ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 24-i nyilvános ülésén, az
Ábrahámhegyi Polgármesteri Iroda hivatalos helyiségében.
Jelen vannak: Vella Zsolt polgármester
Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester
Gáspár József képviselő
Kondor László képviselő
Kovács József képviselő
Igazoltan távolmaradt. Borbély Gyula képviselő
Meghívottak:

Soltész Attila körjegyző
Kovácsné Auer Katalin jkv.v.
Fókás Elemérné és Fókás Elemér
Illésné Rácz Andrea munkaügyi előadó

Vella Zsolt polgármester Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés 5 fővel határozatképes, 15.00 órakor megnyitja.
Ismerteti a napirendi pontokat:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Közművelődési rendelet elfogadása.
Utcák forgalomkorlátozása, táblák elhelyezése.
Szúnyogírtásra szerződéskötés.
Bornapok előkészítése.
Sportnapi előkészítés.
Strandi sportlétesítmények javítása.
Melkovics Pálma minigolfpálya 1.sz. bérleti szerződés 6. pontjának módosítása.
Fókás Elemérné vezetékjogi nyilatkozat kérelme.
Szabó Józsefné vezetékjogi nyilatkozat kérelme.
Mentőkatamarán beszerzése.
Ábrahámhegyi Fürdőegyesület támogatási kérelme.
Kasza Elemérné telekalakítási engedély kérelme.

Tájékoztatók:
- Adóellenőrzési ütemterv.
- Belsőellenőrzésről tájékoztató.
- Temetőkápolna építési engedély hosszabbítása.
- Hulladéklerakók rekultivációja.
A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával 5 igen szavazattal egyetértett.
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1. Közművelődési rendelet elfogadása.
Vella Zsolt polgármester Felkéri Illésné Rácz Andrea előadót, hogy az általa készített előterjesztést ismertesse.
Illésné Rácz Andrea Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közművelődési Főosztálya elvégezte az
önkormányzat közművelődési feladatellátásának vizsgálatát, melyet Dr. Mester Gyuláné szakfelügyelő végzett el.
A jelentés alapján javasolták a helyi közművelődési rendelet módosítását, melyet a képviselő-testület 2008.június
30-i határidővel vállalt el. A rendelettervezetbe beépítésre kerültek az ellenőrzés során feltárt hiányosságok.
A kultúrház terembérleti díja a 75/2005./V. 12./ határozattal lett szabályozva. A határozat alapján a
kultúrházban az eseti árusítások bérleti díja fűtési szezonban bruttó 5.300 Ft, fűtés nélkül 3.200 Ft. A bérleti
díjat is ebben a rendeletben kell megállapítani, ezért ezt a határozatot vissza kell vonni.
Vella Zsolt polgármester Ő egyetért az eddig is alkalmazott bérleti díjakkal, úgy, hogy azt emeljék meg a
8 %-os infláció mértékével.
Kovács József képviselő Eddig a használat során nem merült fel, hogy az eddig alkalmazott bérleti díj nem
megfelelő, szintén a meglévőt javasolja emelni az infláció mértékével, mivel közösségi összejövetel a célja és nem
a profitszerzés.
Gáspár József képviselő Véleménye szerint is a helyi civilszervezetek, önkormányzat használja közösségi
rendezvényekre, csak az üzleti célúra kell másformában megszabni.
Vella Zsolt polgármester Kéri a testület szavazását a 75/2005. /V.12./ határozat visszavonásával kapcsolatban.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta az alábbi
112/2008./VI.24./ KT. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi kultúrház nagytermében
történő eseti árusítások során fizetendő bérleti díj megállapításáról szóló 75/2005. /V.12./
határozatát visszavonja 2008. június 24.napjával.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vella Zsolt polgármester Javasolja a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelettervezet elfogadását
az alábbiak szerint: a kultúrházban az eseti árusítások bérleti díja fűtési szezonban bruttó 5.300 Ft, fűtés nélkül
3.200 Ft emelve az infláció 8 %-os mértékével. A rendelet 2008. június 25.-én lép hatályba és kerül
kifüggesztésre.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül megalkotta az alábbi
9/2008. /VI. 25/ r e n d e l e t é t
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról.
/1.sz.mell. /
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2. Utcák forgalomkorlátozása, táblák elhelyezése.
Vella Zsolt polgármester Lakossági megkeresésre felmerült a Fenyves- Árpád- utcák és a Patak – köz
egyirányúsítása. Szőke Géza ingatlana melletti kanyarnál a tükröt összetörték, a lakók kérték új tükör
elhelyezését, hogy belátható legyen a kanyar, ezt ő is javasolja.
A Jókai és Bajcsy Zs. utcáknál 2 db elsőbbségadás táblát kellene elhelyezni, mivel derékszögű a kanyar és ezt is
kérték a lakók. Elmondta a lakóknak, hogy a községben, akkor minden utcát egyirányúsítani lehetne, ill. minden
utcában lehetne táblát elhelyezni, figyelmesebben kell vezetni.
Soltész Attila körjegyző Önkormányzati utak esetében a forgalom szabályozása a képviselő-testület hatáskörébe
tartozik. A forgalmi rend kialakítására vonatkozóan az alábbiakat kell elvégezni: forgalmi rend kialakítása,
tervezése, a tervezés során szükséges egyeztetni a forgalmi rend módosulást érintő utak kezelőivel, az elkészült
tervet el kell fogadnia a kezelőnek. A tervezés során javasolt szaktervezőt megkeresni a közúti jelzőtáblák
elhelyezésének pontos meghatározása érdekében.
Kondor László képviselő Egyirányúsítást ő sem javasolja, forgalomcsökkentő táblákat lehet elhelyezni, de a
Jókai és Petőfi utca vonatkozásában a KRESZ szabályai szerint a jobbkézszabály érvényesül.
Gáspár József képviselő Egyirányúsításnál a téli viszonyokat is figyelembe kell venni, pl.van olyan lakos a téli
úton lejtőn közlekedve tud csak hazajutni. Vannak olyan helyek ahol egyirányúsításnál nagyobb kört kell
megtenni, a hazajutás érdekében, véleménye szerint lassabban kell közlekedni.
A tükör kihelyezését indokoltnak tartja. A Jókai és Bajcsy utcák vonatkozásában: ilyen alapon mindenhová ahol
szákutca van táblát lehetne kirakni, a derékszögű kanyarban amúgy is meg kell állni, továbbá növények is
zavarják a kilátást.
Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester Fenyves utca egyirányúsítása nem célszerű, mivel az egész dombra az
az egy utca megy fel, a Jókai –Csörgey-Bajcsy utcákra javasolja a tábla kihelyezését.
Kovács József képviselő Az egyirányúsítást nem javasolja, az elsőbbségadásnál pedig több mint 10 helyet fel
lehetne sorolni, ahol ilyen alapon ki lehetne helyezni táblákat, véleménye szerint is a jobbkéz szabály érvényesül.
A Sziget utcában többször előfordul, mivel egyirányú,hogy szembe jönnek az autók. Ezt indokolt lenne megnézni.
A Posta utca végére a „Stop” táblát javasolja az elsőbbségadás tábla helyett.
Gáspár József képviselő A Posta utca végén mindenképpen meg kell állni, ha valaki előz balra kell nézni. A
tábla elhelyezésére vonatkozóan a közút kezelőjével kell egyeztetni.
A 71. sz főút és a vasutállomás között mekkora a távolság az ki van mérve, ha két autó áll ott az egyik rálóg a
vasúti sínre, ez balesetveszélyes. A Virág utcánál a kijárónál is ugyanez a helyzet.
Vella Zsolt polgármester Az Árpád-Fenyves utca egyirányúsítása az elhangzottak alapján nem életszerű. A tükör
elhelyezését javasolja Szőke Géza ingatlana mellett. A Posta utca végére „Állj! Elsőbbségadás kötelező” táblát
helyeznek el. A Jókai, Csörgey, Bajcsy Zs. utcáknál pedig az „Elsőbbségadás kötelező” táblát. A költségeket a
tartalékkeret terhére vállalják. Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta az alábbi
113/2008./VI.24./ KT. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 80. §. 1./ valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. §.
2./ bekezdése alapján forgalomszabályozás bevezetéséről dönt az alábbiak szerint:

