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

Ikt.szám:  27-184/2008.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november   12-i  
nyilvános  ülésén.

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

Jelen vannak:    Vella Zsolt polgármester
  Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester  
  Gáspár József képviselő   
  Kondor László  képviselő 
  Borbély Gyula képviselő 

                            Kovács József   képviselő  /17.00 órakor távozik/

Meghívottak:      Soltész Attila körjegyző 
                            Kovácsné A.Katalin jegyzőkönyvvez.    

Jelen voltak továbbá: Video Kalmár V 5 Stúdió két fő munkatársa. 

Vella Zsolt polgármester  Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 6 tagú képviselő-testületből 
6 fő jelen van, az ülés határozatképes. A képviselő-testületi ülést  15.00 órakor megnyitja.
Javasolja, hogy a 6.napirendet a mai ülésen ne tárgyalják, mivel a Remondis Kft. vezetőjével – mivel külföldön 
tartózkodik – nem tudott tárgyalni, november 14-én folytat vele megbeszélést és e napirend helyett a NABE 
támogatási kérelmet tárgyalják.

Ismerteti a   napirendi pontokat:

1. Ábrahámhegy Önkormányzat  2008. I-III.n.évi költségvetés teljesítésének elfogadása. 
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester 

2. Körjegyzőség  2008.I.-III.n. évi költségvetés teljesítésének elfogadása.
Előterjesztő: Soltész Attila körjegyző 

3. Körjegyzőség  2009.évi költségvetési koncepciójának I. fordulós tárgyalása.  
Előterjesztő: Soltész Attila körjegyző 

4. Ábrahámhegy Önkormányzat  2009.évi költségvetési koncepciójának I.fordulós tárgyalása. 
Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester 

5. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  15/2007./XI.15./ 
rendelet módosítása. Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester 

6.  NABE támogatási kérelme.   
       Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester 
7. Körjegyzőség  2009. évi kiemelt céljainak meghatározása. 

Előterjesztő: Soltész Attila körjegyző 
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8.    2009.évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása. 
 Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester 

 

9. Tájékoztató a  kistérségi közlekedési szolgáltatás bevezetése tárgyában elnyert 
pályázatról. Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester

10. Tájékoztató „A nem kormányzati szervek (NGO-k) bevonásának ösztönzése 
       a   környezetvédelem területén a Balaton Régióban” című pályázatról. 
       Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester
11.   A hivatali épület új tetőcserepére elnyert támogatásról döntéshozatal. 
        Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester
12.   Az „Új Magyarország Vidékfejlesztési Program” keretében pályázat benyújtása. 
        Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester
13. Fejes Tamás telekhatárrendezési ügye.
        Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester

A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával 6 igen  szavazattal   egyetértett. 

1. Ábrahámhegy Önkormányzat  2008. I-III.n.évi költségvetés teljesítésének elfogadása. 

Vella Zsolt polgármester 
Az 1992. évi az Államháztartásról szóló XXXVIII. törvény 79. §.(1) bekezdése a polgármester feladatává teszi, 
hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a helyi Önkormányzat háromnegyed éves helyzetéről. Ennek a törvényi 
kötelezettségnek teszünk eleget ezen előterjesztés benyújtásával. 
Az Önkormányzat kiadásai között szereplő személyi juttatások időarányosan teljesültek.  
Az alapilletmények a 2008. évi minimálbér változásoknak (69.000 Ft-ra nőtt) megfelelően lettek tervezve és ezek 
megfelelően is alakultak. Részmunkaidőben 2 fővel lett számolva. Közhasznú, közcélú foglalkoztatott bére is itt 
jelenik meg, viszont itt a bér bevételi oldalon támogatásként is megjelenik.
Az  állományba  nem tartozók juttatásaiban  a  képviselők,  illetve a  polgármester  tiszteletdíja  tartozik,  mely a 
11/2006.  (XI.15.)  számú  rendelet  (a  települési  képviselők  költségtérítéséről  és  tiszteletdíjáról  és  egyéb 
költségtérítéséről) alapján  elfogadott tiszteletdíjak után lett számolva (165e, 70e, 37e). A járulékok a személyi 
juttatások után arányosan alakultak.
A dologi kiadások az alábbiak szerint alakultak.
Irodaszer, nyomtatvány vásárlására volt szükség: vásárlásra került nyugtatömb, készpénzfizetés számla (strandra) 
üdvözlőlap nyugdíjas karácsonyra, nyomtatópatron könyvtárba, névjegykarton oklevelekhez. 
Könyv vásárlásba a szónoklatok nagykönyve című kiadvány, települések címerei kiadvány, illetve egyéb könyvek 
kerültek vásárlásra a könyvtár részére. 
Folyóiratok között a Napló előfizetés, Nők lapja, Praktika, Heti válasz előfizetések tartoznak.
Kis  értékű tárgyi  eszközök között  fűnyíró traktorba  akkumulátor,  gumi bölcsőhinta,  laminálógép,  pénztárgép 
strandra került megvásárlásra.
Anyagbeszerzések  között  az  alábbiak  szerepelnek:  koszorú,  mécses,  só  utakra,  utcanévtáblához  faanyag, 
védőkesztyű, szemeteszsák, labda,  szekrényzár,  evezőlapát,  védőháló, tisztítószer, murva,  ecset, festék, cserép, 
kábel, fűmag, damil, gumilemez, tipli, csavar, vágókorong, huzal, stb.
Egyéb kommunikációs szolgáltatások közé a képújság szerkesztői díja, kábeltévé előfizetés, honlap karbantartás, 
testületi ülés közvetítés díja tartozik.
Szállítási  szolgáltatások kiadásai  a  tapolcai  volánnak fizetett  önköltség kiegészítés tartozik,   tavalyi  év végi 
nyugdíjas karácsony szállítási költsége, illetve dobruskai kirándulás költsége. Bevételi oldalon az egyéb bevételek 
között az utazók által befizetett buszköltség megjelenik.
Karbantartás,  kisjavítás  alatt  mosdó  javítási  költsége,  buszváró  üvegezése,  MTD  gép  javítása,  Husquarna 
javítása, padok, utcanévtáblák, strandi lépcsők javítása került könyvelésre.
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Egyéb üzemeltetési,  fenntartási  szolgáltatások között  a  BÖKI részére fizetendő  (72/2008.  (IV.15.)  sz.  KT. 
határozat alapján, mellyel a képviselő testület elfogadta a BÖKI költségvetését) szemételszállítás díját, strandi 
zúzalék  kiszedése,  felrakása,  tűzoltóautó,  skoda  gépkocsi  műszaki  vizsgára  felkészítésének  díja,  rovarirtás 
strandon, szúnyogirtás költsége, strandi nyíltvízi vizsgálat díja, strandi őrzés díja, vízimentő szolgálat díja, nyílt 
vízi vizsgálat díja tartozik

