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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt.szám: Á- 47-163 /2010.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-i
közmeghallgatásán az Ábrahámhegyi Kultúrotthon helyiségében.
Jelen vannak: Vella Zsolt polgármester
Kovács József alpolgármester
Fedőné Vodenyák Katalin képviselő
Gáspár József képviselő
Zavari Judit Andrea képviselő
Meghívottak:

Soltész Attila címzetes főjegyző
Kovácsné Auer Katalin jkv.v.
101 fő a lakosság részéről.

Vella Zsolt polgármester Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a közmeghallgatás 5 fővel határozatképes, 17.00 órakor megnyitja.
Ismerteti a napirendi pontokat:

1.
2.
3.
4.

Falugondnok személyéről döntéshozatal.
Beszámoló a helyi adók felhasználásáról.
Tájékoztató a települési környezetvédelemről.
Közérdekű kérdések és javaslatok.

A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával 5 igen szavazattal egyetértett.

1. Falugondnok személyéről döntéshozatal.
Vella Zsolt polgármester A falugondnoki pályázatra 8 pályázat érkezett, melyet ismertet a lakossággal és a
jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi.
Pályázatot adott be Csala Bernadett, Fedő László, László Zsolt, Németh Zoltán, Pacsi József, Dr. Széll Andrea,
Vers Róbert. Gyuris Zoltán visszavonta pályázatát.
A pályázatok bontására bizottságot hoztak létre, melynek tagjai Vella Zsolt polgármester és a körjegyzőség két
dolgozója Horváth Anita és Illésné Rácz Andrea voltak.
A közmeghallgatáson jelen van a pályázók közül Fedő László és Pacsi József.
Kérdezi, hogy rövid tájékoztatást nyújtanak-e a jelenlévők részére.
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Fedő László Hozzászólása a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi.
Pacsi József Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jelenlévők! Sokan ismernek a faluban, hiszen jelenleg is ilyen
feladatot látok el. Tanulmányaimat Székesfehérváron végeztem, főiskolai szakoktatói végzettségem van.
1983-ban amikor idejöttem haza a Kvarc és Ásványbányánál helyezkedtem el, majd a Ringa Húsipari cégnél
dolgoztam, mint gépkocsivezető. Balesetmentesen már sok kilométert vezettem.
2009. júniusa óta látom el megbízási szerződéssel a majdnem falugondnoki feladatokat. Igyekszem a falu minden
lakóját segíteni, az időset és a fiatalt, mert mindeni megérdemli a segítséget.
Vella Zsolt polgármester A képviselő-testület a 2010. november 22-i ülésén döntött arról, hogy a falugondnok
személyére közmeghallgatás formájában titkos szavazással kíván véleményt kikérni. A közmeghallgatáson
szavazhat a helyhatósági választáson szavazati joggal rendelkező személy.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a lakosság szavazata egy ajánlás a képviselő-testület felé, a döntést a képviselőtestület hozza meg.
Javasolja, hogy szavazatszámláló bizottságot hozzanak létre, melynek tagjai Horváth Anita és Gáspár Anita a
hivatal dolgozói és Illésné Rácz Andrea szintén a hivatal dolgozóját javasolja a bizottság elnökének.
Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi
202/2010. /XII. 15./ Kt. határozatot
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondnok személyének megválasztása céljából
történő szavazásra Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre, melynek tagjai az alábbi személyek:
Bizottság Elnöke:
Illésné Rácz Andrea 8256 Ábrahámhegy, Kereszt u. 22. szám alatti lakos
Bizottság tagjai:
Gáspár Anita
8256 Ábrahámhegy, Ifjuság u. 3. szám alatti lakos
Horváth Anita
8300 Tapolca, Fenyves u. 72. szám alatti lakos.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.
A szavazás megtörténte után ismerteti az eredményt:
101 érvényes szavazat volt és 2 szavazat érvénytelen.
Fedő László 54 szavazatot kapott, Pacsi József 44 szavazatot, Dr. Széll Andrea 1 szavazatot.
Vella Zsolt polgármester Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a képviselő-testület a közmeghallgatás utáni testületi
ülésen alakítja ki álláspontját és hoz döntést a falugondnok személyéről.