-4Közlekedési tükör kerül elhelyezésre 0100 hrsz-ú ingatlanon a 2/1 és a 0103/15 hrsz-ú
ingatlanok között elhelyezkedő út kanyarulatában.
A Posta utca végére, amely a 71. sz. főközlekedési útra csatlakozik „Állj! Elsőbbségadás
kötelező” tábla kerül elhelyezésre az „Elsőbbségadás kötelező” tábla helyett. A kihelyezés
előtt a Veszprém megyei Állami Közútkezelő KHT-val a szükséges egyeztetéseket lefolytatja.
A Jókai, Csörgey, Bajcsy Zs. utcákra a Petőfi utca kereszteződésébe az „Elsőbbségadás
kötelező” táblát helyezi el.
A képviselő-testület a fentiekkel kapcsolatban felmerülő költségeket a 4/2008. /II.15./
rendelettel megállapított költségvetésének tartalékkerete terhére vállalja.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eszközöket rendelje meg és helyeztesse ki.
Árpád u. - Fenyves utca egyirányúsítását nem támogatja, mivel a Fenyves utcán lehetséges
egyetlen módon a terület /Ábrahámi-szőlők és a Nap utca közötti/ megközelítése.
Felelős: Vella Zsolt polgármester

Határidő: azonnal

Vella Zsolt polgármester Az Iskola és Sziget utcáknál lévő résznél javasolja, hogy szakhatóság bevonásával
történjen a táblák elhelyezésének kérdése megvizsgálásra.
3. Szúnyogírtásra szerződéskötés.
Vella Zsolt polgármester A Balatoni Szövetség megküldte a megállapodást a csípőszúnyogok elleni védekezés
finanszírozására, mely szerint az önkormányzat által megadott területre 55 hektárra, az önkormányzatot terhelő
összeg 147.662,- Ft.
A szerződés sürgősség végett már aláírásra került, ezért kéri a testületet, hogy vegye tudomásul és az alábbi
határozati javaslatot fogadja el.
Soltész Attila körjegyző Tájékoztatja a testületet, hogy a csípőszúnyog elleni védekezést 2008-2010.évben az
állam részéről Magyar Turisztikai Hivatal / 50 % / és a Balatoni Szövetség tag önkormányzatai / 50 % /
területük arányában finanszírozzák.
Kovács József képviselő Kérdezi, hogy a költségmegtakarítás ami a szerződésben szerepel miből keletkezett?
Gáspár József képviselő 2007.évben eggyel kevesebb csípőszúnyog elleni védekezés volt és ebből adódott.
Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy a Balatoni Szövetség csípőszúnyog elleni védekezésének
szervezésére és lebonyolítására tett árajánlátát 147.662 Ft összegben fogadják el és hatalmazzák fel a
Polgármestert a vonatkozó Megállapodás aláírására. Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta az alábbi
114/2008. /VI. 24./ KT. h a t á r o z a t
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatoni Szövetség /székhely: 8230
Balatonfüred, Kossuth u. 3./ csípőszúnyog elleni védekezésének szervezésére és lebonyolítására tett
árajánlátát 147.662 Ft összegben elfogadja.
Felhatalmazza a Polgármestert a vonatkozó Megállapodás aláírására.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.