Reklám és propaganda kiadások között az Ábrahámhegyi Hírmondó nyomdaköltsége jelenik meg. 
Egyéb  különféle  dologi  kiadások  között  szerepel  a  kulcstartók  költsége,  jegyzőkönyvek bőr  kötése,  munka 
egészségügyi ellátás költsége, tűzoltó készülék ellenőrzés díja.
Egyéb befizetési kötelezettség az előző évi maradvány visszafizetése kamattal módosított előirányzatként szerepel, 
mivel ez  nem tervezhető kiadás,  ezt  a  Magyar  Államkincstárnak  kellett  kifizetni,  a  2007.  évi  költségvetési 
beszámoló alapján.
Végleges pénzeszköz átadások között az Önkormányzat fizet ki többek között Balatonrendes Önkormányzatának 
szemétlerakási díjat, óvodai, iskolai fenntartói díjat Badacsonytomaj, Révfülöp és Tapolca Önkormányzatoknak, 
valamint gyermekjóléti és családsegítő díjat.
Az Önkormányzat működési támogatást  nyújtott a  lakosságnak a csatornaközmű 15%, illetve 25% állam által 
finanszírozott  részével 259e Ft  értékben. Ez a  Magyar  Államkincstártól való lehívás után kerül kifizetésre a 
lakosság részére. 
Felújítási kiadásai között a Hivatali épület felújítása, valamint az Akácfa utcai útfelújítás szerepel. 
Beruházások között az alábbiak valósultak meg Önjáró fűnyíró került vásárlásra 595e Ft értékben a strandra, új 
tárgyalószékek kerültek a kultúrházba 449e Ft értékben.. Elkészült a strandi támfal, (240e Ft) Számítógép került 
vásárlásra  a  könyvtárba 252e Ft-ért (e Magyarország pályázaton a  vásárlás ellenértéke visszatérül) ,a  strandi 
pavilonok előtt elkészült a térkövezés (489e Ft), illetve a strandon kertészeti munkák kerültek elvégzésre (584e Ft). 
Az  út  aszfaltozási  munkák  is  elkészültek,  vásárolva  lett  egy  mentőkatamarán,  melynek 80%  -a  pályázati 
támogatás lesz.  Fenti beruházásokhoz kapcsolódó áfa kiadás 1497e Ft.
Működési bevételek közé a strandi bevétel, bérleti díjak (strandi büfék, Vodafone bérleti díja, és egyéb bérleti 
díjak) bírság, és egyéb bevétel került könyvelésre.
Az önkormányzat helyi adói a tervezetnek megfelelően folytak be. Jelenleg is van adó a számlákon, mely még nem 
került átutalásra a költségvetési számlára.
Működési célú pénzeszközt vesz át az Önkormányzat mint gesztor a körjegyzőség fenntartására  Balatonrendes 
Község Önkormányzatától, valamint a Körjegyzőségtől.
Az átengedett központi adók (Szja) a Magyar Államkincstár utalása alapján havonta kerülnek az önkormányzat 
számlájára, ugyanúgy, mint az önkormányzatok költségvetési támogatása (normatív, illetve központosított). 
A kiegészítő támogatás az önkormányzat által kifizetett ápolási díjak, lakásfenntartási díjak állam által támogatott 
része. 
A központi előirányzatok a 2008. évi bérpolitikai intézkedések állami támogatása, illetve a lakossági közmű állami 
finanszírozása. 
Egyéb központi támogatás a 13.h.illetmény elszámolása és az eseti kereset kiegészítést tartalmazza. 
Működési célú támogatás központi kvi szervtől a közcélú támogatás.
Az Önkormányzat pénzeszközt vesz át Balatonrendestől működési célokra (körjegyzőség fenntartása), valamint a 
Körjegyzőségtől, mint gesztor önkormányzat a gáz, víz, és villanyenergia költségekre. 
Támogatást kapott a Kistérségtől mozgókönyvtári feladatok ellátására, illetve rendezvény támogatásra.
Támogatást nyert az önkormányzat a szennyvízcsatorna III. ütemére, melynek I. részszámlája még a 2007. évben 
kiegyenlítésre került, de a támogatást 2008. évben kapta meg az Önkormányzat.
Az Önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott, pénzkészlete 2008. szeptember 30-án 64.196 e Ft.
Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy kinek van hozzászólása? 

Borbély Gyula képviselő  A GyőrBer Kft. felszámolása kapcsán van-e remény?

Vella Zsolt polgármester   Véleménye szerint nem sok remény van arra, hogy az önkormányzat visszakapja a 
pénzét, mivel a sor végén állnak, elől vannak a bankok és a nagy cégek és a GyőrBer Kft-nek az irodaházon felül 
más vagyona nem volt. 
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Kondor László képviselő  A beruházások sok mindentől függenek, a Patak-parti sétány és a Honvéd utcai 
közvilágítás tervelőkészítése milyen stádiumban van.

Vella Zsolt polgármester   A Patak-parti sétánnyal kapcsolatban 5 hónapja írtak az ingatlantulajdonosoknak, 
mivel szolgalmi jogot kell szerezni a tervezéshez, de nem válaszoltak. 

A Honvéd utca közvilágítás ügyében az E-ON Zrt. munkatársai itt voltak, megegyeztek, hogy a folyamatot 
elindítják, konstrukciót dolgoztak ki, külön egy-egy lámpa felszerelésére is kértek árajánlatot, de nem érkezett 
meg. 

Soltész Attila körjegyző  A Patak-parti sétány melletti ingatlanok magántulajdonban vannak, az önkormányzat 
kezdeményezhet kisajátítást, de az költségbe kerül. A hivatal ismételten megkeresi az ingatlantulajdonosokat. 

Vella Zsolt polgármester  Javasolja, hogy az önkormányzat  2008. I-III.n. évi költségvetés teljesítéséről készült 
beszámolójelentést  jóváhagyólag fogadja el a testület, kéri a testület szavazását.

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6 igen  szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül  meghozta az alábbi 

168/2008.  /XI.  12. /  KT.  h a t á r o z a t o t 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat Képviselő-testülete 
az önkormányzat  2008. I-III.n. évi költségvetés teljesítéséről készült 
beszámolójelentést  jóváhagyólag elfogadja.
 
Felelős:  Vella Zsolt polgármester Határidő: azonnal. 

2. Körjegyzőség  2008.I.-III.n. évi költségvetés teljesítésének elfogadása.

Soltész Attila körjegyző  A Körjegyzőség 2008. I- III. negyedévi költségvetésének teljesítésében a 2008. I. 
félévihez képest nagy változás nem volt, a költségvetés főszámain belül maradtak, sőt megtakarítás is van.

