
    

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

Ikt.szám: 47 - 94/2010.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus  18.-i  
nyilvános    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   
Borbély Gyula képviselő 

Igazoltan távolmaradt: Gáspár József képviselő  

Meghívottak: Soltész Attila címzetes főjegyző
 Kovácsné A. Katalin jkv.v.

Kovács Lajos helyi lakos. 

Vella Zsolt polgármester  Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 6 tagú képviselő-testületből  5 fő jelen van, az ülés határozatképes.
A képviselő-testületi ülést  15.00 órakor megnyitja. 
Javasolja, hogy a napirendeket egészítsék ki a Káli-medencei települések  Burnót-patakba történő 
szennyvízelvezetésének ügye napirenddel, amellyel kapcsolatban az ülésre meghívta Kovács Lajos helyi lakost. 

Ismerteti a  napirendi pontokat:

1.   Káli-medencei települések  Burnót-patakba történő szennyvízelvezetésének ügye.
2.   Beiskolázási segély megállapítása. 
3. Békés Éva strandi területhasználati kérelmének visszavonása. 
4. Helyi Választási Bizottsági tagok választása. 
5. Temetőkápolna együttműködési megállapodás  ügye. 
6. Kővágóörs Község  Településrendezési eszközeinek módosítására eljárásban való részvételről 

döntéshozatal.  
7. Emlékérem adományozása. 
8. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési önkormányzati Társulás 

alapító okirat módosítás elfogadása. 
          
A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával 5 igen  szavazattal   egyetértett. 
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1.  Káli-medencei települések  Burnót-patakba történő szennyvízelvezetésének ügye.

Vella Zsolt polgármester Két héttel ezelőtt a Nádirigó Egyesület közgyűlésen kérdőjelezték meg a Káli-medencei 
települések Burnót-patakba történő szennyvízvezetésének ügyét. Ezért hívta meg a mai ülésre Kovács Lajos helyi 
lakost, mivel lakossági észrevételt szeretne tenni. 

Kovács Lajos   Tegnap délután a kopogtatócédulák gyűjtése kapcsán halotta a Burnót-patak elterelését és azt, 
hogy 5 település Köveskál, Mindszentkálla, Szentbékkálla, Monoszló, Balatonhenye abba szeretné bevezetni a 
szennyvízét. A lakosságot ebben az ügyben nem kérdezték meg. Ma találkozott Borbély Gyula képviselővel és 
kérdezte tőle, mi újság van, aki  elmondta nem sokat lehet tenni, bíróság is volt az ügyben. Észrevétele, mivel ő 
Tapolcán dolgozik, tudja, hogy nagyon sok tapolcai is jár ki fürödni a strandra. 
Három-négy évvel ezelőtt a parkoló fizető parkoló volt, ez is megszűnt. Többen lettek, szebb lett a strand is, ez is 
befolyásolta, mindenki megjegyezte miért fizetős a parkoló. 
Nem jó az sem a strandnak, sem az ábrahámhegyieknek, akiknek háza és telke van, hogy a falu közepén elfolyik a 
tisztított szennyvíz és a strand mellett folyik ki. Ő nem szívesen vinné le a gyerekeit, ha befolyik 100 méterre a 
tisztított szennyvíz. Ő ellene van, ezt meg kell támadni, a falu lakossága is ellene van. 
Ha más megoldás nincs akkor aláírást kell gyűjteni.  
El kell gondolkodni azon, hogy ez mit ér meg. Meg kell olyan embert hívni, aki ezt keresztül viszi. Ez nem a Duna, 
hanem állóvíz. Nem hitte el, hogy ilyet meg lehet csinálni, hogy a falu lakosainak a háza mellett fog elfolyni. 
Vannak akik a strand melletti zsivaly miatt panaszkodnak, tudták, mégis oda építkeztek,  mindenki utána 
építkezett. Ha én  például a patak mellett lakom, féláron veszik meg a telkemet, mivel a szennyvíz ott folyik el, de 
messze lakok a pataktól, mi lesz 10-20 év múlva. Lépni kell az ügyben. 

Kondor László képviselő  Véleménye szerint a felvetésre a tényeket kell ismertetni. 