2. Beszámoló a helyi adók felhasználásáról.
Vella Zsolt polgármester Ismerteti Ábrahámhegy község által bevezetett adónemeket és adómértékeket.
Adónemek az építményadó, idegenforgalmi adó épület után, idegenforgalmi adó tartózkodás után, telekadó,
iparűzési adó, talajterhelési díj és törvényi szabályozás alapján központosított adó a gépjárműadó. 2009. évi
adóbevételek összesen: 41.927.495 Ft.
Az önkormányzat 2009. évi főbb felújítási beruházási és egyéb kiadásai:
- önkormányzati épület akadálymentesítése – útfelújítás – melegedő szennyvízbekötése – szolgálati lakás,
kulturális centrum szennyvízbekötése, strand aszfaltos út bontás és füvesítés, amely összesen 6.771 e. Ft-ba
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került.

Beruházások: - emlékérem felhasználói jogdíj – környezetvédelmi program – buszmegálló vásárlás – busz
vásárlás – három szolgalmi jogi terület csatornázása – pénzügyi iroda nyílászáró csere – patak parti sétány
megvilágítása – rotációs kapa vásárlás – defibrillátor vásárlás – csatorna lebonyolítói díj II/C. ütem –
autóvásárlás: suzuki, ignis, traktor, pótkocsi, hóeke, rézsűkasza – Fürdőegyesület közreműködésével megvalósult
norvég alapos pályázat önrésze, amelyek összesen 28.437 e. Ft.
Egyéb : - gyermeknap – falunap – tűzijáték a strandon – bornapok – szüreti felvonulás – Dobruska testvérváros
kiállításai, összesen 3.149 e. Ft.
A hozzájárulások, támogatások, önkormányzat által folyósított juttatások, összesen 6.956 e. Ft.
A tájékoztató a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete.

3. 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.
Ábrahámhegy Községben az alábbi problémákra kell fokozottan figyelni.
-A földutak hozzájárulnak a porszennyezéshez.
-Légszennyezőanyag-kibocsátás az avar és kerti hulladékok kerti égetéséből is adódik.
- Burnót-patak által szállított hordalék és egyéb anyagok (vízminta) vizsgálata válik szükségessé.
-A nádasokat veszélyeztető tényezők: feltöltődés, inváziós és ruderális gyomok: Solidago gigantea, Calystegia
sepium, Urtica dioica, Cirsium arvense, Calamagrostis epigeios, Agropyron repens, bejárók mentén erős
gyomosodás, bolygatás, nádasba kihelyezett üdülőterületi hulladék, nyesedék, elhanyagolt kertek, vízi
létesítmények, földutak és bejárók.
-Az ivóvíz ellátás a külterületi részeken hiányos.
-A szennyvízcsatorna-hálózatra még nem teljes körűen kötöttek rá.
-A legjelentősebb potenciális szennyező forrást a községi kommunális szennyvizek elszikkasztása, valamint a
szőlőhegy területén a tápanyagpótláshoz és a növényvédelemhez használt vegyszerek jelenthetik.
-A csapadékvíz-elvezető rendszer a nagy intenzitású esőzést nem képes maradéktalanul levezetni.
-A csapadékvíz időszakosan sok iszapot hoz a 71. számú útra.
-A vízelvezető árkok mederrendezése nem teljes körű.
-A keskeny utcákban a vízelvezetésre nincs hely, a csapadékvíz az utcákon folyik.
-A hordalékkal tele csapadékvíz közvetlenül a Balatonba illetve a Burnót patakba kerül.
-Megfelelő hulladékgazdálkodás megvalósításának feltétele a tudatosság, illetve a hulladékkezeléssel,
környezetvédelemmel és általában a köztisztasággal összefüggő, felelős szemlélet erősítése.
-Szelektív hulladékgyűjtés aránya alacsony.
-Alacsony a megújuló energia hasznosítás.
-A közlekedés jelentős zajterhelést okoz, a nyári, üdülési időszakban.
-A 71-es úton való átjutás balesetveszélyes.
-A Balaton vízszint szabályozása nem éri el a célját, alacsonyan fekvő területeken talajvizesedést, és elöntést okoz.
A levegő tisztaságát többek között a tűzgyújtási tilalom előírásával védi az Önkormányzat, valamint tiltja a
közterületek beszennyezését.
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A fentieken túl hozzáfűzi, hogy a kommunális hulladékszállítás díja komoly gondokat okoz a kistérség egész
területén. Ennek megoldására konzorcium jött létre 158 településsel és Királyszentistvánon lesz a hulladéklerakó.
A mai napon kistérségi ülésen volt, melynek egyik témája a jövő évi szemétszállítási díj volt.
A díj szempontjából különbséget kell tenni az egyedülélő és a négy fős családok szemét mennyisége között, a
szolgáltató az egyedülélőtől is ugyanazt az összeget akarja beszedni. Várhatóan 60, 80, literes mennyiség utáni
díjat is fognak kialakítani, de ebből a díjból csak az ártalmatlanítás díját vonják ki, így a 60 literes szemét díja kb.
50 Ft-tal lesz kevesebb űrítésenként. Jövő év május 1-től a szemétszállítás díja ingatlanonként 37 e. Ft lesz, most
ezügyben folynak a tárgyalások és kérték a szolgáltatót, hogy a lehetőségeket tárják az önkormányzat elé.

