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

Ikt.szám:  47-165/2010.   

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 21-i rendkívüli  
nyilvános  ülésén.

Helye:   Ábrahámhegyi Polgármesteri Iroda   hivatalos helyiség:  Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. 

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 A. Katalin jkv.v.

Kiss Nándor Remondis Kft. ügyvezetője.
Sütő Árpád műszaki előadó 

            
Vella Zsolt polgármester  Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 5 tagú képviselő-testületből  5 fő jelen van, az ülés határozatképes.
A képviselő-testületi ülést  8.00 órakor megnyitja. 

Ismerteti a  napirendi pontokat:

1.  A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása. 
2.  A csatornaszolgáltatás díjáról szóló rendelet elfogadása. 
3. A képviselő-testület  2011. évi munkatervének jóváhagyása. 
4.   Salföld Község Polgármesteri Hivatal jegyzői feladatok ellátása. 

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

1.  A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása. 

Vella Zsolt  polgármester   Felkéri Kiss Nándort a Remondis Kft. ügyvezetőjét, hogy hozzászólását tegye 
meg. 

Kiss Nándor ügyvezető  November 30-án az előterjesztést és a díjakat az önkormányzatnak megküldték, 
amely a társulási tanács elvei alapján került benyújtásra. Egységes díjelőterjesztés történt a társulás 158 
településén. Az átmeneti időszak dolgát levezették és a 2010. évi díjakat áprilisig nem változtatták. Több 
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önkormányzat már tárgyalta a díjakat, a Tapolcai önkormányzatnál kevert díjakat hagytak jóvá, a 22.000 
Ft és a várható 37.000 Ft helyett 28.000 Ft-os díjat, egy átlagot fogadtak el.

Kéri az önkormányzatot, hogy 2011. I-IV. hónapban vállalja a számlázást, ők május elejétől vállalják 
a számlázást addigra elkészül a technikai háttér. Az összes szolgáltató egységes alapelvek alapján készítette 
el 
a díjelőterjesztést, mindenhol a saját körzet számait helyettesítették be. 

Soltész Attila címzetes főjegyző    A köztisztaságról szóló rendelettervezetet megküldték a Veszprém Megyei 
Közigazgatási Hivatalnak és törvénysértőnek találták, mivel egyfajta űrmérték került meghatározásra.
A tapolcai önkormányzat rendelettervezetében háromfajta űrmérték került meghatározásra, igaz vegyes 
módszerrel, a 120 literes edénybe tesznek zsákot. Amit az ombudsman javasolt és a Közigazgatási Hivatal is elvár 
a korrekt díj kialakítás okán,  a különböző űrméretek használatának lehetőségét,  továbbá  az ingatlanok nem 
használata esetén az el nem végzett szolgáltatás miatt, a szolgáltatás szüneteltetés lehetőségét engedni kell a 
lakosok részére azzal, hogy   nyilatkozhatnak, az ingatlant nem használják, mely bizonyítható  a közüzemi 
számlákkal /víz, villany /.

A képviselő-testület alkotja meg a rendeletet, melyben szerepeltetheti a 120 literes űrmértéken felül a másik 
kétfajta űrmértéket is.

Kiss Nándor ügyvezető  A tapolcai önkormányzatnál elfogadott rendelet úgy fogalmaz, hogy az igénybevehető 
legkisebb űrmérték 120 liter. Elküldte a társulás jogásza által készített és a 60, 80,  120 literes edényre 
vonatkozó táblázatot. 

Soltész Attila címzetes főjegyző  A rendelet törvénysértő, mivel a 120 literesnél nagyobb nem lehet alternatíva.

Kiss Nándor ügyvezető   A tapolcai jegyző úr három alkotmánybírósági véleményezésen van túl az elmúlt 
három évben és a rendelet megállta a törvényesség formáját. A társulás jogászának a levelét felolvassa. 

Soltész Attila címzetes főjegyző A szolgáltató köteles a képviselő-testület által alkotott rendeletet betartani, ha 
a testület úgy dönt, hogy háromfajta űrmérték van, akkor azt kell elfogadni. Tudomása szerint a Remondis Kft. 
szolgáltatási területén van kisebb űrmérték űrítési lehetőség is.  

Kiss Nándor ügyvezető  Sümegen van  80 literes űrmérték is a tavalyi év második felétől, mindenhol 
máshol  120 literes. 
Az önkormányzat lehetősége, hogy rendeletében szabályozza a 60 napot meghaladóan  távollévő és ezt előre 
a szolgáltatónak írásban tett bejelentést, de az is  fizet valamennyit. A tapolcai rendeletben ilyen esetben 
50 %-ot kell fizetni.  