Borbély Gyula képviselő  A folyamatot kellene ismertetni, hogy Kovács  Lajos tudatában legyen a dolgoknak, 
mivel valószínű nem jól tájékoztatták. Az önkormányzat mindent megpróbált amit tudott, minden lehető úton 
elindult ezügyben. 

Kovács József képviselő  Fel kellene eleveníteni a dolgokat. 

Vella Zsolt polgármester  Külön kell választani Salföld szennyvízcsatornázását és az öt település 
szennyvízcsatornázását.  Az öt település érvényes vízjogi engedéllyel rendelkezik, 2002-ben kezdődött a tervezés, 
tavaly jelentkezett be Ábrahámhegy önkormányzata ügyfélként a Vízügyi  Felügyelőségnél, önkormányzatunkat 
nem tájékoztatták. 
Salföld csatornázása esetében a bíróságon az elvi vízjogi engedélyt megtámadták, az önkormányzat felperesi 
kérelmét elutasították. 
Tavaly a strandon megbeszélés volt az öt település és Salföld község polgármestereivel.
Felolvassa az ott készített jegyzőkönyvet, amely az 1. sz. melléklet. A tervező kijelentette, hogy a tisztított 
szennyvíznek nincs káros hatása. 

Soltész Attila címzetes főjegyző  Salföld csatornázásánál a bíróság utasította el az önkormányzat kérelmét,  mivel 
a  műszaki adatok azt támasztották alá, hogy a tervezett  tisztított szennyvíz kibocsátás a Környezetvédelmi 
Természetvédelmi és Vízügyi előírásoknak megfelel.

Kovács József képviselő   A civilszervezetek most hozakodnak elő ezzel a dologgal, észrevételezhették volna, 
hiszen interneten, újságban mindenhol tájékoztatva volt erről a lakosság. 

2



Kondor László képviselő  Ő vetette fel, hogy két kilométeren folyik a falun keresztül és nyáron a patak kiszárad. 
A szakhatóság hozzájárult. 

Borbély Gyula képviselő  A Nemzeti Park se vétozta meg, az is hozzájárult. 

Vella Zsolt polgármester  8-9 hónappal ezelőtt megjelent az ábrahámhegyi hírmondóban az üggyel kapcsolatban 
az információ, azt senki nem olvasta. 
A képviselő-testület állásfoglalása szerint, tájékoztatást ad ki a lakosság felé fenti témáról. 

2.    Beiskolázási segély megállapítása.   

Vella Zsolt polgármester    A szociális igazgatásról szóló helyi rendelet  23. §-a szerint  az önkormányzat a 
községben lakóhellyel rendelkező,  általános iskola és  közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatán tanuló 
személyek részére iskolakezdési támogatást nyújt a jövedelemhatártól és rászorultságtól függetlenül. A 
költségvetési rendeletben tervezett összeg 600.000 Ft. 2009.évben 45 fő részesült 10.000 Ft összegben.  
A 2010. évben igénybe vevők száma változhat az iskolai tanulmányokat kezdők és befejezők számának változása 
miatt. 
Javasolja, hogy 10.000 Ft-ot állapítsanak meg tanulónként. Kéri a testület szavazását.

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

      97/2010. /VIII. 18./  KT. h a t á r o z a t 

Ábrahámhegy Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete a községben állandó lakosként 
bejelentett, életvitelszerűen a községben élő  és  nappali tagozaton tanulók részére, - a megfelelő 
iskolalátogatási  igazolások bemutatása mellett - 10.000,-Ft  /azaz:  tízezer forint/ egyösszegű 
beiskolázási segélyt nyújt. 
Az iskolalátogatási igazolások beadási határideje:  2010. október 31. 
Megbízza a Körjegyzőt, hogy az iskolalátogatási  igazolások beszerzése  után, az összeg kifizetéséről 
saját hatáskörben gondoskodjék. 