4. Közérdekű kérdések és javaslatok.
Szabó Lászlóné Véleménye szerint a buszmegállónál a Muskátli felőli oldalon a tábla nem jó helyen van, mivel a
buszmegálló öböl távolabb került kialakításra, megoldás lenne a buszmegállónál a járda meghosszabbítása.
Vella Zsolt polgármester Ez ügyben a Közútkezelő Kht. jár el, a járda magántulajdonban van, de átgondolják a
lehetőséget.
Baki Jánosné A Ságvári forrástól az ösvényig járhatatlan az út. A Horváth Imre bácsi háza előtti csatorna tele
van hordalékkal.
Vella Zsolt polgármester Az önkormányzat dolgozóival rendbe teszik.
Kiszelyné Jónás Ildikó Hallott róla, hogy a MÁV állomás épületét hasznosítani kívánják. Új menetrend táblát
raktak ki, kérdezi ennek van-e köze ahhoz, hogy az épületet hasznosítani kívánják.
Vella Zsolt polgármester Az önkormányzatot ezügyben nem keresték meg, a MÁV-tól információt fognak kérni.
Berki Józsefné A Bökhegyi utcában szemétlerakó van, nyáron az üdülővendégek egy egyszerű zsákban kidobják a
szemetet, tehát nem a szolgáltató általi feliratos zsákban. Kérdezi, hogy lehet-e kezdeni valamit ezekkel a
tulajdonosokkal. Másik probléma amikor a szemetet elszállítják a cég dolgozói nem teszik rá a kukára a tetejét és
azt az út közepén hagyják.
Soltész Attila címzetes főjegyző Berki Józsefné által említett ügyben, hogy a szemetet az ingatlantulajdonosok
nem a szolgáltató cég feliratos zsákjában teszik ki, a hivatal akkor tud eljárni ha rendelkezik bizonyítékkal.
Ez szabálysértésnek minősül, amikor ilyen történik lehetőség szerint fényképfelvételt kell készíteni vagy két
tanuval megtenni a feljelentéseket, ekkor lehet eljárni az ügyben és bebizonyítani, hogy ténylegesen ki követte el a
szabálysértést.
Mészáros Tibor Meglátása szerint a Klastrom utcát le kellene zárni, hogy csak gyalogosok közlekedjenek, mivel
rablások történnek és az elkövetők könnyen el tudnak menekülni, mivel csak legurulnak az autóval az utcában.
Vella Zsolt polgármester Megpróbálják megoldani.
Pesti László A 120 literes kukát lehet-e kisebbre cserélni, a 60 literes kukát megvették.
Négy évvel ezelőtt kérelmet adott be az önkormányzathoz a Sas utcában térvilágítási lámpa felszerelésére.
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Soltész Attila címzetes főjegyző A szemétszállító edényzet űrmértékét az önkormányzat köztisztaságról és a
szervezett köztisztasági közszolgáltatásról szóló rendelete szabályozza. A szolgáltató eddig a 120 literes
űrmértékét alkalmazta, mivel a jelenlegi hatályos önkormányzati rendeletben is ez szerepel. 2011. január 1-től
lehetőség nyílik a 60 és 80 literes űrmértékre is, amennyiben az önkormányzat decemberben megalkotja a
köztisztasági rendeletét és ebben erről dönt. Amennyiben 60 literes edényzetet kíván használni azt a szolgáltató
felé kell jelezni, mivel 2011. január 1-től a szolgáltató fogja beszedni a díjat.