-54. Bornapok előkészítése.
Vella Zsolt polgármester Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 31/2008.(II.12.) számú
határozatával elfogadta Ábrahámhegy Község Önkormányzat 2008. évi rendezvénytervét, melyben a 2008. évi
bornapokat augusztus 6-10-ig kívánja megtartani.
A rendezvényért felelős: Kovács József képviselő
A rendezvény szervezője: Ábrahámhegy Község Önkormányzata és a Hegyközség
A rendezvény helyszíne: Tűzoltó park, sportpálya
A rendezvény tervezett költsége: 900.000.-Ft
A rendezvények költségeit Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő testülete a 4/2008. (II.15.) sz.
költségvetési rendeletével jóváhagyta.
2007. évben a bornapokkal kapcsolatban a következő költségek merültek fel.
Készletbeszerzésként boros kehely vásárlására volt szükség 285 602.- Ft összegben, mely összegből 240 000.- Ft
értékben kerültek értékesítésre a poharak, és 200 db pohár lett leltárba véve, melynek értéke, ami tényleges
kiadásként jelent meg : 45 602.- Ft,
Vásároltak továbbá szemeteszsákot, WC-papírt, seprűt, folyékony szappanokat. 6 906.- Ft
Tehát a készletbeszerzés összesen: 52.508.- Ft
A szolgáltatási kiadások a következőket tartalmazzák:
- kommunikációs költség
27.000Ft
- táncműsor (Sümeg)
80.000Ft
- lebonyolítási díj (Nagy Levente)
55.000Ft
- zeneszolgáltatás (Szente István)
55.000Ft
- zeneszolgáltatás (Zenetel Bt.)
100.000Ft
- előadóművészet (Ajka)
80.000Ft
- amatőr művész előadás
60.000Ft
- vagyonvédelmi szolgáltatás
27.360Ft
- rendezvénysátor felállítása, elbontása
193.500 Ft
- fénymásolópapír
8.400 Ft
- hírdetés
2.600 Ft
- boríték, karton
3.500 Ft
- ételfogyasztás (borverseny)
35.970 Ft
- jogdíj
48.384 Ft
Összesen:
776.714-Ft
A rendezvény tényleges költsége 829.222.-Ft volt.
2007. évben 5 pavilon került felállításra, melyben 4 borosgazda és 2 büfé ( 1 db osztottan) kapott helyet. A
pavilonokat Badacsonytomaj Önkormányzatától béreltük, mely bérleti díj összegét a pavilont használók teljes
mértékig megtérítették az Önkormányzatnak.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete minden évben határozatban megállapítja, hogy milyen szempontok alapján
történhet a vállalkozók jelentkezése a bornapokra.
Az előző években ezek az alábbiak voltak:
- helyi lakosok részére a területet térítésmentesen biztosította
- a terület folyamatos tisztántartásáért és mindennemű anyagi, dologi javakban bekövetkezett kárért a
vállalkozók felelősek
- egyéb nem melegkonyhás üzletkörrel két fő vállalkozó települhet ki, bort, sört és más szeszesitalt nem
árusíthatnak.