2008.  január  1-től  a  köztisztviselői  illetményalap  38650.-  Ft,  ennek megfelelően kerültek  kiszámításra  az 
alapilletmények, mely a háromnegyed évi teljesítésnek megfelelően alakult, kis mértékben haladja meg azt (10215e 
Ft  helyett  10404e  Ft)  .  Ehhez  kapcsolódik  az  illetménykiegészítés,  mely  szintén  időarányosan  teljesült. 
Nyelvpótlék 3 főnek lett tervezve, mely a Ktv 48§ 6.bek alapján alanyi jogon jár. 
Az egyéb kötelező illetménypótlék a vezetői illetménypótlékot tartalmazza. (563e Ft helyett 581e Ft)
2008 évben a Körjegyzőség településeinek csökkenése miatt végrehajtott létszámcsökkentés munkakör összevonást 
eredményezett, így egy fő állományban lévő, de nem dolgozó felmentésével és végkielégítésével is számolva lett. 
A részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozó munkaviszonya 2008. február 15-ével szűnt meg, a munkavégzéssel 
nem járó  felmentési  időt  2007.  november  16-tól  töltötte,  a  részére  kifizetett  felmentésre  jutó  bér,  illetve a 
végkielégítés a 2008. évet terhelte, összesen 447e Ft. Ezen összegre, illetve a felmentési időre eső munkabérre a 
4/2007.  (II.20.)  Ötm  rendelet  alapján  pályázat  került  beadásra  a  Magyar  Államkincstárhoz.  A  helyi 
önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatási igénylés pályázata 
sikeresen nyert, összesen 626e Ft-ot, mely a bevételi oldalon kerül kimutatásra.
A jutalom a tavaly év végén kifizetett jutalmat tartalmazza, ami az ezévi költségvetésben jelenik meg.
A biztosítási díjak az önkéntes egészségügyi és nyugdíj pénztári befizetéseket jelenti (833e Ft helyett 703e Ft).
Ruházati költségtérítés a Ktv. alapján a munkavállalónak alanyi jogon járó támogatás, mely kiadás teljesült. 
Az étkezési hozzájárulás 2008 évre vonatkozó hatályos jogszabályok alapján (Ktv.) adómentesen járó  6000 Ft 
(hidegétel utalvány), illetve 12000 Ft-tal (melegétel utalvány) lett számolva, nem haladja meg a tervezettet. 
Közlekedési költségtérítés  (munkába  járás)  a  vasúti,  busz,  illetve a  saját  jármű  használat  költségét  foglalja 
magában,  mely nem a  ténylegesen felmerült  összes költséget jelenti,  hanem a  hatályos  adótörvényben foglalt 
normatívák alapján kerül kifizetésre.
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Egyéb költségtérítés címén költségátalány, illetve Internet hozzájárulás került kifizetésre (mely 1/2001. (XII.28.) 
számú helyi önkormányzati rendeletben foglaltak szerint került megállapításra) (698e Ft helyett 841e Ft). 

A szociális juttatások címén temetési segély, illetve egészségügyi támogatás  és iskolakezdési támogatás került 
kifizetésre.
Az  állományba  nem tartozók  juttatásai  között  1  fő  részére  került  kifizetésre  megbízási  díj   számítógépes 
karbantartásért, illetve a 2007. decemberében megtartott időközi polgármester választás választási bizottságának 
megbízási díjait tartalmazza. Ezen összeget 2007. decemberében bevételi oldalon megkapta a Körjegyzőség.
A munkaadókat terhelő egyéb járulék az illetmények után számolt arányos járulék, mely összességében nézve 
időarányosan alakult (4483e Ft helyett 4559e Ft).
A dologi kiadások között szereplő irodaszer, nyomtatvány beszerzésénél jellemzően papír, boríték illetve irodaszer, 
bélyegző, gémkapocs, iratfűző, füzet, etikett címke, hibajavító, iratpapucs, lefűzhető tasak, radír, ragasztó, naptár 
vásárlására volt szükség. Ezen kiadásnem meghaladta az éves tervezettet, ám a 2008. IV .negyedévben vásárlásra 
nincs szükség. 
Könyv, szakkönyv címén közbeszerzéssel kapcsolatos könyv, szociális igazgatás változásait tartalmazó könyv, 
illetve pénzügyi szakkönyv (számlarend) került megvásárlásra.
Folyóiratok között a CD jogtár került megvásárlásra 96 e Ft értékben. Ez éves előfizetés, 2009. júliusáig érvényes. 
A továbbszámlázott  kiadások a  mobiltelefon díjait  tartalmazza.  (Ezek Ábrahámhegy Község Önkormányzata, 
Balatonrendes Község Önkormányzata, Ábrahámhegyi Víziközmű Társulás, Balatonrendesi Beruházó Víziközmű 
Társulás, 2008. II. félévétől a Rendesi Kft. is) 
Egyéb üzemeltetés között a postai feladások díja (1423e Ft, szolgáltatási díjak (Pl: étkezési utalványok szállítási 
szolgáltatása 80e Ft, tűzvédelmi szolgáltatás 40e Ft szerepel) szerepel. 
A  2008.  évi  elfogadott  költségvetésben  tervezett  postaköltség  háromnegyed  éves  időszakra  vetített  jelentős 
túllépése a már féléves beszámolóban is közölt tényekkel indokolható:
Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  2008.  évben  a  helyi  adónemek  adómértékét  minden  adónemben 
módosította. Az adóemelés miatt az adóalanyokat határozattal kellett értesíteni az adófizetési kötelezettségükről, 
mely határozatok tértivevénnyel kerültek kiküldésre. 
Ábrahámhegy Önkormányzat és Balatonrendes Önkormányzat Adóhatósága  adóellenőrzést kezdeményezett, mely 
most is folyamatos. 
A megnövekedett postaköltség maga után vonja a nyomtatvány és a fénymásolás költségének növekedését is.
Egyéb dologi kiadások között munka eü.ellátás (35e Ft, és egyéb: Áfa tv. változásaival kapcsolatos előadás díja 
20e Ft, jegyzői konferencia díja 31e Ft) szerepel.
A díjak, kezelési költségek a  fénymásolat  nyomatdíját,  illetve kisebb nyomatdíj költségű, Minolta fénymásoló 
üzembe helyezési díját, 330e Ft, bank kezelési költséget, 47e Ft, takarnet használati díjat 23e Ft, illetve IRMA 
iktató rendszer havidíját tartalmazza 135e Ft. 
A dologi kiadások összességében nézve meghaladják a háromnegyed éves teljesítés időarányos részét, ám a IV. 
negyedévben nagyobb mértékű kiadás már nem merül fel.
A felhalmozási kiadások között a körjegyzőség számítógéppark szoftver-fejlesztésére, illetve egy darab számítógép 
vásárlása lett tervezve. 
Működési pénzeszköz átadás a gesztor önkormányzat, Ábrahámhegy részére történik, időarányosan teljesült. 
Egyéb bevételek között a Körjegyzőség megállapodás alapján más körjegyzőségnél ellátott anyakönyvi feladatok 
ellátásáért kapott bevétel szerepel (165e Ft)
A továbbszámlázott  bevételek között  a  Mobiltelefon díja,  illetve az  ehhez kapcsolódó áfa  tartozik.  Bírság, 
kártérítés címén a várható, előző években kivetett, a Körjegyzőséget megillető építésügyi bírság összege szerepel 
(147e Ft).
Az államháztartáson kívüli működési célú támogatás a számlavezető pénzintézet támogatását tartalmazza (100e 
Ft).
Támogatások, átvett pénzeszközök között a Körjegyzőség támogatása tartozik. 
Működési pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről a már említett létszámcsökkentéses pályázat elnyeréséből 
származó bevétel, mely 626e Ft.
A felhalmozási kölcsön visszatérítés 2008. évben 3 fő építési kölcsön törlesztését tartalmazza, 94e Ft. 
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Összességében megállapítható, hogy a 2008. III. negyedévi tényleges bevételek kiadások egyensúlyban vannak, és 
időarányos teljesítést mutatnak.