Kiss Nándor ügyvezető  A kéttényezős díjnál, de ott nincs kéttényezős díj. 

Soltész Attila címzetes főjegyző  Tudomása szerint a jövő évi próbaüzem is jelentősen csúszik, hogy mikor 
lesz vélelmezhetően ezt nem tudják megmondani. Az ebből adódó és a lakosság által már befizetett 
díjak visszafizetése is kérdéses.  A Remondis Kft. által ajánlott árban is benne van a próbaüzem költsége 
amit már egyszer kifizetett minden lakos. 

Kiss Nándor ügyvezető  A szolgáltató egységes díjajánlatot tett valamennyi településen  a társulási 
tanács ajánlása alapján ezt már elmondta és ezzel kezdte a hozzászólását. Tudomása szerint április végétől
 indul az éles üzem. A Társulási Tanács elnökétől kapott levélben is olvasható, a szolgáltatók ezt a 
bizonyos menetközben beszedett díj egyrészét a Társulási Tanács határozata alapján adták, konkrétan 
a társulásnak adott 81 millió forintot az összes cég. 
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A jelenlegi állás szerint 2011. február 1-től indul az éles üzem, május 1-én indul a próbaüzem és az élesüzem 
, esetleg csúszhat 1-2 hónapot, mindenki felé el fognak  számolni. A közös rendszer megadott paraméterei 
szerint dolgoznak. 

Fedőné Vodenyák Katalin képviselő  A számlázást mikortól végzi a szolgáltató? 60 literes zsákot lehet-e 
kapni?

Kiss Nándor ügyvezető  A számlázást május 1-től tudják végezni. A zsák  a többletszemétre van, főleg 
a nyaralóknál. Ahol ilyen van utána az a probléma, hogy széttépik a zsákot az állatok.

Soltész Attila címzetes főjegyző   A nagyobb edényzetbe el lehet helyezni a kisebb űrmértéket is. 
A jogszabály zárt edényzetet ír elő, hogy az zsák vagy nem zsák az kérdésként merül fel. Nem edényzet,
de mégis van, mivel többletszemét esetén mégis ad a Remondis Kft. zsákot.  Amennyiben a zsák szabály-
talan az akkor is az, ha többletszemét van. A lakosságnak ne kelljen másikfajta űrmértékű edényzetet 
vásárolni, 
hanem a meglévőbe tegye be a kisebb űrmértékű zsákot. 

Kiss Nándor ügyvezető  A helyi rendeletben kell szabályozni. Nem tudják felvállalni a zsákot és egyetlen-
egy szolgáltató sem fogja felvállani, hogy egyenként huzakodjanak a  44 település 19 ezer portájával 
ahonnan elviszik el  szemetet. 
Aki 60 literest választja vegye meg az ilyen űrmértékű edényzetet.

Vella Zsolt polgármester  Ha valaki nem használja az ingatlant és nem fizet azt elfogadja-e a szolgáltató és 
azt
ahová nem tudnak bemenni, pl. Körmicben.  Elfogadja-e a szolgáltató azt ahol életvitelszerűen nem laknak. 
A szelektív gyűjtés is május 1-én fog belépni?  A szelektívre 714 e. Ft-os számlát kaptak a III. negyedévre, 
a lakosság által befizetett díj nem fedezi ezt a költséget. 

Kiss Nándor ügyvezető  A mentességet a helyi rendeletben lehet szabályozni. Ha valaki indokolja, hogy
nem használja az ingatlant akkor nem számláznak, az önkormányzat igazolja le a jogosságot.
A szelektív hulladékgyűjtés az egész rendszer együttes indulásával indul. A kölcsönös tehermegosztás
végett kéri az önkormányzatot ha a számlázást ők május 1-től végezhetik, akkor az addigi időszak  
szeletív hulladékgyűjtésre  csak 50 %-ot számláznak.

Soltész Attila címzetes főjegyző  Kiss Nándor ügyvezető úr jól mondta, a tapolcai  rendeletben a 120 literes 
a legkisebb. Amit ő látott az kéttenyezős díjként van megadva?
 
Kiss Nándor ügyvezető  A királyszentistváni indulás után. 

Soltész Attila címzetes főjegyző       Célszerű lenne átvenni a tapolcai rendeletből,  hogy a szüneteltetés 
bejelentését a szolgáltató felé kell megtenni a lakosnak, a jogvitát a lakos ott rendezze le. 

Kiss Nándor ügyvezető A szolgáltatónak ellenőrzési joga van a szüneteltetést illetően. 