–
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A bort árusító vállalkozóknak meg kell felelniük az alábbiaknak:
- tagja legyen a Hegyközségnek
- az előző évi borversenyen rész vett és érmes helyezést ért el
- rendelkezik az összes szükséges hatósági engedéllyel.
Az előző évek rossz időjárási viszonyaira tekintettel szükségesnek látjuk ez évben is a rendezvénysátor felállítását.
2008. április 1-jén a Testvérvárosi kapcsolatok ápolására irányuló rendezvények támogatása tárgyú pályázat
keretében Ábrahámhegy Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be. Az igényelt támogatás 3 800 euró (kb.
950.000.- Ft-nak megfelelő összeg). Az elbírálás 2008. július 1-re várható.
A rendezvény hirdetése az előző években plakátokkal, szórólapokkal a környező településeken is, valamint a
Tapolcai Zöldújságban, a helyi honlapon és kábeltévén keresztül történt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi kérdésekben döntésük meghozatalára.
- árusításra milyen szempontrendszer alapján lehet jelentkezni, és meddig
- maximum hány borosgazda és hány büfé kap helyet, túljelentkezés esetén milyen szempont alapján
választanak (pl. sorsolás) (darabszám megállapításánál figyelembe kell venni, hogy a villany
vételezési hely mindegyik pavilonnál megfelelő legyen)
- a pavilonok bérleti díját az önkormányzat felvállalja-e, vagy azt egyenlő arányban a vállalkozókkal
megtérítteti (bornapok előtt, vagy csak utána)
- rendezvénysátor bérlése
A rendezvénysátor bérlésénél a felállítás költségét kell fizetni, attól függően, hogy a sátor milyen méretezésű.
A Badacsonytomaji Városgazdálkodásnál Ferenczi úrral megbeszéli, hogy melyik méretű sátort tudják felállítani.
Felmérik a helyi borosgazdák igényeit, a büfés üzletkörrel kitelepülők között sorsolással fogják eldönteni, hogy ki
legyen az a kettő aki kitelepülhet, véleménye szerint így igazságos és nincs részlehajlás.
A pavilonok bérleti díját tavalyi évben az önkormányzat számlázta ki a borosgazdák felé a rendezvény után.
Javasolja, hogy az idén a pavilonokat az önkormányzat rendelje meg a pavilont bérlők augusztus 5-ig fizessék be a
bérleti díjat, és ennek ellenében települhetnének csak ki.
Kovács József képviselő Az idei bornapokon az előzőhöz képest nagy változás nem várható, 4 maximum
5 borosgazda szeretne kitelepülni. Két büfé üzletkörrel kitelepülő elégséges volt eddig is. A pavilonok miatt max. 7
db. borkiállító lehet. Valószínű,hogy 500 db poharat kell vásárolni, melyen gravírozás is van, árat még nem tud
mondani, tavaly 460 Ft volt darabja.
Vella Zsolt polgármester Kérdezi, hogy ajándékcikk árus és édességárus legyen-e a bornapokon?
Kovács József képviselő A bort árusítók érdekeit nem sérti, meg kell határozni, hogy hány legyen. Javasolja,
hogy a beadott kérelem sorrendjében legyen egy játékárus és egy édességárus.
Gáspár József képviselő Véleménye szerint édességárus is legyen, hiszen gyerekek is vannak a bornapokon ők is
tudjanak fogyasztani valamit. A bornapok egy szabadtéri program, csak akkor tartsák sátorban ha rossz idő lesz.
Figyelembe kell venni, hogy a tervezett 900 e. Ft összeg elég lesz-e, ha nagyobb sátort kérnek akkor nem lesz elég.
Vella Zsolt polgármester Amennyiben a pályázaton nem nyernek, akkor neves előadóművészt sem tudnak hívni.
Felolvassa a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a Hegyközség neve Badacsonytördemici
Hegyközség. A borosgazdák számát még nem tudják meghatározni, két büfésnek adjanak lehetőséget és egy-egy
édesség ill. ajándékárusnak. A kitelepülést kérő vállalkozó köteles 2008.augusztus 5. napjáig a pavilon bérleti díját
megfizetni valamint a pavilon szállítási költsége a pavilont bérlő vállalkozót terheli.
Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta az alábbi
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115/2008. /VI. 24./ KT.határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján az Ábrahámhegyi Bornapok
megrendezésére 2008. augusztus 6 – 10-ig kerül sor. A rendezvény szervezője Ábrahámhegy Község
Önkormányzata és a Badacsonytördemic-Lábdihegy Hegyközség.
Rendezvény idejére az önkormányzat a
kiállítók részére a szükséges területet (Tűzoltó-park)
térítésmentesen biztosítja. A terület folyamatos tisztításáért az árusítást folytató kitelepülők a felelősek, a
kitelepülés során mindennemű anyagi, dologi javakban bekövetkezett károkért is a kitelepülők felelősek.
Borosgazdák és két
egyéb nem melegkonyhás üzletkörrel rendelkező vállalkozás települhet ki.
Túljelentkezés esetén sorsolással kerülnek a helyek kiosztásra.
Ajándéktárgy kereskedéssel és édesség árusítással foglalkozó vállalkozások részére 1-1 vállalkozás
kitelepülését engedélyezi, a vállalkozások részéről történő kérelem beérkezése /iktatása / sorrendjében.
Az egyéb nem melegkonyhás üzletkörrel jelentkezők az önkormányzat döntése alapján bort, sört és más
szeszesitalt nem árusíthatnak.
A bort kiállító őstermelőknek vagy vállalkozásoknak meg kell felelniük az alábbiaknak:
- tagja legyen a Badacsonytördemic-Lábdihegy Hegyközségnek
- a 2007.évi Ábrahámhegy-Salföld Hegyközség borversenyen rész vett és érmes helyezést ért el
- rendelkezik az összes szükséges hatósági engedéllyel.
A bornapok idejére Ábrahámhegy Község Önkormányzata az árusító pavilonokat, Badacsonytomaji
Turisztikai Egyesülettől kívánja bérbe venni, mely bérleti díjat a bornapokon pavilont használó
vállalkozások és őstermelők részére tovább számláz.
A kitelepülést kérő vállalkozások/őstermelő köteles 2008.augusztus 5. napjáig a pavilon bérleti díját
megfizetni Ábrahámhegy Önkormányzat számlájára továbbá a pavilon Badacsonytomajról történő odavissza szállítási költsége a pavilont használó vállalkozást/őstermelő terheli.
Az önkormányzat a rendezvény idejére rendezvénysátort biztosít, melyet a Badacsonytomaji
Városüzemeltető KHT-től bérel és bérleti szerződés megkötésére a képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert.
Felelős: Vella Zsolt polgármester, Kovács József képviselő-testület
Határidő: 2008.szeptember 15.
5. Sportnapi előkészítés.
Vella Zsolt polgármester A 2008.évi sportnap július 19-én került volna megrendezésre a községi strandon, de a
Balaton körüli röplabda verseny is akkor lesz, így július 26-án rendezik meg. A tervezett költség 60.000 Ft. A
rendezvények költségeit a 4/2008. /II.15./ költségvetési rendeletében hagyta jóvá az önkormányzat
A strandon a bálok július 5 és 19-én, augusztus 2-én és 16-án kerülnek megrendezésre.
6. Strandi sportlétesítmények javítása.
Vella Zsolt polgármester A strandon balesetveszély miatt azonnali intézkedésre volt szükség, ezért a munkákat
elvégeztettem, melynek költsége 239.250 Ft + Áfa összegű volt. Meg kellett csinálni a kabinsor előtt elhelyezkedő
betonos járda megrepedt részeinek feltörését, strandröplabda pálya területén található vízelzáró aknák
lesüllyesztését, strand területén gépi földmunkák, lábteniszpálya melletti rész betonozása előkészítéssel. Kéri a
testületet, hogy az elvégzett munkákat vegye tudomásul és határozatban fogadja el.
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megalkotta az alábbi
116/2008./VI.24./ KT. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a
tulajdonában álló községi strandján a balesetveszélyes állapot megszűntetésre került és ennek
érdekében szükséges munkálatok elvégzésre kerültek.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elvégzett munkára beérkezett
Márkus és Társa Bt. / 8564 Ugod, Árpád köz 13./ számláját 239.250 Ft + Áfa összegben a
tartalékkeret terhére kiegyenlítse.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
7. Fókás Elemérné vezetékjogi nyilatkozat kérelme.
Vella Zsolt polgármester Nevezett a 0114/77. hrsz-ú ingatlanára az elektromos áramot szeretné bevezettetni.
Ehhez szükséges a tulajdonos vezetékjogi nyilatkozata. A nyomvonal érinti az önkormányzat tulajdonában álló
0113 és 0115 hrsz-ú ingatlanokat. A felmerülő költségeket a kérelmezőnek kell viselnie és csak szolgalmi
bejegyzés mellett kerüljön engedélyezésre a kábel fektetés. Az önkormányzat korlátozásra kerül, mivel a
nyomvonal 0,5 méteres védőtávolságán belül mély gyökérzetű fát nem lehet ültetni, egyéb közművezetéket nem
lehet elhelyezni.
Fókás Elemér A lánya pincét szeretne építeni, írásban kért nyilatkozatot az E-ON-tól, így a legkevesebb
magánterületen menne keresztül. Kéri a képviselő-testületet, hogy hozzájárulását részére adja meg.
Soltész Attila körjegyző A szolgalom alapításával felmerülő teljes költség /beleértve a földmérő általi
kitűzés díja, földhivatali, ügyvédi költségek/ köteles-e a kérelmező viselni. A szolgalmi jog biztosítása
céljából a szolgalommal érintett területre az önkormányzat számít-e fel értékcsökkenési díjat. Eddig az
önkormányzat nem számított fel díjat, a képviselő-testületnek kell eldönteni. Ez esetben a szolgalom
alapítás utat érint, nem ingatlant, értékcsökkenés nem olyan mértékű mint egy ingatlan esetében.
Kondor László képviselő Az E-ON a szolgalmi jogot bejegyzi, mivel ő a kábel tulajdonosa.
Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy hatalmazzák fel a Polgármestert, az Ábrahámhegy 0113 és
0115 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vezeték szolgalmi jog alapításának tárgyában kötendő szerződés
aláírására az alábbi kikötésekkel: A szolgalmi jog biztosítása céljából a szolgalommal érintett területre
az önkormányzat nem számít fel értékcsökkenési díjat. A szolgalom alapításával felmerülő teljes
költség /beleértve a földmérő általi kitűzés díja, földhivatali, ügyvédi költségek / kérelmező köteles
viselni. Az Ábrahámhegy 0113 és 0115 hrsz-ú utak eredeti állapotban történő helyreállítása szintén a
kérelmező költségviselése mellett történik. Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi
117/2008. /VI.24./ KT. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert,
az Ábrahámhegy 0113 és 0115 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vezeték szolgalmi jog
alapításának tárgyában kötendő szerződés aláírására az alábbi kikötésekkel:
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nem számít fel értékcsökkenési díjat.
- A szolgalom alapításával felmerülő teljes költség /beleértve a földmérő általi kitűzés díja,
földhivatali, ügyvédi költségek / kérelmező /Fókás Elemérné, Tapolca, Május 1. u. 4. /
köteles viselni.
- Az Ábrahámhegy 0113 és 0115 hrsz-ú utak eredeti állapotban történő helyreállítása
szintén a kérelmező költségviselése mellett történik.
Felelős: Vella Zsolt polgármester

