ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. Február 12-i nyilvános
ülésén, az Ábrahámhegyi Kultúrház hivatalos helyiségében.
Jelen vannak: Vella Zsolt polgármester
Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester
Gáspár József képviselő
Kondor László képviselő
Borbély Gyula képviselő
Kovács József képviselő
Meghívottak: Soltész Attila körjegyző
Tóth Zsuzsanna pénzügyi előadó
Kovácsné Auer Katalin jkv.v.
Sütő Árpád műszaki előadó
Horváth Anita szociális előadó
Keszler István és Domján Tibor vállalkozók
Krisztin N.Illésné és Pacsi Józsefné helyi lakosok.
Vella Zsolt polgármester Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés 6 fővel határozatképes, 15.00 órakor megnyitja.
Ismerteti a napirendi pontokat:
1. Badacsonytomaji „Pipitér” Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda
2008.évi költségvetésének elfogadása.
2. Badacsonytomaj „Tatay Sándor” Általános Iskola 2008.évi költségvetésének elfogadása.
3. Badacsonytomaj „Tatay Sándor” Közös Fenntartású Általános Iskola
Pedagógiai Programjának jóváhagyása.
4. 2008.évi rendezvényterv.
5. Emlékérem elkészítésének árajánlata.
6. Szociális rendelet felülvizsgálata.
7. Választási Bizottság tagjainak bővítése.
8. Domján Tibor- Keszler István /Alsóörs / terület és tárolóhelyiség kérelme
a községi strandon.
9. Ábrahámhegy Önkormányzat 2008.évi költségvetésének elfogadása.
10. Horváth István telekrendezési ügye.
11. Strandfürdő közműfejlesztési hozzájárulása.
12. Környezetvédelmi program.
13. Tájékoztató a rendezvények elszámolásáról.
14. Lakossági díjak támogatására vonatkozó rendelet-tervezet.
15. Közvilágítás átalakulása.
A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával 6 igen szavazattal egyetértett.
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1. Badacsonytomaji „Pipitér” Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2008.évi
költségvetésének elfogadása.
Vella Zsolt polgármester : Tárgyi anyag a képviselőknek megküldésre került. Az óvoda 2008.évi
költségvetési főösszege 39.366 e. Ft. 55 gyermek jár oda, az egy főre jutó költség 431.878 Ft. A mi
községünkből ez három gyermeket jelent. Javasolja a költségvetés elfogadását. Tannév végén a
költségek vonatkozásában egyeztetnek az önkormányzattal.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
28/2008. /II.12./ KT. határozatot
Ábrahámhegy Község Önkormányzat képviselő-testülete a „Pipitér” Közös
Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda /Badacsonytomaj, Kert. u. / 2008.évi
költségvetését 39.366 e. Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.
2. Badacsonytomaj „Tatay Sándor” Általános Iskola 2008.évi költségvetésének elfogadása.
Vella Zsolt polgármester : A megküldött anyag szerint a költségvetési főösszeg 101.755 e. Ft.
A tervezetben egy fő portás bére és járulékai is tervezésre került, hogy az iskolában a nem kívánatos
személyek ne tudjanak bemenni. Az iskola ajtaját várhatóan a Városgazdálkodási Üzem megjavítja,
melynek költsége 400 e. Ft, így egy portás munkabérével lecsökkentve a költség egy iskolásra
367.204 Ft. Az iskolába 152 tanuló jár, 10 tanuló jár a községünkből.
Javasolja a költségvetés elfogadását.
Tájékoztatásul közli, hogy ma délelőtt a Révfülöpi Intézményirányító Társulás ülésén volt. A
Révfülöpi iskolába 301.000 Ft-ot fizetünk, az óvodába a 2007.évi adat alapján 298.320 Ft-ot.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
29/2008. /II.12./ KT. határozatot
Ábrahámhegy Község Önkormányzat képviselő-testülete a „ Tatay Sándor „ Közös
Fenntartású Általános Iskola /Badacsonytomaj, Kert. u. / 2008.évi
költségvetését 101.755 e. Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.
3.

Badacsonytomaj „Tatay Sándor” Közös Fenntartású Általános Iskola Pedagógiai
Programjának jóváhagyása.

