megszűnéséről tájékoztassa.

Felelős: Balssa Balázs polgármester
Határidő: 2009. május 15.

8.  A  Szigliget  község  Képviselő-testülete  nyilatkozik  arról,  hogy  a  közalkalmazottak  jogviszonyának 
megszűnését követően pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatok és a többcélú társulások létszámcsökkentési 
döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésére.

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

Vella Zsolt polgármester   Javasolja a határozati javaslat elfogadását, az 5. e./pont kérdőjel helyébe  az „éven túli és 
éven belüli” kiegészítést  megjelölni és  kéri a testület szavazását a határozati javaslattal kapcsolatban. 

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

86/2009. /V. 12./  KT.  h a t á r o z a t á t 

1.  A  Képviselő-testület  figyelembe véve  Ábrahámhegy  község  Képviselő-testületének 87/2009  (V.  12.)  és 
Szigliget  község  Képviselő-testületének 59/2009.  (V.  12.)  számú határozatát,  -  mellyel  a  hulladékkezelési 
közszolgáltatásra kiírt  pályázatot eredményesnek nyilvánította és  a települési hulladék összegyűjtésével  és 
elszállításával kapcsolatos közszolgáltatás ellátásával Remondis Tapolca Kft-t (8300 Tapolca, Halápi utca 33.) 
bízta meg -  a költségvetési szervek jogállásáról és  gazdálkodásáról szóló 2008.  évi  CV.  törvény 12.  §  (1) 
bekezdés  d)  pontja  alapján  2009.  június  30.  napjával  jogutód  nélkül  megszünteti  a  Badacsonyvidéki 
Önkormányzatok Köztisztasági Intézménye költségvetési intézményt. Egyben felhatalmazza a polgármestert és 
körjegyzőt a határozat 1. számú mellékletét képező megszűntető okirat aláírására.

Felelős: Vella Zsolt polgármester
  Soltész Attila körjegyző

Határidő: döntést követően azonnal

2.  A  Képviselő-testület  hozzájárul  2009.  május  12.  és  2009.  június  30.  napja  közötti  időtartamra  a 
Badacsonyvidéki  Önkormányzatok  köztisztasági  intézménye,  mint  megszűnő  költségvetési  szerv  általános 
kötelezettségvállalásához. 

3. A vagyon átadására a vagyonmérleg elkészítését követően 2009. augusztus 31-ig kerül sor.
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A megszűnés napjával fennálló, leltárral alátámasztott követeléseket az önkormányzatok jogosultak beszedni 
és felette rendelkezni.
Az önkormányzatokat a követelések és a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó pénzmaradvány 50-50 %-
ban illeti meg, az esetleges kötelezettségek 50-50 %-ban terhelik.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza Szigliget község polgármesterét az alábbi intézkedések megtételére:

a)  az  intézmény  megszűntető  okiratának  benyújtására  a  Magyar  Államkincstárhoz  a  törzskönyvi 
nyilvántartásból való törlés céljából,
b) az intézmény folyószáláját vezető pénzintézet értesítése a bankszámla megszűntetéséről, 
c)  a megszűnés napjával a megszüntetésre került intézmény működési engedélyének visszavonása iránt az 
engedélyező hatóság megkeresése.
d) az APEH értesítése a Badacsonyvidéki Önkormányzatok Köztisztasági Intézménye megszűnéséről 

Felelős: Balassa Balázs polgármester
Határidő: a) pontra azonnal

     b) – c) pontokra 2009. május 30.
     d) pontra 2009. július 15.

5.  A  képviselő-testület  utasítja  a  Badacsonyvidéki  Önkormányzatok  Köztisztasági  Intézménye  megbízott 
vezetőjét, hogy 

a) az intézmény közalkalmazottait tájékoztassa, hogy közalkalmazotti jogviszonyuk a Kjt 25.  § (1) bek. c) 
pontja alapján megszűnik, gondoskodjon a jogszabályok szerint a járandóságok kifizetéséről.
b) az intézmény megszűnésének időpontjában meglévő bankszámlájának egyenlegét utalja át Szigliget Község 
Önkormányzatának BÖKI elszámolása elkülönített számlájára.
c) a polgármesterek előzetes hozzájárulásával – értékbecslés alapján – értékesítse az intézmény gépjárműveit, 
forgalomképes eszközeit.
d) Az intézmény megszűnésének fordulónapjáig a behajthatatlan követelések kerüljenek kivezetésre, törlésre. 
e)  Az  intézmény  megszűnésének  fordulónapjáig,  az  éven  túli  és  éven  belüli  követeléseket  az  illetékes 
önkormányzat részére adók módjára történő behajtásra jelentse át.  A behajtásból származó bevétel az eljáró 
önkormányzat bevételét képezi.
f)  a  megszűnés  napján fennálló követelésekről  (önkormányzatonként),  kötelezettségekről  (személyi  jellegű 
kiadások, járulékok, ÁFA, szállítói tartozások) készítsen teljeskörű kimutatást.
g) az intézmény megszűnésének fordulónapjáig – 0 értékű feleslegessé vált eszközök selejtezését követően – 
készítsen teljes körű vagyonleltárt.

Felelős: Szabó Tibor megbízott intézményvezető
Határidő: a) pontra május 15.,  

   b) – d) pontra 2009. június 30.

6. A Képviselő-testület felkéri Szigliget község körjegyzőjét hogy az intézmény megszűnésének napjával az éves 
költségvetési beszámolóval azonos tartalmú beszámolót, vagyonmérleget készítsen, melyet leltárral és a záró 
főkönyvi kivonattal kell alátámasztani.

Felelős: Lutár Mária körjegyző
Határidő: 2009. augusztus 31.

7. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Badacsonyvidéki Önkormányzatok Köztisztasági Intézménye 
megbízott vezetőjének közalkalmazotti jogviszonya a Kjt. 25. § (1) bekezdés c) pontja értelmében 2009. június 
30-án megszűnik. Felkéri Szigliget község polgármesterét, hogy a megbízott intézményvezetőt jogviszonyának 
megszűnéséről tájékoztassa.

Felelős: Balssa Balázs polgármester
Határidő: 2009. május 15.
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8.  A  Szigliget  község  Képviselő-testülete  nyilatkozik  arról,  hogy  a  közalkalmazottak  jogviszonyának 
megszűnését követően pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatok és a többcélú társulások létszámcsökkentési 
döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésére.

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

Vella Zsolt polgármester   Az ülést  18.45 órakor bezárja.

k.m.f. 

Vella Zsolt           Balassa Balázs Soltész Attila  Lutár Mária  
polgármester              polgármester               körjegyző körjegyző
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