Határidő: azonnal

8. Szabó Józsefné vezetékjogi nyilatkozat kérelme.
Vella Zsolt polgármester Szabó Józsefné 0114/40 hrsz-ú ingatlanára elektromos hálózatot szeretné bevezettetni.
Ehhez szükséges a tulajdonos vezetékjogi nyilatkozata. A nyomvonal érinti az önkormányzat tulajdonában álló
0115 hrsz-ú ingatlant. Javasolja, hogy a hozzájárulást az előterjesztés szerint adják meg, ugyanazon feltételekkel
ahogy az előbbi napirendben is e tárgyban. Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta az alábbi
118/2008./VI.24./ KT. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert,
hogy az Ábrahámhegy 0115 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vezeték szolgalmi jog
alapításának tárgyában kötendő szerződés aláírására az alábbi kikötésekkel:
- A szolgalmi jog biztosítása céljából a szolgalommal érintett területre az önkormányzat
nem számít fel értékcsökkenési díjat.
- A szolgalom alapításával felmerülő teljes költség /beleértve a földmérő általi kitűzési díja,
földhivatali, ügyvédi költségek / kérelmező /Szabó Józsefné . /
köteles viselni.
- Az Ábrahámhegy 0115 hrsz-ú út eredeti állapotban történő helyreállítása szintén
a kérelmező költségviselése mellett történik.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
9.Melkovics Pálma minigolfpálya 1. sz. bérleti szerződés 6. pontjának módosítása.
Vella Zsolt polgármester Melkovics Pálma Tapolca, Május 1. u. 8./b. .szám alatti lakos egyéni vállalkozó
1.sz.mellékletben előterjesztett kérelemmel fordult a képviselő-testületünkhöz. A kérelem beiktatása előtt
tényszerűen az alábbi tájékoztatást nyújtom összefoglalva az eddigi eseményeket:
A képviselő-testület 6/2008. /I. 17./ KT. határozata alapján az Ábrahámhegy, 1036/1. hrsz-ú természetben
minigolfpályát bérbeadta megtekintett állapotban Melkovics János Ábrahámhegy, Nyírfa u. 16.szám alatti egyéni
vállalkozónak. Bérlő kérésére 69/2008. /IV. 15/ KT. határozat alapján engedélyezte a családon belüli bérlőváltást,
felesége Melkovics Pálma egyéni vállalkozónak. A bérleti szerződés egyéb pontjai változatlan formában kerültek
meghatározásra. 2008. V. 7-én a bérlőnek történő minigolfpálya műszaki átadás-átvétele kapcsán jelenlévő felek
egydöntetően konstatálták / hivatal részéről Sütő Árpád / bérlő részéről Melkovics Pálma, hogy a 12 pályából 9
pálya felületén felfagyások, ebből eredő festési hibák találhatók, így bérlő a pályák átvételét megtagadta.
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során az önkormányzat vállalta, hogy a 9 pálya esetében a pályaburkolati hibák kijavításához szükséges anyagot
biztosítja, úgy, hogy a munkát bérlő a vonatkozó technológiai eljárás betartásával végzi el, melynek felügyeletéhez
ingyenes szakembert biztosít, az anyagot gyártó Kvarc – Minerál Kft.
A burkolati hiba javítást követő festést a vállalkozó végzi oly módon, hogy a szükséges festékanyag 50 %-át az
önkormányzat biztosítja max. 57. e. Ft összegben. Az ezt megerősítő testületi döntést 98/2008. /V. 16./ KT.
határozatával a képviselő-testület megerősítette.
Fent hivatkozott strandi egyeztetésen az önkormányzat részéről kikötésre került az is, hogy a vállalkozó elmondása
alapján és a technológia betartásából fakadóan is a pályaburkolat állagának megerősítése előtt a rajta lévő
festékmaradványt a bérlőnek el kell távolítani, úgy, hogy időben vélelmezve az ezzel járó jelentős porhatást
mindenképp befejezésre kerüljön 2008. június 1-ig. /strandnyitás/
A pályázó fenti határidő lejárta előtt nem egészen egy héttel jelezte, hogy az általa használt technológiával először
drótkorong, majd kisipari homokfúvó nem tudja a tisztítást elvégezni nagyobb teljesítményű gépet kell beszereznie.
Ehhez az önkormányzat segítségét kérte, melyben önkormányzatunk nem tudott segítséget nyújtani. /pontosabban
az általunk javasolt cég rendelkezik ugyan nagy nyomású homokfúvóval de az fixen telepített , így nem tudták
bérbeadni. /természetesen vállalkozót tájékoztattuk arról, hogy ennek biztosítása nem önkormányzatunk feladata.
Kérdés, hogy az önkormányzat a plussz 57. e. Ft költséget felvállalja-e?
Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester Minél előbb fel kellene újítani, ne legyen ilyen elhanyagolt állapotban.
Kondor László képviselő Véleménye szerint a fák gyökere is feltörhetik a golfpályát.
Gáspár József képviselő A golfpálya 14-15 éves, az önkormányzat korábban jelentős összeget nem költött rá. A
téli időszakban vízben állt, a falevelek rajta voltak, ez az önkormányzat hibája is. Ha nem folyna be belőle
bevétel, akkor is jó szabadidős tevékenységre. A Balaton környékén már sok golfpálya van, így csökken a
vonzereje.
Kovács József képviselő A bérlő is felelős, mivel elvállalta, hogy időben elvégzi a felújítást a strand nyitása előtt.
Javasolja a költségek megfelezését.
Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester A vállalkozó a kerítés építését is vállalta.
Soltész Attila körjegyző A vállalkozó kérte, hogy szeretne kerítést építeni úgy, hogy a már meglévővel azonos
kivitelben készüljön el.
Vella Zsolt polgármester Felteszi szavazásra, Kovács József képviselő által javasoltat, hogy az 57. e. Ft-ot
felezzék meg és 28.500 Ft-tal támogassa az önkormányzat a felújítást.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 1 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és egy tartózkodással szavazott,
tehát a javaslatot elvetette.
Kérdezi a testületet ki támogatja, hogy plussz 57.000 Ft-tal támogassák? Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett és
tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi
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Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy
Melkovics Pálma /Tapolca, Május 1. u. 8/b. / egyéni vállalkozóval a minigolfpálya
üzemeltetésére 2008.május 20-án kötött „Bérleti szerződés 1.sz.módosításának” 6.pontját az
alábbiak szerint módosítsa:
2008. évben a minigolfpálya festéséhez szükséges anyagot a vállalkozó a saját költségére
fedezi.
2009.évben a szerződés 1.sz. módosításának 6.pontjában szereplő festékanyag bruttó 114.000 Ft
összegét az önkormányzat fedezi. A bérbeadó 2009.évben biztosítja a pályák burkolásához
szükséges anyagot, melyet a bérlő megfelelő technikai eljárással köteles felhasználni a pályák
burkolására.
A minigolfpálya téli állagmegóvásának biztosítása a bérlő kötelessége.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: 2008.július 15.
10. Mentőkatamarán beszerzése.
Vella Zsolt polgármester Ismerteti az előterjesztést, miszerint a mentőkatamaránra benyújtott pályázat alapján
annak beszerzési értéke 480. e. + Áfa. A támogatás mértéke 80 %-os. Ez a beruházás a strandhoz tartozik, így az
Áfá-t le lehet vonni és az igényelt támogatási összeg meghatározásánál az Áfa-val csökkentett összeg kerül
figyelembevételre. Az elnyert támogatás összesen 399.360 Ft. A saját forrás 99.840 Ft, javasolja, hogy ezt a
költségvetés tartalékkeret terhére biztosítsák. Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta az alábbi
120/2008./VI.24./ KT. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium által kiírt kiemelt térségek összehangolt fejlesztési programjának megvalósítása
keretében Mentőkatamarán
beszerzésére
99.840 Ft / azaz: kilencvenkilencezernyolcszáznegyven forint / saját forrást biztosít a 2008.évi költségvetésének tartalékkerete
terhére.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
11. Ábrahámhegyi Fürdőegyesület támogatási kérelme.
Vella Zsolt polgármester Tárgyi napirendhez kapcsolódóan a 2008. június 3-án megtartott Képviselő-testületi
ülésen tájékoztatta a Tisztel Képviselő-Testületet a Balatoni Integrációs Kht. által kiírt „A nem kormányzati
szervek bevonásának ösztönzése a környezetvédelem területén a Balaton régióban „ című pályázatról. Mivel jelen
pályázati kiírásban Önkormányzatok nem pályázhattak ,így Ábrahámhegy Község Önkormányzat 111/2008.( VI.
3.)KT határozata alapján az Ábrahámhegyi Fürdőegyesülettel való kapcsolatfelvételről döntöttünk. Az
egyeztetések alapján nyilvánvalóvá vált hogy az Ábrahámhegyi Fürdőegyesület 2008. június 30-ig szeretné
benyújtani pályázatát, mely tekintetében megbízta a Balatontérségi Terület- és Gazdaságfejlesztő
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melletti terület) és a 104/2 (Bökk-helyi kilátó) helyrajzi számú ingatlanokon szeretne zöldterületet kialakítani,
szelektív hulladékgyűjtőket, 5m3 zárt konténereket elhelyezni, a kerékpárút egyszeri karbantartási munkáit
végezné el, valamit eszközbeszerzésként fűnyíró traktort, fűkaszát és komposztaprítógépet vásárolna.
A projekt összköltsége 7.260.167,-Ft. Az igényelhető támogatás mértéke az összköltség 90%-a, így a fennmaradó
10%-os önrész biztosítására lenne szükség.
Az Egyesület a kérelmében a jelen pályázathoz kapcsolódó önrész biztosítása céljából igényli támogatásunkat
726.000 Ft összegben.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat 8/2008.(VI.4.) számú költségvetési rendeletében működési célú pénzeszköz
átadására államháztartáson kívülre 1.200.000Ft összeg van tervezve. A mai napig ebből a keretből 220.000Ft
támogatást nyújtottunk.
Javasolja, hogy a támogatást adják meg kifejezetten fenti célra, amennyiben a cél nem valósul meg a támogatási
összeg visszafizetésre kerüljön sor. Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta az alábbi
121/2008./VI.24./ KT. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ábrahámhegyi
Fürdőegyesületet /székhely: 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13./ A Balatoni Integrációs
Kht. által kiírt „A nem kormányzati szervek bevonásának ösztönzése a környezetvédelem
területén a Balaton régióban „ című pályázathoz önrész biztosítása céljából 726.000 Ft összegű
támogatásban részesíti.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
Sikeres pályázat esetén a Támogatott köteles a támogatás tárgyévének december 20. napjáig a
támogatásról írásos formában elszámolni.
Amennyiben a pályázat nem nyer támogatást és az abban foglalt célok nem valósulnak meg a
megkötendő támogatási szerződés alapján a Támogatott a támogatás teljes összegét a
mindenkori jegybanki alapkamattal növelten egy összegben 15 napon belül köteles visszafizetni
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: 2008. szeptember 30.
12. Kasza Elemérné telekalakítási engedély kérelme.
Vella Zsolt polgármester Kasza Elemérné és társai közös ingatlanukat megosztották, az építési hatóság által az
átvezetéshez szükséges a felek telekhatárrendezési és tulajdonközösség megszüntető szerződése.
A szerződéstervezet alapján az Önkormányzat 567 hrsz-ú ingatlan ( Patak köz ) 5 m2 területtel csökken.
A csökkenés oka a 18/2005 (XII.15) számú rendelettel elfogadott rendezési terv, mely az adott ingatlan
vonatkozásában az Önkormányzat felé szűkül.
Javasolja az 5m2 terület ingyenes átengedését, illetve a szerződés aláírását, azzal, hogy az átvezetés során
felmerülő összes költséget ( ügyvédi, és átvezetési díj a kérelmezők fizetik. Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta az alábbi
122/2008./VI.24./ KT. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 567 hrsz-ú ingatlanból 5m2 nagyságú
területrészt ingyenesen felajánl telekhatárrendezés jogcímén az Ábrahámhegy 560/1 hrsz-ú ingatlan javára.