Felelős:  Soltész Attila körjegyző Határidő:  2010. október 31.  
                             Vella Zsolt  polgármester

3.   Békés Éva strandi területhasználati kérelmének visszavonása.   

Vella Zsolt polgármester   
Békés Éva Mária   8360 Balatonboglár, Dózsa György u. 107. sz. alatti  lakos egyéni vállalkozó kérelmet nyújtott 
be, hogy a községi strandon  testfestés tevékenységet szeretne folytatni.
A képviselő-testület  60/2010. /V. 25./ Kt. határozatában döntött, hogy a területet biztosítja és felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés megkötésére. 
Békés Éva Mária  a 2010. június 23-án hivatalunkhoz érkezett levelében leírja, hogy a kérelmét visszavonja, mert 
nem áll módjában bérbevenni a területet. 
Fentiek  okán a képviselő-testületnek a 60/2010. /V 25./ Kt. határozatát vissza kell vonnia. 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  5 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi
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98/2010. /VIII. 18./ Kt. határozat

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  Békés Éva Mária  /8630 Balatonboglár, Dózsa 
Gy. u. 107./ egyéni vállalkozó  kérelmére -  a községi  strandon a testfestés tevékenység végzésére - hozott 
60/2010.  /V. 25./ Kt. határozatát visszavonja. 

Nevezett 2010. június 23-án Ábrahámhegy Önkormányzathoz intézett levelében a tevékenység végzésére 
beadott kérelmét visszavonta. 

Felelős: Vella Zsolt  polgármester Határidő: azonnal.

4.    Helyi Választási Bizottsági tagok választása.   

Vella Zsolt polgármester   
Az 1997. évi C. törvény  23.§. /2/ bekezdése értelmében a helyi választási bizottság három – az egy szavazókörrel 
rendelkező településen öt – tagját és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete 
az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás 
napja előtti 42. napon választja meg /2010. augusztus 22-ig/, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz 
indítványt. Ábrahámhegy  település egy szavazókörrel rendelkezik, mely értelmében a Helyi  Választási 
Bizottságba öt tagot, illetve 1 póttagot kell megbízni. A Helyi Választási Iroda vezetője írásos előterjesztésben 
megtette a javaslatot. 
Javasolja, hogy az előterjesztés szerint fogadják el.  Kéri a testület szavazását. 

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

99/2010. /VIII. 18./ Kt. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Választási eljárásról szóló  1997. évi C. 
tv. 23. §. 2./ bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,  Ábrahámhegy  községben a Helyi 
Választási Bizottságba az alábbi személyeket bízza meg:

Tagnak: Baki Jánosné  Ábrahámhegy, Iskola u. 20. 
Csillag Istvánné Ábrahámhegy, Patak u. 6. 
Gallerné Szőke Borbála Ábrahámhegy, Patak u. 15. 
Iváskó Mihályné Ábrahámhegy, Patak u. 48. 
Pacsi Józsefné Ábrahámhegy, Sólyom-köz 14. 

Póttagnak: Hornyák  Róbert  Ábrahámhegy, Galamb u. 10. 

Határidő: azonnal
Felelős:  Vella Zsolt polgármester 

5.    Temetőkápolna együttműködési megállapodás  ügye.   

Vella Zsolt polgármester   Az együttműködési megállapodás tervezet az előterjesztés mellékletét képezi, amely 
2010. augusztus 11-én megküldésre került Földi István esperes részére azzal, hogy véleményezze, és egészítse ki, 
továbbá  2010. augusztus 17-ig küldje meg az általa is elfogadhatónak tartott megállapodást. 
A Veszprém Megyei Főegyházmegyei Hatóság 2010. augusztus 10-én érkezett tájékoztató levele szerint a 
feltételek elfogadása – az épületet az egyház használhassa térítésmentesen, ill. az önkormányzat vállaljon 
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kötelezettséget, hogy azokat szent helyhez méltóan használja – esetén az 5 millió forint megfizetéséről 
intézkedhet Földi István esperes. 
Javasolja, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a temetőkápolna és a felújított ravatalozó tekintetében a Római 
Katolikus Plébániával a pénzeszköz átadásra és a megállapodás aláírására. 

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

100/2010. /VIII. 18./ Kt. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, az 
Ábrahámhegy 2233 hrsz-ú ingatlanon megépített temetőkápolna és felújított ravatalozó tekintetében a 
Római Katolikus Plébániával /8258 Badacsonytomaj, Hősök tere 2. / a pénzeszköz átadásra és a kápolna 
használatára vonatkozó együttműködési megállapodás aláírására. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: 2010. augusztus 31. 