Vella Zsolt polgármester : Az előző pedagógiai programhoz képest módosításokra került sor
az intézmény bemutatásának aktualizálása, a Közoktatási törvény által előírt módosítások,
a sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének bevezetése.
Javasolja a Pedagógiai Program elfogadását.
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Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
30/2008. /II.12./ KT. határozatot
Ábrahámhegy Község Önkormányzat képviselő-testülete a „ Tatay Sándor „ Közös
Fenntartású Általános Iskola /Badacsonytomaj, Kert. u. / Pedagógiai Programját
jóváhagyja.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.
4.

2008.évi rendezvényterv.

Vella Zsolt polgármester Tárgyi napirendet a Képviselő-testület 2008. január 17-i ülésén tárgyalta,
azzal hogy a soron következő ülésen pontosítja és elfogadja a rendezvénytervet.
Kiegészítette az alábbiakkal:
Január 19-én volt a teremlabdarugó torna, 10.000 Ft a rendezvény költsége.
Március 1-én csócsóverseny ill. asztalitenisz 10.000 Ft szükséges az érmekre.
A szüreti felvonulást támogatásból, alapítványi és pályázati pénzből oldanák meg.
November 22-én a NABE bált rendez. November 29-én a NABE szervezésében az adventi készűlődés
lesz. A Márton-nap is szerepel a rendezvények között.
Május 3-ára tervezik a lomtalanítást és tavasszal és ősszel lesz szemétszedési akció is szervezve.
A falusi disznóvágás felelőse az alpolgármester, a Pro Ábrahámhegy Alapívány szervezésében.
Március 15-i ünnepségre 15.000 Ft-ot terveznek, felelős az alpolgármester.
Húsvéti rendezvény a Tűzoltóparkban 20.000 Ft-ot terveznek, felelős a polgármester.
Április 25-én a Dobruskai kiállítás felelőse Kondor László képviselő.
Halászléfőző versenyt a NABE és a Pro Ábrahámhegy alapítvány szervezi, az önkormányzat az
érmekre 30.000 Ft-ot tervez.
Május 31-én a gyereknap és falunap az önkormányzat szervezésében, 280.000 Ft-os költséggel és
felelős a polgármester.
Mozdulj Balaton rendezvénysorozatra 80.000 Ft-ot terveznek, felelős Gáspár József képviselő.
Június 28-án néptánc bemutató 50.000 Ft-ot terveznek, felelős Gáspár József képviselő.
Június 29-i kiállításra 30.000 Ft-ot a reprezentációra, a meghívót a Pro Ábrahámhegy Alapítvány
rerndezi. Felelős az alpolgármester.
Strandbuli négy alkalommal lesz, ez a vállalkozók költsége.
Július 19-i sportnapra 60.000 Ft-ot terveznek, felelősek a polgármester és Gáspár József képviselő.
Július 20-án érem és képkiállításra 30.000 Ft-ot, felelős az alpolgármester.
Augusztus 3-án fotókiállítás lesz, 30.000 Ft-ot terveznek, felelős az alpolgármester.
Bornapok augusztus 6-tól- 10-ig lesz, 900.000 Ft-ot terveznek, felelős: Kovács József képviselő.
Tűzijáték augusztus 19-én 350.000 Ft-ot terveznek.
Szüreti felvonulás október 4-én lenne 400. 000 Ft-ot terveznek felelős a Képviselő-testület.
Október 23-i ünnepségre 50.000 Ft-ot terveznek, felelős az alpolgármester.
November 14-i népművészeti kiállításra 30.000 Ft-ot, felelős Kondor László képviselő.
December 6-i Mikulás ünnepséget a NABE szervezi.
December 19-én lesz az idősek karácsonya, melyre 800.000 Ft-ot terveznek.
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Vella Zsolt polgármester Javasolja a rendezvényterv elfogadását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
31/2008. /II.12./ KT. határozatot
Ábrahámhegy Község Önkormányzat képviselő-testülete Ábrahámhegy Község
2008. évi "Rendezvénytervét " a melléklet szerint elfogadja. /1. sz.mell. /
A képviselő-testület a rendezvények költségeit 3.275 e. Ft összegben a 2008. évi
költségvetésében biztosítja.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: folyamatos.