Vella Zsolt polgármester   Javasolja, hogy a rendeletet fogadják el, melyben szerepeltetik a 60, 80, 120 
literes űrmértékű edényzetet. A számlázást az önkormányzat végzi, és 2011. május 1-től a szolgáltató. 
Az állandó lakosoknál elfogadják a szüneteltetés bejelentését, itt 30 nap a mentesség, melyet 10 nappal 
előtte
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be kell jelenteni, továbbá  azt is elfogadják ahová az autó nem tud bemenni. Az üdülőtulajdonosoknak 
5 hónap szemétszállítást kell fizetni. A szemétszállítás díja nem változik.
Egy tájékoztató levelet írnak a lakosoknak és fel kell mérni, hogy az autó hová nem tud bemenni, így nem 
160  ingatlan hanem 147 ingatlan után számláz a szolgáltató az önkormányzat felé.       

Javasolja, hogy a rendelettervezetet fogadják el. Kéri a testület szavazását. 

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

14/2010. /XII. 23./ r e n d e l e t é t 

A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatásról.
/ 1. sz. mell. / 

Vella Zsolt polgármester  A  királyszentistváni hulladéklerakó sikeres próbaüzemét követő indulás napjától, amely 
2011. május 1. a köztisztasági közszolgáltatás számlázását nem kívánja végezni az önkormányzat, ezen   naptól a 
számlázást végezze a közszolgáltatási szerződés alapján a szolgáltató.  Kéri a testület szavazását. 

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

217/2010. /XII. 21./ Kt. határozat 

Ábrahámhegy   Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Királyszentistváni  hulladéklerakó  sikeres 
próbaüzemét követő indulás napjától /  2011.  május 1.  /  a köztisztasági közszolgáltatás számlázását nem 
kívánja végezni.
Felkéri a Remondis Tapolca Kft-t,  hogy fenti naptól a  számlázást végezze a közszolgáltatási szerződés 
alapján. 

Felelős: Vella Zsolt  polgármester
Határidő: 2010 december  28.

2.    A csatornaszolgáltatás díjáról szóló rendelet elfogadása.

Vella Zsolt  polgármester 
A DRV Zrt. megkereste Ábrahámhegy Község Önkormányzatát, hogy a csatornaszolgáltatási díjról szóló 
rendeletét módosítsa, és küldje meg részükre annak érdekében, hogy a 2011. évi díjmérték megállapításra 
kerülhessen.
A tavalyi évhez hasonlóan két díjkalkulációt küldtek meg. 

Javasolja, - a képviselő-testülettel történt konszenzus után -, hogy az egytényezős díjat fogadják el, évek óta ez a 
díj kerül elfogadásra. Az önkormányzat a csatornaszolgáltatás díjaként  a legmagasabb hatósági árat állapítja 
meg, amely:  lakosság  653 Ft/m3+Áfa, közület  653 Ft/m3+Áfa. Kéri a testület szavazását. 
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Ábrahámhegy Község Önkormányzat  Képviselő- testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat   és 
tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi 

15/2010. /XII. 23./ r e n d e l e t é t 

A csatornaszolgáltatás díjáról. 
/2. sz. mell. / 

Vella Zsolt  polgármester  Javasolja, hogy amennyiben a szennyvízcsatorna hálózat használatára vonatkozó állami 
támogatás nem kerül megítélésre az abból adódó kiesést a fogyasztói díjakban kívánják érvényesíteni. 
Kéri a testület szavazását. 
 

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

218/2010. /XII. 21./ Kt. határozat 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat Képviselő-testülete  nyilatkozik,  amennyiben a  szennyvízcsatorna 
hálózat használatára vonatkozó állami támogatás nem kerül megítélésre az abból adódó kiesést a fogyasztói 
díjakban kívánja érvényesíteni.

Felelős: Vella Zsolt  polgármester
Határidő: 2010 december  28.

3. A képviselő-testület  2011. évi munkatervének jóváhagyása.   

Vella Zsolt polgármester  A képviselő-testület  2011. évi munkatervének előterjesztését a testület tagjai 
megkapták. Kérdezi, hogy kinek van javaslata a munkatervre vonatkozóan? 
A képviselők részéről észrevétel nem érkezett, így javasolja, hogy a munkatervet az  előterjesztésnek megfelelően 
fogadják el.  

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

219/2010. /XII. 21. / Kt. h a t á r o z a t 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a   2011.  évi  képviselő-testületi  ülések 
„Munkatervét  „   az  önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  10/2009.  /XI.  17./ 
rendeletének  13. §. 2./bekezdése szerint, az előterjesztés szerint elfogadja. 