A Körjegyzőség gazdálkodása kiegyensúlyozott, ennek megfelelően alakult a 2008. III. negyedévi pénzkészlete is 
(Pénzkészlete 2008. szeptember 30-án : 676e Ft).

Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy a körjegyzőség   2008. I-III.n. évi költségvetés teljesítéséről készült 
beszámolójelentést  jóváhagyólag fogadja el a testület, kéri a testület szavazását.

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6 igen  szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül  meghozta az alábbi 

169/2008.  /XI.  12. /  KT.  h a t á r o z a t á t 

Ábrahámhegy   Község  Önkormányzat Képviselő-testülete
az Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek Körjegyzőségének  2008. I-III.n. évi
költségvetés  teljesítéséről készült beszámolójelentést  26.196e Ft bevételi és 26.638e Ft
kiadási főösszeggel jóváhagyólag elfogadja.
 
Felelős:  Soltész Attila körjegyző Határidő: azonnal. 

3.Körjegyzőség  2009.évi költségvetési koncepciójának I. fordulós tárgyalása.  

Soltész Attila körjegyző  A Kormány a 2009. évi költségvetési törvényt még nem fogadta el, így nehéz mind a 
körjegyzőség mind az önkormányzat koncepciójára javaslatot tenni, a koncepció bevételi oldalán bizonytalanság 
van. A támogatásoknál valamilyen mértékű csökkenés tapasztalható, annak ellenére, hogy a kormány ösztönzi a 
körjegyzőségben való feladatellátást. A 2009. évi koncepció elkészítésénél az eddigi információkat vették 
figyelembe, a 13.havi bérnél a kormány döntése szerint a megvonást. Egy fő esetében, aki jelenleg 
gyermekgondozási segélyen van a körjegyzőség létszáma nem került feltöltésre, egy állás nincs betöltve, amelyet a 
körjegyzőség nem is fog betöltetni, mivel jelentős költségkihatása lenne. Nem tudott továbbá a Hatásköri jegyzék 
tartalma sem, milyen jogköröket von el a jegyzőtől, ami feladatcsökkenést jelent. A jelenleg rendelkezésre álló 
adatok  pontatlanok, még változás várható. 
A koncepció a 2008. évi bázisadatok alapján került kiszámításra. A tényszámokat vették figyelembe, amelyet 
felszoroztak egynegyedévnyi összeggel. Volt olyan tétel amit semmilyen összeggel nem emeltek meg,  és volt amit 
minimális összeggel emeltek meg.  A Körjegyzőség I. félévi teljesítésénél már kitűnt a magas postaköltség az 
adókivetések kipostázása miatt. Ezt a költséget a koncepcióban csökkentették, mivel a képviselő-testület az előző 
ülésén már döntött arról, hogy 2009. évben a helyi adók tekintetében nem kíván élni az adóemelés jogával.  
 
A Körjegyzőség költségvetésének tervezése során 8 fővel lett számolva. A köztisztviselői illetményalap 38.650.- Ft 
2009.  január  1-től  nem változik,  az  alapilletmények  ez  alapján  lettek  kiszámolva.  Ehhez  kapcsolódik  az 
illetménykiegészítés. 13.havi bér nem került tervezésre. Nyelvpótlék 3 főnek lett tervezve, mely a Ktv 48.§ 6.bek 
alapján alanyi jogon jár. 
Az egyéb kötelező illetménypótlék  a vezetői pótlékot tartalmazza. 
1  fő  dolgozó 2009.  évben lesz  jogosult  jubileumi jutalomra,  ez  is  tervezésre  került.  Egy fő  részére  került 
végkielégítés  tervezésre.  Ennek  oka,  Salföld  Község  Önkormányzat  2008.  január  1-i  kiválása  miatt 
létszámcsökkentésre volt szükség, így a  gyesen lévő dolgozó helyett  nem került  új dolgozó felvételre, hanem 
munkakör átcsoportosításra került sor. Mivel a dolgozó gyese lejár, így egy fő munkaviszonyának megszűntetése 
válik szükségessé.  
A biztosítási díjak az önkéntes egészségügyi és nyugdíj pénztári befizetéseket tartalmazza.
Ruházati költségtérítés a Ktv. alapján a munkavállalónak alanyi jogon járó támogatás.
Étkezési hozzájárulás 2009 évnek megfelelően 6000, illetve 12000 Ft-tal lett számolva.
Közlekedési költségtérítés (munkába járás) a vasúti, busz, illetve a saját jármű használat költségét jelenti.
Egyéb költségtérítés címén költségátalány, illetve Internet hozzájárulás lett tervezve.
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A szociális juttatásokba a dolgozók gyermekeinek járó iskolakezdési támogatása tartozik, valamint Ábrahámhegy 
Körjegyzőség  hivatalának  köztisztviselőinek  Közszolgálati  Szabályairól  és  a  megillető  szociális,  jóléti, 
egészségügyi, kulturális juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 1/2005. sz. intézkedés 
VI. fejezet 1.a pontja, illetve 2. számú mellékletében foglaltak alapján lakáscélú támogatásra adott be kérelmet két 
személy. A lakáscélú támogatás kamatmentes kölcsön, így az részletekben visszafizetésre kerül.
A munkaadókat terhelő egyéb járulék az illetmények után számolt arányos járulékok.
A dologi kiadásokat az előző év alapján terveztük. Irodaszer, nyomtatvány beszerzésénél jellemzően papír, boríték 
illetve irodaszer vásárlása szükséges.
Folyóiratok között a Magyar közlöny kerül megvásárlásra. 
Egyéb  üzemeltetés  között  a  postai  feladások  díja,  szolgáltatási  díjak  (  Pl:  étkezési  utalványok  szállítási 
szolgáltatása), tűzvédelmi szolgáltatás, és egyéb, előre nem látható kiadások kerültek tervezésre (pl:növényvédelmi 
szolgáltatás díja). A postai feladások díja nem lett módosítva 2008. évi tervezethez képest, feltételezve, hogy az 
Önkormányzatok nem emelnek helyi adót.  Amennyiben helyi adó emelésre kerül a  sor,  ezen tétel módosítása 
szükséges.
A  felhalmozási  kiadások  között  szoftver  vásárlás,  valamint  számítógép  vásárlás  került  tervezésre,  mivel  a 
számítástechnika gyors fejlődése miatt a 2002, 2003 évben vásárolt számítógépek lecserélése szükséges.
Működési pénzeszköz átadás a gesztor önkormányzat, Ábrahámhegy részére történik.
A továbbszámlázott bevételek között a Mobiltelefon díja, illetve az ehhez kapcsolódó áfa tartozik. 
Bírság,  kártérítés  címén a  várható,  előző években kivetett,  a  Körjegyzőséget  megillető építésügyi  bírság  lett 
tervezve. Ezt az építéshatóság megszűnése miatt várhatóan kevesebb lesz, mint az előző években.
Támogatások, átvett pénzeszközök között a Körjegyzőség támogatása tartozik. 
Az Önkormányzatok között felosztandó pénzeszközöknél az államtól kapott körjegyzőségi támogatás 4.400.000 
Ft. Az Önkormányzatok között felosztandó támogatás az év végi pénzmaradvány ismeretében csökken.
A lakosságszám a Magyar Államkincstár által közölt 2008. január 1-i állapot szerint lett feltűntetve. 

Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy  az Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek Körjegyzőségének  2009. évi 
költségvetési koncepciójának I. fordulóban történő tárgyalását fogadják el. Kéri a testületet, hogy szavazzon a 
javaslattal kapcsolatban. 
 
Ábrahámhegy  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi 

 170/2008.  /XI. 12 ./  KT.  h a tá r o z a t á t   

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete
az Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek Körjegyzőségének  2009. évi költségvetési 
koncepciójának I. fordulóban történő tárgyalását elfogadta.

Felelős: Soltész Attila körjegyző
Határidő: azonnal. 

4.Ábrahámhegy Önkormányzat  2009.évi költségvetési koncepciójának I.fordulós tárgyalása. 

Vella Zsolt polgármester 
Az Önkormányzat kiadásai között szereplő személyi juttatások a 2009. évi minimálbér változásoknak (69.000 Ft-
ra nő) megfelelően lettek tervezve. Részmunkaidőben 2 fővel lett számolva. Közhasznú, közcélú foglalkoztatott 
bére is itt jelenik meg, viszont itt a bér bevételi oldalon támogatásként is megjelenik.
Az állományba  nem tartozók juttatásaiban  a  képviselők, illetve a  polgármester  tiszteletdíja tartozik,  mely az 
elfogadott tiszteletdíjak után lett számolva (165e, 70e, 37e).
A járulékok a személyi juttatások után lett arányosan kiszámolva.
A dologi kiadások a tavalyi évnek megfelelően lett tervezve.
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A község zöldfelületeinek karbantartására közhasznú dolgozókat foglalkoztatnak, mivel a foglalkoztatás 90 %-át 
az állami támogatás biztosítja. 
Végleges pénzeszköz átadások között az Önkormányzat  fizet ki többek között,  óvodai, iskolai fenntartói díjat 
Badacsonytomaj, Révfülöp és Tapolca Önkormányzatoknak, valamint a Böki részére. 
Működési támogatást nyújt a lakosságnak a csatornaközmű 15%, illetve 25% állam által finanszírozott részével, 
illetve vissza nem térítendő építési támogatást is nyújt a lakosságnak (maximum 6 fő). Támogatás lett tervezve a 
különböző szervezeteknek (NABE, Sport egyesület B.tomaj, B.tomaj óvoda, Polgárőrség Ábrahámhegy.)
Felújítási kiadásai között a Hivatali épület felújítása, valamint az Akácfa utcai útfelújítás szerepel. 
Beruházási kiadásokra fordított  összegbe, a  temetőkápolna,  sportcentrum, patak parti  sétány tervei, vízellátás 
tervek,strandi kabinok,  csapadékvíz elvezetésének tervei,  illetve annak részleges megvalósítása,  Honvéd utcai 
közvilágítás tervek stb tartozik.
Működési bevételek közé a strandi bevétel, bérleti díjak (strandi büfék, Vodafone bérleti díja, és egyéb bérleti 
díjak) bírság, és egyéb bevétel lett tervezve.
A helyi adók tervezésénél a  tavalyi adatok lettek figyelembe véve. 
Az átengedett központi adók az idei adatok alapján kerültek tervezésre.
 Felhalmozási bevételek között az önkormányzat telkek értékesítése került megnevezésre.(2000 Ft)
Az Önkormányzat pénzeszközt vesz át pályázatok után (CÉDE, a hivatali épület után számított pályázati összeg) 
Működési célú pénzeszközt vesz át az Önkormányzat mint gesztor a körjegyzőség fenntartására  Balatonrendes 
Község Önkormányzatától, valamint a Körjegyzőségtől.

Kondor  László  képviselő   A  közvilágítás  tervezésénél  a  Honvéd  utcánál  az  E-ON  a  tulajdonos  ugyanez 
vonatkozik-e a Patak-parti sétányra is? Ha átadják, küldjék el a tervezési megbízást az E-ON-nak és ő keresse 
meg az ingatlantulajdonosokat.

Soltész Attila körjegyző  A közvilágítást az E-ON Zrt. részére javasolja csak működtetésre átadni. Amennyiben az 
önkormányzat  nem adja  át  az  E-ON  Zrt-nek  akkor  is  kötelezettsége  a  szolgáltatás  ellátása.  Üzemeltetési 
szerződést kell kötni az önkormányzatnak az E-ON Zrt.-vel. 

Vella Zsolt polgármester   Véleménye szerint a Patak-parti sétányra külön mérőt helyezzenek el. 
Javasolja, hogy  az önkormányzat   2009. évi költségvetési koncepciójának I. fordulóban történő tárgyalását 
fogadják el. Kéri a testületet, hogy szavazzon a javaslattal kapcsolatban.

Ábrahámhegy Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi 

 171/2008.  /XI. 12 ./  KT.  h a tá r o z a t á t   

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete
az önkormányzat    2009. évi költségvetési koncepciójának I. fordulóban 
történő tárgyalását elfogadta.

Felelős:  Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal. 

5.Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  15/2007./XI.15./ 
rendelet módosítása. 

Vella Zsolt polgármester 
A rendeletmódosítás aktualitását az Önkormányzat által értékesített ingatlanok törlése, illetve a 
Termelőszövetkezetek megszűnését követően a tulajdonukban álló ingatlanok vonatkozásában az ingatlanok az 
1993 évi II törvény alapján a földrendező és földkiadó bizottságok jöttek létre.
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Az ingatlanok kiadásának befejezését követően a szövetkezetek tulajdonában álló út, töltés, árok, csatorna és mű-
tárgyai vonatkozásában a fenti megnevezésű ingatlanok az Önkormányzat és a Magyar Állam tulajdonába kerül-
nek.