5. Emlékérem elkészítésének árajánlata.
Vella Zsolt polgármester A 8/ 2008. /I. 17 ./ KT. h a t á r o z a t b a n döntöttek arról, hogy
„Ábrahámhegy Díszpolgára” és „Ábrahámhegyért emlékérem” tervezésére, kivitelezésére kiírt
pályázatra beérkezett pályaművek elbírálása során az I. díjas alkotó Fritz Mihály szobrászművész
Szeged, Tölgyes u. szám alatti lakos.
A művészt felkérték árajánlat benyújtására, melyet a képviselők az előterjesztéssel együtt megkaptak.
Az érem elkészítési árának tudatában a Képviselő-testületnek rendeletet kell alkotni az
adományozásról. Az érem művészeti alkotás, szerzői jog vonatkozik rá, ezért megkerestük Fritz
Mihály művészurat a felhasználói szerződés tervezet megtételére.
Ornamens Tata Bt. zsűrizett iparművészeti terméke a bőrtok, melyre árajánlatot adtak.
Javasolja, hogy tárgyalást folytassanak Frizt Mihállyal, mivel a beadott árajánlatot nagyon magasnak
tartja.
Kondor László képviselő Véleménye szerint is nagyon magas az árajánlat összege.
Kovács József képviselő Érdeklődni lehetne a környező önkormányzatoknál és a 4 évenkénti
díszpolgári cím adományozást lerövíditeni 2-3 évre.
Gáspár József képviselő Kedvezőbb árajánlatot kell kérni, ha 10 db érmet rendelnek, akkor
tulajdonképpen 40 évre megrendelik. A díszpolgári címmel egy életpályát kell elismerni, és feltételeit
rendeletben megfogalmazni.
Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy a művésszel egyeztessenek és az előterjesztett
rendelettervezetet is ezután fogadják el.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
32/2008. /II.12./ KT. határozatot
Ábrahámhegy Község Önkormányzat képviselő-testülete Fritz Mihály
szobrászművésszel /Szeged, Dankó P. u. 3/b. / további egyeztetést kíván folytatni az
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„Ábrahámhegy Díszpolgára” és „Ábrahámhegyért emlékérem” elkészítésére
benyújtott árajánlatára vonatkozóan.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: 2008.március 11.
6. Szociális rendelet felülvizsgálata
Soltész Attila körjegyző A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított
1993. évi III. törvényt (továbbiakban: Szt.) és a 63/2006(III.27) Korm.rendeletet (továbbiakban: R.) az
Országgyűlés módosította. A módosítást követően a Szt. egyes szakaszai 2008. január 1.-től hatályba
léptek. A fentiekben hivatkozott törvénymódosítás egyes szakaszainak módosítása indokolt.
A hatáskörök vonatkozásában a polgármester hatáskörében lévő egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultság megállapítása 2008. január 1.-től jegyzői hatáskörbe kerül. A Járulékfizetés alapjának
igazolása pedig kikerült az Önkormányzati hatáskörből.
Horváth Anika szociális ügyintéző Az Szt. esetében megváltozott a jövedelemszámításnál irányadó
időszak is, mely a havonta rendszeres jövedelmek esetében egy hónap lett.
Az Szt. 61§-a hatályon kívül lett helyezve, így a szociális információs szolgáltatás megszűnt.
A házi segítségnyújtás esetében is megváltozott a jövedelemszámítás a kérelmező családjában (ami a
Ptk. 685§ b) pontja szerint értelmezendő) az egy főre jutó jövedelmet kell alapul venni, valamint az
igénybevételt megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet.