- 13 Az átvezetés költségét a felek olyan formában állják, hogy Ábrahámhegy Község Önkormányzat teljesen
díjmentes az átvezetés során, ezért az átvezetés költsége ( ügyvédi és hatósági díj) a kérelmezőket /Kasza
Elemérné és társai / terhelik.
A képviselő-testület telekhatárrendezési és közös tulajdont megszüntető szerződés aláírására felhatalmazza
a polgármestert.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Tájékoztatók:
-

Adóellenőrzési ütemterv.

Vella Zsolt polgármester A 2008.április 16-án kelt ütemterv alapján az Adóhatóság Ábrahámhegy Község
Önkormányzat belterületén lévő helyi adóztatással érintett ingatlanokat a Petőfi és az Eötvös J. u. által határolt
településrészen ellenőrzés alá vonta.
Az ellenőrzés a Ábrahámhegy Önkormányzat Képviselő-testülete által bevezetett adónemek közül az
építményadóra a telekadóra és az idegenforgalmi adóra terjed ki.
Az ellenőrzésre az adóhatóságot az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII.tv. 86.§ - 119.§ hatalmazza fel.
Elmondható, hogy az adózási morál jó, az adóalanyok száma 1369 fő.(Az adóalanyok magas száma abból
adódik, hogy a bevallásokat tulajdoni hányadonként kell megtenni.)
A költségvetésben tervezett adóbevételek évről-évre befolynak.
Azonban vannak olyan ingatlanok, amelyek kikerülnek a hivatal látóköréből. Annak érdekében, hogy ezek a
hiányosságok megszűntetésre kerüljenek az Adóhatóság szükségesnek tartotta az adónyilvántartás tételes
felülvizsgálatát.
Az ellenőrzés menete :
1. Ábrahámhegy belterületén önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlanokról lista készítés.
2. Az egyeztető listák összevetése a meglévő bevallásokkal.
3. A hiányzó bevallások kimutatása.
4. Az adóalanyok felhívása az elmaradt bevallás megtételére.
5. A benyújtott bevallások alapján az adóhatározatok elkészítése, amennyiben indokolt a törvény által
szabályozott visszamenőlegesen 5 évre történő adó kivetése.
Az ellenőrzés első 4 pontjában foglaltak vizsgálata már lezajlott.
A belterületbe vont ingatlanok telekadóztatása további vizsgálódást igényel.
Az építmények hasznos alapterületének vizsgálata során az Adóhatóság az ingatlantulajdonosokat felhívja, hogy
amennyiben a már korábbi években benyújtott bevallásukban közölt hasznos alapterület megváltozott a
módosításra vonatkozó bevallásokat mulasztási bírság kiszabása nélkül megtehetik.
Az ingatlantulajdonosok jelentős hányadának a helyi adórendeletetek bevezetésének évében (1992. évben) kelt a
bevallása. Az eltelt 16 év alatt történhettek hasznos alapterület módosulások, melyek bejelentése az adóalanyok
figyelmét elkerülték.
Soltész Attila körjegyző Ábrahámhegy községet a nagyságánál fogva az ellenőrzés során tömbökre osztották és a
felülvizsgálat az előterjesztés szerinti tömbben kezdődött, de a teljes település felülvizsgálatra kerül.
Az előterjesztés 4.pontját miszerint az adóalanyok felhívása az elmaradt bevallás megtételére megtörténik, ez
kiegészíti azzal, hogy megadják az adóalanyoknak az önkéntes bevallás lehetőségét.
A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásulvette.