A Magyar Állam tulajdonába kerül a védett területen fekvő ingatlanok.
A rendeletben a Termelőszövetkezetektől megkapott ingatlanok a törzsvagyonba, forgalomképtelen vagyonba 
kerültek besorolásra, ezen ingatlanok az előterjesztésben jelölésre kerültek.
A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak esetében a változtatás az ingatlanok megnevezésének változása 
miatt vált szükségessé, mivel az Önkormányzat az ingatlanok megnevezését a valós állapotnak megfelelően 
átvezettette.
A forgalomképes vagyontárgyak közül kivételre került az Akácfa utcában eladott  435/6 és 435/7 hrsz-ú 
ingatlanok a vagyonrendeletből kivezetésre kerültek. 
Az Ábrahámhegy 428/1 hrsz-ú ingatlant a rendelet tartalmazza a forgalomképes vagyontárgyak között, mivel az 
ingatlan eladásáról a Képviselő-testület döntött, de a szerződés ez idáig nem került aláírásra illetve a 
Földhivatalnál átvezetésre, így az még az Önkormányzat vagyoni eleme.
A forgalomképes vagyontárgyak közé felvételre kerül a 748/13 hrsz-ú ingatlan, melyet az Önkormányzat 
elbirtoklással szerzett meg 2008 október 10 napján.

Soltész Attila körjegyző  Javasolja a képviselő-testületnek, hogy helyszíni szemle keretében tekintse meg azokat az 
utakat, amelyeket az önkormányzat tulajdonba kapott, mivel az önkormányzat az utakat köteles karbantartani, 
igaz a költségvetési keretének figyelembevételével. Lehetséges van olyan út amit járhatóvá  kell tenni, minimális 
célként meghatározva a mezőgazdasági gépek használatát. 

Gáspár József képviselő  Javasolja  helyszíni bejáráson megnézni, szükséges-e, hogy ezek útként szerepeljenek. 

Vella Zsolt polgármester  A képviselő-testület egyhangú döntése szerint helyszíni bejáráson megtekinti az utakat. 
Javasolja, hogy a rendelettervezetet az előterjesztés szerint fogadja el a képviselő-testület, kéri, hogy szavazzanak. 
     
Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6 igen  szavazattal, egy ellenszavazattal és 
tartózkodás nélkül  megalkotta  az alábbi

12/2008. /XI. 21./  r e n d e l e t é t 

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól.
/1.sz.melléklet./ 

6. NABE  támogatási kérelme.   

Vella Zsolt polgármester   A Nők a Balatonért helyi csoportja támogatási kérelmet nyújtott be, a támogatás 
összegéből az adventi készülődést és a Mikulás ünnepséget szeretné megvalósítani. A költségvetésben az 
alapítványok támogatására keretösszeget határoztak meg, amely 1,2 millió forint ebből  684.000 Ft-ot használtak 
fel eddig. A NABE helyi csoportja 100.000 Ft összegre nyújtotta be kérelmét, 60.000 Ft lenne a mikulás műsor 
költsége, 20-25.000 Ft a csomag összege, 15.000 Ft az adventi készülődés összege.

Gáspár József képviselő  Javasolja, hogy kérdezzék meg az egyesületeket, hogy jövőre milyen rendezvényeket 
terveznek, így az önkormányzat is tudna tervezni.

Vella Zsolt polgármester   Javasolja, hogy a NABE részére 100.000 Ft-ot biztosítsanak. Kéri a képviselő-testület 
szavazását. 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi 
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 172/2008.  /XI. 12 ./  KT.  h a tá r o z a t á t   

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Nők a Balatonért „ egyesület 
helyi csoportját 100.000 Ft /azaz: egyszázezer forint/ összegű támogatásban részesíti az 
Adventi készülődés és a Mikulás ünnepség költségeinek fedezetére. 
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: 2008. december 6. 

7.Körjegyzőség  2009. évi kiemelt céljainak meghatározása. 

Soltész Attila körjegyző  A Körjegyzőség 2009. évi kiemelt céljait tartalmazó határozati javaslatban az 
első hét cél ugyanaz mint a tavalyi évben, a 8-11.pontokkal került kiegészítésre, melyet ismertet: 

A  körjegyzőség  megmaradása  érdekében  a  működtetés  költségeinek  csökkentése,  a  feladatellátás  során 
takarékossági  szempontok  folyamatos  érvényesítése,  a  munkavégzést  segítő  tárgyi  eszközök  megóvása,  a 
működési költségeket kiváltó pályázatok elkészítése.
A körjegyzőség munkáját  támogató  informatikai  rendszerek fejlesztése,  meglévő rendszerek alkalmazása.  Az 
elektronikus információ kezelés fejlesztése, az elektronikus ügyintézésre való felkészülés. A múlt héten részt vett a 
jegyző  klub  értekezleten,  ahol  az  elektronikus  ügyintézés  témakörét  tárgyalták.  Az  informatikai  rendszert 
Szombathelyen- amely megyei székhelyű város -  megvalósították, amelynek jelentős költségkihatása volt, ezt egy 
kistelepülés pénzügyi támogatás nélkül nem tudja megvalósítani. 
Az állampolgárok eljárásainak kezdeményezését megkönnyítő beadvány minták, eljárási tájékoztatók készítése és 
az önkormányzatok honlapjain elérhetővé tétele. A november 10-i Veszprém megyei Napló újságban jelent meg 
cikk, amely a „döcögő helyi nyilvánosságról” szól – a képviselő-testület tagjainak kézhez adja – és Ábrahámhegy 
község honlapját pozítivumként értékeli, mivel a helyi rendeletek, a képviselő-testületi ülések előterjesztései és a 
jegyzőkönyvek naprakészen megtekinthetők az önkormányzat honlapján. 
Az ellenőrzési tevékenység színvonalasabbá, sokoldalúbbá tétele a meghatározott célkitűzések eléréséért folytatott 
tevékenység  minden  fázisára  kiterjedően,  az  ellenőrzés  tapasztalatainak  folyamatos  visszacsatolásával,  a 
beavatkozás  időbeliségének és  dinamizmusának  növelésével.  Kiemelt  célként  Ábrahámhegy és  Balatonrendes 
településeken adóhatósági ellenőrzés lefolytatása a hiányzó adóalanyok felderítése céljából, melynek hatására  a 
befolyt adó összege meghaladta a tervezettet. 

A  köztisztviselők  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXIII.  törvény  –  a  köztisztviselői  életpálya  programban 
meghatározott  elvek  és  szempontok  figyelembevételével  –  2002-től  tette  kötelezővé  a  köztisztviselők 
teljesítményének értékelését.  A jogalkotó a  köztisztviselő egyéni éves teljesítményértékelésével a  közszolgálati 
jogviszonyban  állók  igazgatási  teljesítményének  növelését,  munkájuk  szakmai  színvonalának  javulását,  a 
felkészültség folyamatos  szinten tartását  kívánta  elérni.  A jogalkotót az  a  szándék is vezérelte, hogy ezzel a 
jogszabályi előírással a közigazgatásban is megalapozza a teljesítmény alapú díjazást. Ennek megfelelően jelenleg 
a teljesítményértékelés alapján lehet a köztisztviselő alapilletményét megemelni, illetve csökkenteni.
Ahhoz, hogy a jogalkotói szándék megvalósuljon, a közigazgatásban az egyéni teljesítménykövetelmények alapjául 
szolgáló  szervezeti  célkitűzésekkel,  program  főirányokkal  összhangban  álló  legfontosabb  célok  kitűzésére 
megkülönböztetett figyelmet kell fordítani. 
Annak  érdekében,  hogy  az  egyéni  teljesítményértékelés  elérje  eredeti  célját,  és  Hivatalunkban  az  egyéni 
munkavégzés hatékonyabbá váljon, minőségi szintje növekedjen, fontosnak tartjuk, hogy a Képviselő-testület a 
köztisztviselők értékelési rendszeréhez objektív és  megalapozott  célokat  határozzon meg.  A Testület  döntése 
megalapozhatja  az  értékelési rendszer  eredményességét,  segítheti  az  egyéni teljesítmény fokozását  és  ezzel a 
polgárbarát közigazgatás kiteljesedését, az előttünk álló kiemelt feladatok végrehajtását.
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Az elmúlt években a  Testület által  megállapított  szempont-rendszer az  önkormányzat  Szervezeti és Működési 
Szabályzatán, középtávú koncepcióján, valamint az önkormányzat  által meghatározott és elfogadott ügyrenden 
alapult, figyelembe véve az éves munkatervet. 