Vella Zsolt polgármester A közvilágítási gondokkal a Honvéd utcában harminc éve küzdenek. Három évvel
ezelőtt volt a községben a közvilágítás korszerűsítés. Amennyiben az önkormányzatnak pénzügyi lehetősége nyílik
erre, meg fogja oldani a Sas utcában e gondot.
Varga József Két éve meghalt az édesanyja és Pacsi Józsefné kiküldi a szemétszállítási bírságot.
Vella Zsolt polgármester A számlát sztornírozták, a szerződést felülvizsgálják a Remondis Kft-vel.
Soltész Attila címzetes főjegyző Pacsi Józsefné dolga az, hogy kiküldje a számlát a lista alapján amit kap, ő ezt a
feladatot lelkiismeretesen el is végezte. 2011. január 1-től is a szemétszállítás díja az alapdíjból és a tényleges
szállítási díjból áll össze. Alkotmánybírósági határozat szerint a rendelkezésre állási díj maximum 40 %-a lehet a
teljes díjnak.
Az önkormányzat lehetősége, hogy helyi rendeletében lehetőséget biztosít annak, aki a szolgáltatást nem kívánja
igénybe venni, mivel az ingatlant nem használja életvitelszerűen és ezt közüzemi számlákkal bizonyítja.
Szőke Erazmus Kérdezi, hogy a Cinke utcában a védőkorlát ki lesz-e cserélve?
Vella Zsolt polgármester A jövő évi koncepcióban szerepeltetik.
Szőke Erazmus Az Iskola utca és a vasúti átjáró között nagy a gyalogosforgalom, jó lenne gyalogátkelőhelyet
létesíteni.
Vella Zsolt polgármester Három évvel ezelőtt is felmerült ez a kérdés, a hatóságokat megkerestük az ügyben. A
gyalogátkelőhely létesítésének komoly előírásai vannak, pl. a járdáról járdára való érkezés, közvilágítás megoldása
stb., melynek költsége 20 millió forint. Ismételten megkeresik a hatóságokat.
Góth Péter A házuk előtt lévő közkútból sokan visznek vizet nagyobb mennyiségben.
Vella Zsolt polgármester Nem a közkútról kell permetezni. Van ahol a községben nem megoldott a vízellátás, a
közkút ezt a célt szolgálja, le lesz zárva.
Götli József Az előttük lévő kerékpárút karbantartása kihez tartozik?
Vella Zsolt polgármester Az önkormányzat próbálja rendbetartani, de az aszfalt minősége nem jó, állandóan
feljön. Aszfaltozásra jelenleg nincs pénze az önkormányzatnak, amit lehet megoldanak.
Pesti László Az utcanév tábla az Iskola utcában eltűnt.
Vella Zsolt polgármester Az utcanév táblákat felújítják, átfogó karbantartást végeznek.
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Kandikó Ferenc Az Iskola utcai kanyarban életveszélyes közlekedni, az új KRESZ szerint egyirányú utcában a
kerékpárosok közlekedhetnek szemben is. Észrevételezi továbbá, hogy a Puháné házával szemben szikla van
kirakva.
Szőke Erazmus Felhívja a figyelmet arra, hogy a Szilvádi utcában jobb oldalon az ágak belógnak az utra.
Vella Zsolt polgármester Az említett ingatlan magánterület.
A közmeghallgatást 19.00 órakor bezárja és megköszöni a lakosságnak a részvételt.

k.m.f.

Soltész Attila
címzetes főjegyző

A jegyzőkönyv hitelesítője: Gáspár József

Vella Zsolt
polgármester

képviselő