A jogosultság jelenlegi jövedelmi határa a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
háromszorosa, azonban hivatalunkhoz érkeztek be olyan kérelmek melyek csak kis mértékben haladják
meg a fenti jövedelmi feltételt. Ennek érdekében lehetőség van arra , hogy a Képviselő-testület egyedi
kérelemre méltányosságból ( pl.: tartós vagy átmeneti jelleggel fennálló betegség esetén, látáskárosodás
/halláskárosodás /mozgáskorlátozottság esetén, pszichiátriai vagy szenvedélybetegség esetén, életkorra
való tekintettel pl.:75.életévét betöltötte vagy egyedülálló esetén) a rendelet 30 § (3) bekezdésben
foglaltaktól eltérhet és a házi segítségnyújtás igénybevételét engedélyezheti.
A rendelettervezet egységes szerkezetében kiemelésre kerültek a változások.
Soltész Attila körjegyző A 28.§. 5./ bekezdése szerint a mindenkori étkezési térítési díj 75 %-át kell
fizetni annak, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj
200-250 %-át, egyedülálló esetén 250-300 %. Az étkeztetés társulás formájában működik, a környező
települések polgármesterei annak idején úgy állapodtak meg, hogy azonos mértékű legyen az étkezési
díj. A 30. §. 5./bekezdésben a méltányosságnál meg kell fontolni a jogosultsági határt, hogy ne terhelje
meg az önkormányzat költségvetését.
Gáspár József képviselő Feltételt kell szabni a házi segítségnyújtásnál, aki családon belül nem tudja
megoldani a gondjait, annak kell segíteni. A 30.§. 5.bekezdésben ne a méltányosság szó legyen, a
mozgásképességet kell feltételként szabni.
Vella Zsolt polgármester Javasolja a szociális rendelet módosítását a rendelettervezetben szereplő
kijelölések szerint azzal kiegészítve, hogy a 30. §. 5.bekezdésben a képviselő-testület egyedi kérelemre
méltányosságból a 3.bekezdésben foglaltaktól eltérhet és a házi segítségnyújtás igénybevételét
engedélyezheti, amennyiben a kérelmező mozgásképességében korlátozott orvos által igazoltan, vagy
75.év feletti, feltéve ha a községben nincs közeli hozzátartozója.
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Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi
3/2008. /II.18./ r e n d e l e t é t
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról. /2. sz.mell. /
7. Választási Bizottság tagjainak bővítése
Vella Zsolt polgármester
A választási eljárásról szóló 1997. évi C.törvény értelmében a helyi
Választási Bizottság választott tagjait és szükséges számban póttagjait a települési önkormányzat
képviselő-testületének meg kell választani. Ábrahámhegy egy szavazókörrel renndelkezik, a Helyi
Választási Bizottságba öt tagot, illetve póttagokat kellett megbízni. Javasolja, hogy a 2008.március 9.
napjára kiírt ügydöntő országos népszavazásra bizottsági tagnak Krisztin Németh Illésnét és póttagnak
Pacsi Józsefnét bízza meg a testület.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
33/2008. /II.12./ KT. határozatot
Ábrahámhegy Község Önkormányzat képviselő-testülete a választási eljárásról szóló
1997.évi C. törvény 27. §. /1/ bekezdése alapján Ábrahámhegy község Helyi Választási
Bizottságába tagnak:
Krisztin Németh Illésné Ábrahámhegy, Rózsa u. 3.szám alatti lakost,
póttagnak:
Pacsi Józsefné Ábrahámhegy, Sólyom-köz 14.sz.alatti lakost
megbízza.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: 2008.március 9.
8. Domján Tibor- Keszler István /Alsóörs / terület és tárolóhelyiség kérelme
a községi strandon.
Vella Zsolt polgármester
A tevékenység végzéséhez - óriás úszógumi / 20 db/ és napvitorla
kölcsönzése - 6-8 m2 nagyságú területre lenne szükségük és áramvételi lehetőségre, ill. 3 m3-es
tároló helységre. Tárolóhelyiségnek megfelelne egy strandi kabin is.
Domján Tibor Ez egy új vállalkozás – Balatonpart körüli projektbe kezdtek - ami már külföldön
működik. Az úszógumi 2,5 m átmérőjű, amiből csak egy darab lenne felfújva. Ezt kisgyermekes
családoknak szánták, akik más lehetőséget nem vesznek igénybe. Nem árusítanak, kölcsönzést
végeznének.