-14- Belsőellenőrzésről tájékoztató.
Vella Zsolt polgármester Az előterjesztést a testület tagjai megkapták. A belső ellenőrzés 2008.április 22április 27-e között folyt le, melynek tárgya az önkormányzat 2007.évi fejlesztési támogatások segítségével
megvalósult beruházások szabályszerűségének ellenőrzése volt. Az ellenőrzés során hibát nem tártak fel.
Az ellenőrzési jelentésben tett javaslatok elvégzéséről, annak végrehajtásáról intézkedési terv készült, melyben a
javaslatok elvégzésének határideje 2008.június 30.-i határidővel lett meghatározva.
Javasolja a 2008.évi belső ellenőrzési jelentés tudomásulvételét. Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi
123/2008. /VI. 24./ KT. határozatot
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008.évi belső ellenőrzési jelentést
megismerte és tudomásul veszi.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.
-

Temetőkápolna építési engedély hosszabbítása.

Vella Zsolt polgármester A kápolna / 2233 hrsz. / építési engedélye 2008.január 5. napján lejárt. Az engedély
érvényessége 1-1 évre meghosszabbítható. 2007.december 28.napján kezdeményezésre került az illetékes
hatóságnál az engedély meghosszabbítása, melyet a hatóság elbírált és az engedély érvényességét 2009.január
5.napjáig meghosszabbította. A beruházásra többször megkeresésre került az EU Pályázati Központ Kft., a
tájékoztatás szerint a pályázatfigyelés folyamatban van, de ezidáig nem jelent meg olyan pályázati lehetőség,
melyre az önkormányzat pályázhatna.
A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásulvette.
-

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás.

Vella Zsolt polgármester A hulladéklerakók rekultivációjára vonatkozóan az Észak-Balatoni Térség Regionális
Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtott be.
A tájékoztatás alapján első körben minden társult önkormányzatnak be kell fizetnie összesen 60.647.424Ft
összeget a társulási megállapodás alapján lakosságszám arányosan. Ábrahámhegy község Önkormányzat által
befizetendő becsült összeg a terveztetésre és engedélyezésre: 115.230 Ft. Eddig pontos összegre tájékoztatást nem
küldtek.
Soltész Attila körjegyző Tárgyi társulási tanács döntése szerint pályázatot nyújtott be és az önrészt a társulásban
részt vevő összes önkormányzat viseli, még ha nincs is szeméttelepe. Vezérlőelv volt, hogy ez a teher ne csak az
érintett önkormányzatokat terhelje.
A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásulvette.

-

Rendezvények elszámolásáról tájékoztató.

Vella Zsolt polgármester 2008.június 19-ig az alábbi rendezvények kerültek megrendezésre, illetve elszámolásra.
-teremfoci bajnokság
13.967 Ft
-darts, asztalitenisz bajnokság
3.490 Ft
- március 15-i ünnepség
20.231 Ft

-15-húsvét
-olajfestmény kiállítás
-halászléfőzés
-falunap
-kiállítás

8.241 Ft
158.253 Ft
35.430 Ft
280.460 Ft
86.405 Ft

Megállapítható, hogy az önkormányzat költségvetési rendben van és a dolgok jól mennek.
A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásulvette.

-

Strandi beruházások, kiadások alakulása 2008.június 19-ig.

Vella Zsolt polgármester Az önkormányzat a költségvetési rendeletében a strandi kabinok korszerűsítését, ill. a
strandi támfal elkészítését nevesítette. A szezon előtti készülődés során további beruházásokra, felújításokra volt
szükség, melyek során a strand esztétikai javításán törekedtünk.
Strandi támfal
239.743 Ft
Kertészeti munkák
583.700 Ft
Fűnyíró traktor
594.750 Ft
Áfa
283.639 Ft.
Pavilonok előtti térkövezés
733.439 Ft
Vízóra akna, lábtengópálya kial.
333.090 Ft
Strandi vízórák cseréje,zuhanyfejek
135.050 Ft
Strandi lidókialakítás
142.500 Ft
Lépcső felújítás
117.253 Ft
Strandi címtábla festés
20.000 Ft
Pénztárgép vásárlás, átprogramozás
122.040 Ft
Rovarírtás
21.600 Ft
Eddig felmerült strandi kiadások összesen: 3.518.464 Ft.
Ezen kiadások nem tartalmazzák a 2008.május 2-től munkaviszonyban lévő 4 fő munkabérét, ill. az ehhez
kapcsolódó járulékkiadásokat.
A strand június 1-i nyítása óta bevételként megjelent összeg:
-strandi bevétel
512.400 Ft
-bérleti díj
100.000 Ft
A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásulvette.
Vella Zsolt polgármester Az ülést 17. 40 órakor bezárja.
k.m.f.
Soltész Attila
körjegyző

A jegyzőkönyv hitelesítője: Kondor László képviselő

Vella Zsolt
polgármester