A „Munkaterv” a jegyzőkönyv  3. sz. mellékletét képezi. 

Felelős:    Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal. 

4. Salföld   Község Polgármesteri Hivatal jegyzői feladatok ellátása.
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Soltész Attila címzetes főjegyző A  Magyar Államkincstárral történt egyeztetés során az újonnan 
létrejövő Körjegyzőség alapító okiratának módosítása nem elégséges, szükséges egy teljesen új alapító okirat 
elfogadása, mivel jogilag önálló és új Körjegyzőség alakul meg 2011. január 1-től. Ehhez szükséges lett volna 
összehívni Salföld Önkormányzat Képviselő-testületét, mely összehívásnak  akadályt jelentett, hogy a jelenlegi 
jegyző, Vargyas Diána szabadságát tölti és munkáltatói jogkörben eljárva polgármesteri külön utasítására sem 
szakította meg szabadságát arra hivatkozva, hogy külföldön tartózkodik. Tudomása szerint Jegyző Asszony csak 
2010. december 31-én kíván a hivatalba bejönni, mely időpont viszont már nem alkalmas az ülés megtartására, 
mivel a Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint amennyiben 2010. évben nem kerül átvezetésre az új 
Körjegyzőség alakítása, úgy az 2011. január 1-től nem tud létrejönni. Ehhez viszont 2010. december 31-i esetleges 
testületi ülés semmiféleképpen nem lenne alkalmas. Mivel Kővágóörs Önkormányzatával hatósági igazgatási 
társulási megállapodás nem terjed ki az önkormányzati ülések során történő közreműködésre, továbbá a Jegyző 
Asszony helyettesítési rendről a jegyző személye tekintetében nem rendelkezett, így a Veszprém Megyei 
Közigazgatási 

Hivatallal egyeztetve arra a megállapodásra jutottak, hogy valamely környező önkormányzat képviselő-
testületével megegyezve adott más település jegyzőjét erre az egy alkalommal tartandó rendkívüli ülésre 
helyettesítés céljából bízzák meg.

Vella Zsolt polgármester  Javasolja, hogy Salföld Község Polgármesterének megkeresésére járuljanak hozzá, hogy 
Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek Körjegyzője, Soltész Attila 2010.  december 22. napján Salföld Község 
Önkormányzat rendkívüli testületi ülésén Vargyas Diána jegyző  helyettesítését ellássa. 
Kéri a testület szavazását. 

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

220/2010. (XII. 21.) Kt.  határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Salföld Község Polgármesterének megkeresésére 
hozzájárul, hogy Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek Körjegyzője,  Soltész Attila 2010.  december 22. 
napján Salföld Község  Önkormányzat rendkívüli testületi  ülésén Vargyas Diána jegyző  helyettesítését 
ellássa. 
Felhatalmazza Vella Zsolt polgármestert,  hogy az ehhez szükséges megállapodást Salföld Önkormányzat 
Polgármesterével megkösse, továbbá hogy egyéb munkáltatói jogkörében eljárva Soltész Attila körjegyzőt a 
feladatok ellátásával megbízza. 

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Zsolt polgármester 

Vella Zsolt polgármester  

Tájékoztató a helyi adórendeletről
A Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatalhoz megküldtük véleményezésre a helyi adókról szóló rendelet 
tervezetét. A Közigazgatási Hivatal segítő szándékkal véleményezte a helyi rendelet tervezetet. A rendeletet 
törvényesnek találta. Annyi eltéréssel, hogy a Képviselő –testületnek a 2010. november 15-i ülésére megküldött 
rendelet tervezet munkapéldánynak tekintendő. A végleges helyi rendeletbe nem kerülhet beépítésre törvényi 
szövegrész, jelen esetben nem idézhetők az 1990.évi C. törvény megállapításai, melyek korábban dőlt betűs 
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írásmóddal szerepeltek. A 61/2009.(XII.14.) számú IRM rendelet alapján magasabb rendű jogszabályt a 
helyi rendelet nem tartalmazhat.

Vella Zsolt polgármester Az ülést  10.30  órakor bezárja. 

k.m.f. 

Soltész Attila Vella Zsolt 
címzetes főjegyző polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője: Kovács József  alpolgármester 

Tájékoztató a zárt ülésről: 
A képviselő-testület ápolási díj iránti kérelemről döntött, 2010. november 15. napjától méltányossági ápolási díjra 
való jogosultságot állapított meg, melynek összege 2010. évben  22.800 Ft. 
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