Soltész Attila körjegyző Véleménye szerint a bérleti szerződést egy szezonra kellene először megkötni,
amíg a feltételek megfelelően nem alakulnak ki és a bérleti díj szezon elején egyösszegben kerüljön
befizetésre.
Gáspár József képviselő Meg kell nézni a jelenlegi strandcikkeket árusító pavilon bérlőjének bérleti
szerződését, sérti-e az üzleti érdeket ha az önkormányzat ilyen tevékenységre másnak is biztosít
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lehetőséget. A strandi pavilon bérlője a magas bérleti díjat kifizette, most pedig sokkal alacsonyabb
áron adunk területbérletet.
Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy a napirendet a következő ülésen tárgyalják és a felmerült
kérdések addig pontosításra kerülnek.
9. Ábrahámhegy Önkormányzat 2008.évi költségvetésének elfogadása.
Vella Zsolt polgármester A napirend előterjesztése a képviselő-testület tagjainak megküldésre került.
Felkéri Tóth Zsuzsannát a napirend ismertetésére.
Tóth Zsuzsanna pénzügyi előadó A koncepcióhoz képes történő változásokat ismerteti:
Üzemanyagok 400 e. Ft-ról 500 e. Ft-ra, munkaruha, védőruha 120 e. Ft-ról 150 e. Ft-ra, villamos
energia 5,5 millió Ft-ról 6 millió Ft-ra, vízdíj 600 e. Ft-ról 1,2 millió Ft-ra. Az egyéb dologi kiadások
600 Ft-ról 830 e. Ft-ra nőtt. Betervezésre került az emlékérem díja is.
Ezen módosítások az elfogadott rendezvénytervhez rendelt költségek alapján történtek.
A bevételeknél az Áfa miatt csökkent a bérleti díj. Az iparűzési adó 4.500 e. Ft lett az előző évi
teljesítmény alapján várhatóan ilyen összegű lesz, mivel 2007.évben még csatornázási munkák folytak.
A TEKI támogatás kikerült, mivel 2007. december 28-án megérkezett a támogatás.
A beruházásoknál bekerült a költségvetésbe a strandi kabin, mivel a beruházásoknál szerepeltette a
képviselő-testület a koncepció összeállításánál.
A 2007.évben nyert pályázat alapján ez évben számítógépre 280. e. Ft-os támogatást kaptunk.
Gáspár József képviselő Javasolja, hogy 5 millió Ft összegű ütemben útfelújításokkal foglalkozzanak.
A Patak utcai buszmegálló felszállónál járdasziget építését tervezték.
Vella Zsolt polgármester A strandon a fapótlásokat el kellene végezni, Folly Bt.-től árajánlatot kérnek,
amennyiben a költségvetésbe nem fér bele, úgy a tartalékkeret terhére elvégeztetik a munkát.
A Patak utcai buszmegálló helyett korszerűbbet kellene elhelyezni és egy szintbe hozni. A gépek,
berendezésekre tervezett 1,2 millió Ft helyett buszmegálló költségét kellene betervezni.
Gáspár József képviselő Az önkormányzat tartalékából 21 millió forintot költenének el, ha minden
évben ennyit költenek a ciklus végéig elfogy az önkormányzat tartaléka.
Vella Zsolt polgármester Azokat a beruházásokat amelyek nem égető fontosságúak elhalasztják.
Javasolja, hogy az önkormányzat 2008.évi költségvetését 392.531 e. Ft bevételi és kiadási főösszeggel
fogadják el.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi
4/2008. /II.15./ r e n d e l e t é t
Az önkormányzat 2008.évi költségvetéséről. /3. sz.mell. /
10. Horváth István telekrendezési ügye.
Vella Zsolt polgármester Horváth István kérte, hogy az önkormányzat végeztesse el a tulajdonát
képező 261 és az önkormányzat tulajdonát képező 262/1 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezésének
engedélyezését az önkormányzat költségére. Horváth István 261 hrsz-ú ingatlanának kis része
belenyúlik a 262/1 hrsz-ú út területébe, azt leszűkítve, ezért kérte a telekhatárok kiegyenesítését, úgy,
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hogy az ingatlanok nagysága ne kerüljön megváltozásra. A változtatni kívánt ingatlanon keresztül
halad a Rendezési Tervben szereplő szabályozási vonal, az ingatlanok telekhatár rendezésénél a
szabályozási vonallal jelölt területet köteles az engedélyt kérő az ingatlanrészt leválasztani. Ismerteti a
várható költségeket.