 
6.   Kővágóörs Község  Településrendezési eszközeinek módosítására eljárásban való részvételről   

döntéshozatal.  

Vella Zsolt polgármester    Kővágóörs önkormányzat a Rendezési Tervének módosítását megküldte 
önkormányzatunknak, mint közös határvonallal rendelkezőnek. A megküldött dokumentáció alapján 
megállapítható, hogy a módosítás főképp Kővágóörs Község belterületeire vonatkozik, főleg a pálkövei 
területrészre, Ábrahámhegy közigazgatási területével határos területrészen változás nem történik. 

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

101/2010. /VIII. 18./ Kt. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kővágóörs Község településrendezési 
eszközeinek módosítására vonatkozóan nyilatkozik, hogy a megküldött dokumentációval kapcsolatban 
észrevételt nem kíván tenni, a további egyeztetési eljárásban nem kíván részt venni, az elfogadásra kerülő 
dokumentáció egy példányára igényt tart. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, a döntés Kővágóörs Község részére történő megküldésére. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: 2010. augusztus 31.

7.     Emlékérem adományozása. 

Vella Zsolt polgármester   
Az „Ábrahámhegy Díszpolgára” cím négy év alatt egy élő személy és egy elhunyt személynek adományozható. 
2009. évben néhai Kövessy József tanító részesült kitüntetésben. Az „Ábrahámhegyért Emlékérem” évente 
adományozható, 2009. évi kitüntetettjei Raposa Gyula és Raposa Gyuláné tanítók voltak. 
A 13/2008. /XII. 22./ rendeletben foglaltaknak megfelelően „Ábrahámhegyért emlékéremre” jogosult személyre 
javaslattételi felhívást tettünk közre. Egy javaslat érkezett Rácz Gyula bácsi személyére.  
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A képviselő-testület konszenzusa  alapján a település érdekében végzett kiemelkedő munkásságának, 
Ábrahámhegy Krónikájának megírásába fektetett önzetlen munkájának, a község jó hírnevének öregbítéséért és 

példamutató emberi magatartásának elismeréseként Ábrahámhegyért emlékérmet adományozza Fekete József 
tanítónak.
Kéri a testület szavazását. 

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

102/2010. /VIII. 18./ Kt. határozat
      
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település érdekében végzett kiemelkedő 
munkásságának, Ábrahámhegy Krónikájának megírásába fektetett önzetlen munkájának, a község jó 
hírnevének öregbítéséért és példamutató emberi magatartásának elismeréseként 

ÁBRAHÁMHEGYÉRT EMLÉKÉRMET 
              adományozza

                                                       Fekete József   tanítónak.

Felkéri a polgármestert, az augusztus 20-i  ünnep alkalmából rendezett ünnepségen a kitüntetés átadására. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő:  2010. augusztus 20. 

8.     Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési önkormányzati Társulás 
  alapító okirat módosítás elfogadása. 

Vella Zsolt polgármester  Az előterjesztés tartalmazza, hogy milyen indokok alapján vált szükségessé a Társulási 
Megállapodás módosítása. 
Amennyiben a képviselőknek nincs észrevétele a kiküldött anyaggal kapcsolatban úgy javasolja,  hogy fogadják el 
és hatalmazzák fel a polgármestert arra, hogy a módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű Alapító Okiratot és 
Társulási Megállapodást aláírja. 

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

103/2010. /VIII. 18./ Kt. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Balatoni  Térség Regionális Települési 
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának a 
Társulási Tanács  28/2010. /VII. 15./ ÉBRSZHK-TT határozatával kezdeményezett módosításait elfogadja. 
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadó határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot 
a Társulásnak megküldje. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű 
Alapító Okiratot és Társulási Megállapodást aláírja. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő:  2010. augusztus 31. 

Vella Zsolt polgármester  Az ülést  17.30  órakor bezárja. 

k.m.f. 

Soltész Attila Vella Zsolt 
címzetes főjegyző polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője: Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester
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