Vella Zsolt polgármester  Javasolja, hogy a határozati javaslatot fogadja el a testület. Kéri a szavazásukat. 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi 

 173/2008.  /XI. 12 ./  KT.  h a tá r o z a t á t   

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló többször 
módosított 1992. évi XXIII. törvény 34.§  alapján  Ábrahámhegy és Balatonrendes Községek Körjegyzőség 
köztisztviselőinek 2009.  évi  munkateljesítmény értékeléséhez a teljesítménykövetelmények alapját képező 
kiemelt célokat az alábbiak szerint elfogadja.

1. Az önkormányzatok 2009. évi költségvetésének végrehajtása során a gazdálkodás szabályszerűségének, 
valamint hatékonyságának biztosítása  a  célszerűség  és  a  takarékosság  szempontjainak megfelelően. 
Folyamatosan rendelkezésre  álljanak a  települések helyzetére,  illetve  annak változásaira  vonatkozó 
információk, előrejelzések, elemzések. Az önkormányzati kintlévőségek csökkentése.

2. Az önkormányzati ciklusprogramban megfogalmazott fő feladatok megvalósításához szükséges források 
megszerzését elősegítő pályázati lehetőségek felkutatása, a sajáterő biztosítása mellett az európai – uniós 
források leghatékonyabb kihasználása. Ezzel összefüggésben a hivatali munka összehangolt, hatékony 
munkavégzése.

3. Az államigazgatási és az önkormányzati hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és jogszerűség 
biztosítása, figyelemmel a 2005. november 1. napjától hatályban lévő Közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényre.

4. A polgárbarát, ügyfélközpontú, szolgáltató ügyintézés feltételeinek további javítása, képzett, motivált, 
feladatát  eredményesen ellátó  személyi  állomány biztosításával,  valamint  az  alkalmazottak szakmai 
ismereteinek folyamatos bővítésével.

5. Követelmény az ügyintézőkkel szemben,  hogy  kultúráltan,  befolyásmentesen,  ugyanakkor személyre 
szabottan, az ügyfelek megfelelő tájékoztatásával, a jogszabályoknak megfelelően és gyorsan, minden 
esetben a határidők betartásával intézzék az ügyeket.

6. Az Önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok, a vonatkozó anyagi és eljárási jogszabályok, 
valamint az önkormányzatok SZMSZ-ében foglaltak szakszerű ellátása. 

7. A Képviselő-testületek munkatervéhez igazodóan a testületi ülések napirendi pontjai szerinti, valamint 
az  egyéb,  testületi  döntést  igénylő  ügyek  megfelelő  időben  történő  előkészítése,  szakszerű, 
jogszabályoknak  megfelelő,  célszerűségi  és  gazdaságossági  szempontokat  is  figyelembe  vevő 
előterjesztések a képviselő-testületi döntés szakmai megalapozása.

8. A körjegyzőség megmaradása érdekében a működtetés költségeinek csökkentése, a feladatellátás során 
takarékossági szempontok folyamatos érvényesítése, a munkavégzést segítő tárgyi eszközök megóvása, a 
működési költségeket kiváltó pályázatok elkészítése.

9. A  körjegyzőség  munkáját  támogató  informatikai  rendszerek  fejlesztése,  meglévő  rendszerek 
alkalmazása. Az elektronikus információ kezelés fejlesztése, az elektronikus ügyintézésre való felkészülés. 
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10. Az állampolgárok eljárásainak kezdeményezését megkönnyítő beadvány minták, eljárási tájékoztatók 

készítése és az önkormányzatok honlapjain elérhetővé tétele.

11. Az ellenőrzési tevékenység színvonalasabbá, sokoldalúbbá tétele a meghatározott célkitűzések eléréséért 
folytatott  tevékenység  minden  fázisára  kiterjedően,  az  ellenőrzés  tapasztalatainak  folyamatos 
visszacsatolásával,  a  beavatkozás  időbeliségének  és  dinamizmusának  növelésével.  Kiemelt  célként 
Ábrahámhegy és Balatonrendes településeken adóhatósági ellenőrzés lefolytatása a hiányzó adóalanyok 
felderítése céljából.

Felelős: Soltész Attila körjegyző
Határidő: folyamatos
 

8. 2009.évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása.   

Vella Zsolt polgármester 
A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. Törvény 92. § (6) bekezdése értelmében a 
helyi önkormányzatokra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a Képviselő-testület az előző év november 15-ig 
hagyja jóvá. 
A belső ellenőrzési feladatokat (belső ellenőr: Kövessiné Müller Katalin) Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú 
Társulása saját szervezeti kereteiben látja el. 
Ennek menete alapján a belső ellenőr javaslatként október végéig megküldi a következő évre vonatkozóan a belső 
ellenőrzési ütemtervét, melyet novemberig kell a testületnek jóváhagyni.
A belső ellenőr 2009 évben a belső ellenőrzési egység kiemelt témájaként javasolt vizsgálati tárgyak:
1. Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek Körjegyzősége működésének, gazdálkodásának vizsgálata.
Javasolja, hogy a határozati javaslatot fogadja el a testület. Kéri a szavazásukat. 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi 

 1742008.  /XI. 12 ./  KT.  h a tá r o z a t á t   

Ábrahámhegy Község  Önkormányzat 2009.  évi  belső  ellenőrzési  ütemtervének összeállításához a  belső 
ellenőrzés tárgyaként 
1.  Ábrahámhegy-Balatonrendes  Községek  Körjegyzősége  működésének,  gazdálkodásának  vizsgálatát 
javasolja.

     Felelős:  Vella Zsolt polgármester      Határidő:  azonnal.
 

9.Tájékoztató a  kistérségi közlekedési szolgáltatás bevezetése tárgyában elnyert 
pályázatról. 