Sütő Árpád műszaki előadó Az előterjesztésben leírt költségek még növekedni fognak az útügyi
hatóság engedélyezési eljárás költségével 130 e. Ft-tal.
Gáspár József képviselő Horváth István bástyája az úton van, mit ajánl fel a bástyáját? A Rendezési
Terv szerint a bástyája a szabályozási vonalon belül van.
Vella Zsolt polgármester Az ingatlan kiegyenesítésének összes költségét az önkormányzat nem tudja
felvállalni. Javasolja, hogy a hivatal tárgyi ügyben további egyeztetéseket végezzen a kérelmezővel.
11. Strandfürdő közműfejlesztési hozzájárulása.
Vella Zsolt polgármester A 163/2007. /X.7./ KT. h a t á r o z a t b a n a Községi Strandfürdő
létesítmény szennyvíz hálózatra való rákötésével kapcsolatban a Képviselő-testület az alábbi döntést
hozta: A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. /8601 Siófok, Tanácsház u. 7. / által az Ábrahámhegy
település Strandfürdő létesítményre megállapított egyszeri víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetését
tudomásul vette. A fizetendő összeg mértékét - 1.212.192 Ft - magasnak tartja a Strandfürdő
szezonális üzemeltetése miatt és kérte ennek felülvizsgálatát.
A DRV Rt. válaszlevelében foglaltak szerint a 38/1995. /IV.5./ Korm.rendelet alapján a hozzájárulást
ki kell fizetni.
A közműfejlesztési hozzájárulás mennyiségi mértékének kiszámítását az előterjesztés tartalmazza. A
megállapítás nem reális, a legerősebb hónapot veszi figyelembe a DRV Zrt. mikor a strandon a többi 9
hónapban nincs fogyasztás.
Soltész Attila körjegyző A fogyasztás kiszámítását a DRV Zrt. belső igazgatói utasítása alapján
végzik, ez nem jogszabály. A Képviselő-testület álláspontja szerint a fogyasztás kiszámítása a 12 havi
átlagfogyasztás alapján történjen.
Vella Zsolt polgármester Levélben írják meg a véleményüket a DRV Zrt. felé, ha nem jutnak
egyezségre, akkor részletekben fizessék ki.
Gáspár József képviselő Javasolja, mivel ennek összegét a költségvetésbe betervezték, hogy egy
összegen fizessék ki.
Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy tárgyalást folytassanak a DRV Zrt.-vel, amennyiben nem
sikerül megegyezni, úgy kérjenek egy éves részletfizetést. Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
34/2008. /II.12./ KT. h a t á r o z a t o t
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy
a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.- vel /8601 Siófok, Tanácsház u. 7./ egyeztetést folytasson az
Ábrahámhegy, Vasút strandfürdő létesítmény víziközmű-fejlesztése hozzájárulása tárgyában.
Amennyiben az egyeztető tárgyalás nem jár eredménnyel az egyszeri víziközmű-fejlesztési
hozzájárulás mértékének csökkentése ügyében, úgy a fizetendő összeg mértékére a bruttó
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1.212.192 Ft összegre az önkormányzat elfogadja a DRV. Zrt. által felajánlott részletfizetési
lehetőséget. A kamatmentes részletfizetés időtartamát egy évben jelöli meg.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: folyamatos.
12. Környezetvédelmi program.
Vella Zsolt polgármester Az előterjesztést a testület tagjai megkapták. A környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995.évi LIII.tv. 46. §. /1/ bek.b./pontja szerint önálló környezetvédelmi
programot kell kidolgozni. Két cégtől a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht-től és a
Blautech Humán- és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft-től kértünk árajánlatot, melyet a képviselők
szintén megkaptak.
Soltész Attila körjegyző A környezetvédelmi program elkészítésére pályázati kiírás nincs, elkészítése
jelentős költséget ró az önkormányzatra.
Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy a környezetvédelmi program elkészítését napolják el, amíg
pályázati kiírás nem lesz. Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
35/2008. /II.12./ KT. h a t á r o z a t o t
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenleg nem kíván az
illetékességi területére „ Települési Környezetvédelmi Programot „ kidolgozni.
Pályázati lehetőség esetén a napirendet újra tárgyalja.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.
13. Tájékoztató a rendezvények elszámolásáról.
Vella Zsolt polgármester A tájékoztatót a képviselők megkapták, amely tartalmazza a 2007.október
23-i ünnepség, Veszprémi Állatkert kirándulás, Mikulás ünnepség, Nyugdíjas karácsony elszámolását.
A nyugdíjas karácsonyt 40.500 Ft-tal túllépték, ez reprezentációs költség, sütemény, ital és egyéb
költségeket tartalmazta, 700 e. Ft összegű volt a nyugdíjasok részére nyújtott ajándékok összege.
A Képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásulvette.
14. Lakossági díjak támogatására vonatkozó rendelet-tervezet.
Vella Zsolt polgármester : A DRV Zrt. megkeresése alapján lehetőség van 2008.évre vonatkozóan a
lakossági díjak támogatására. Az erre vonatkozó pályázatot a DRV . Zrt. nyújtja be Balatonföldvár
gesztorságával, mely anyagot a képviselők teljes terjedelemben megkaptak. Javasolja, hogy nyújtsák be
ezt a pályázatot.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
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36/2008. /II.12./ KT. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 2008.évi
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás
igénylésére.
A képviselő-testület felhatalmazza a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. -t /székhely: Siófok,
Tanácsház u. 7./, Balatonföldvár Önkormányzat gesztorsága mellett az állami támogatás
igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.
A képviselő-testület felhatalmazza továbbá Ábrahámhegy Község Polgármesterét, a szükséges
nyilatkozatok aláírására.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.
15. Közvilágítás átalakulása.
Vella Zsolt polgármester
: Az előterjesztést a testület tagjai megkapták. Az EH-SZER Kft.
tájékoztatta az önkormányzatot, hogy 2008.január 1-től a villamosenergia ellátásban és az
elszámolásban változás következett be. A EH-SZER Kft. megkereste az önkormányzatot az aktív
eszközök karbantartására vonatkozóan.
Kondor László képviselő Annak idején a közvilágítás korszerűsítésre az Édász-szal kötöttek
szerződést, amely 10 év megtakarítása során finanszírozódik. Fel kell hívni az EH-SZER Kft.
figyelmét, hogy az önkormányzatnak a jogelőddel már van ilyen szerződése.
Soltész Attila körjegyző Javasolja, hogy a környező településeken érdeklődjön ezügyben az
önkormányzat, továbbá az EH-SZER Kft. vállalkozási szerződése nem tartalmaz kötbér kitételt, ha a
szerelési és karbantartási munkákat nem végzik el.
Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy a kistérségi elnökasszonyt keressék meg, hogy a térségét
képviselje és más szolgáltatótól is kérjen be árajánlatot. Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi
37/2008. /II.12./ KT. határozatot
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás Zalahaláp Elnökével történő
kapcsolatfelvételre, hogy a közvilágítási szolgáltatás változásával és a villamos energia ellátással
kapcsolatban a kistérségi önkormányzatokat közösen képviselje.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: 2008.március 14.

Vella Zsolt polgármester Az ülést 19.00 órakor bezárja.
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k.m.f.

Soltész Attila
körjegyző

A jegyzőkönyv hitelesítője:

Vella Zsolt
polgármester

Borbély Gyula képviselő

Tájékoztató a zárt ülésről:
A Képviselő-testület két fő részére egyszeri átmeneti segélyt nyújtott, személyenként 15.000 Ft
összegben. Két fő részére lakásfenntartási támogatást állapított meg, 3.600 Ft/hó ill. 3.500 Ft/hó
összegben, amely egy évig folyósítható.
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