Vella Zsolt polgármester 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat  kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésének támogatása  jogcímre 
2008. május 30. napjával benyújtott pályázata 8.360.000Ft  vissza nem térítendő támogatást nyert Volkswagen 
Transporter Kombi 1,9 TDI hosszú tengelytáv (B) típusú haszonjármű vásárlására. 
A beruházás megvalósítási ideje a  támogatási döntés kézhezvételétől számított  egy év azaz 2009.  október 27. 
napja. A beszerzendő gépjárműre CASCO és kötelező felelősségbiztosítást kell kötni az üzemeltetési kötelezettség 
időszaka alatt (5 év).
A jármű beszerzése a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozik, így a támogatás 
igénybevételének feltétele a közbeszerzési eljárás lefolytatása, mely jelen esetben központosított közbeszerzés.
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A 168/2004  (V.  25.)  Korm.  rendelet  szabályozza  a  központosított  közbeszerzés  rendszerét,  mely alapján  a 
központi  közbeszerző  szervezett  a  Központi  Szolgáltatási  Főigazgatóság.  A  Főigazgatóság  által  lefolytatott 
központosított közbeszerzési díj mértéke a központosított közbeszerzések keretében megvalósított 
közbeszerzések ÁFA nélkül számított értékének legfeljebb 2%-a, jelen esetben legfeljebb 167.200Ft.

A  központosított  közbeszerzés  módja,  hogy  az  Önkormányzat  a  központosított  közbeszerzési  portálon 
elektronikusan köteles bejelentkezni.
A központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó kiemelt termékek (haszongépjárművek, személyszállító 
járművek stb.)  beszerzésére háromhavonta  előre,  rendkívüli  sürgősség esetén haladéktalanul,  de legkésőbb a 
beszerzés megkezdését megelőzően kötelesek bejelenteni a központosított közbeszerzési portálon.
A kifizetési kérelmet 2008-ban december 1-31. között kell benyújtani, 2009-től kezdődően április 1-30.-ig, július 
1-31.-ig, október 1-31-ig. Kéri a képviselő-testület szavazását.  

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi 

 175/2008.  /XI. 12 ./  KT.  h a tá r o z a t á t   

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete központosított közbeszerzési eljárás lefolytatását 
kezdeményezi a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság-nál Volkswagen Transporter Kombi 1,9 TDI hosszú 
tengelytáv (B) típusú haszonjármű vásárlása tárgyában.
 A  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság által meghatározott  központosított közbeszerzés díjának mértékét 
a 168/2004 (V.25.) Kormányrendelet 12.§-a alapján a központosított közbeszerzések keretében 
megvalósított  közbeszerzések ÁFA nélkül számított értékének legfeljebb 2%-ában, vagyis maximum a 
hatályban lévő gépjárműkatalógus szerinti ár alapján 167.200Ft összegben határozza meg, mely összeget a 
2008. évi költségvetés tartalékkeret terhére biztosít.

     Felelős:  Vella Zsolt polgármester      Határidő:  azonnal.
 
        
10. Tájékoztató „A nem kormányzati szervek (NGO-k) bevonásának ösztönzése 
       a   környezetvédelem területén a Balaton Régióban” című pályázatról. 

Vella Zsolt polgármester 
Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  111/2008./VI.3./  KT  határozatával  felhatalmazta  a  Polgármestert  az 
Ábrahámhegyi  Fürdőegyesülettel  (továbbiakban:  Egyesület)  történő  kapcsolatfelvételre  fenti  tárgyú  pályázat 
benyújtására.
Az Egyesület 2008. június 30. napjával benyújtotta pályázatát és a támogatási döntés értelmében 6.534.150,-Ft 
vissza nem térítendő támogatást nyert.
Az Egyesület a Támogatási szerződést megkötötte.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat 121/2008./VI.24./  KT határozatával 726.000Ft támogatásban részesítette 
az Egyesületet, mely összegből 270.000,-Ft került átutalásra.

A pályázatban az alábbi célok megvalósítását vállalta az Egyesület:

A természet és épített környezet minőségi javulása érdekében zöld terület növelése, fák ültetése a 104/2hrsz-ú és a 
024/1hrsz-ú  ingatlanokon,  eszközbeszerzésként  fűkasza  és  fűgyűjtős  fűnyíró  traktor  vásárlása,  valamint  az 
Önkormányzat kezelésében lévő kerékpárút karbantartási munkáinak elvégzése önkormányzati dolgozókkal.

Hulladékgyűjtéssel,  kezeléssel  kapcsolatos  tevékenység  színvonalának  növelése  érdekében  2  szett  szelektív 
hulladékgyűjtők  elhelyezése,  valamint  az  ehhez kapcsolódó sziget  kialakítása,  valamint  2db  fedett  konténer 
elhelyezése és benzinmotoros komposztaprító gép vásárlása.
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Mivel  a  beruházáshoz  kapcsolódó  fejlesztés  az  Önkormányzat  javát  szolgálja,  javasolt  együttműködési 
megállapodás megkötése az Egyesülettel a fenti ingatlanok használatához, azon zöldfelület, parkosítás elvégzésére 
és fenntartására, valamint a munkálatok elvégzéséhez szükséges anyagi forrás biztosítására.

Gáspár József képviselő  A teljes összeg átadásáról kell a megállapodást megkötni, a Fürdőegyesület nem tudja a 
7 millió forintot kifizetni, az eszközök beszerzése ütemében adjanak át pénzt a Fürdőegyesületnek. 

Soltész Attila körjegyző  A Fürdőegyesület pozítivan állt hozzá ezen feladathoz, mivel az önkormányzat nem 
indulhatott a pályázaton, de mindent az önkormányzat biztosít. A géppark elhelyezését, üzemeltetését és 
karbantartását is az önkormányzat vállalja, a munkák elvégzése önkormányzati dolgozók bevonásával történik, 
hogy ide folyjon vissza a pénz az önkormányzathoz. 

Vella Zsolt polgármester   Javasolja, hogy a körjegyző által elmondottakat építsék be javaslatként az 
együttműködési megállapodásba. Kéri a képviselő-testület szavazását. 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi 

 176/2008.  /XI. 12 ./  KT.  h a tá r o z a t á t   

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete „A nem kormányzati szervek (NGO-k) 
bevonásának ösztönzése a   környezetvédelem területén a Balaton Régióban” című pályázatról szóló 
 tájékoztatót elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert, az Ábrahámhegyi Fürdőegyesülettel (székhely:8256 
Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.) történő együttműködési megállapodás megkötésére az alábbi javaslatokra 
tekintettel:

- géppark elhelyezését, üzemeltetését és karbantartását  az 
önkormányzat vállalja.

-  a munkák elvégzése önkormányzati dolgozók bevonásával 
történik.

 
     Felelős:  Vella Zsolt polgármester      Határidő:  azonnal.
 
      
11. A hivatali épület új tetőcserepére elnyert támogatásról döntéshozatal.   

Vella Zsolt polgármester 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Bramac Betoncserépgyártó és Építőanyagipari Kft. 
által meghirdetett „ Falu szépítési” akció keretében, mely pályázaton cserép vásárlására szereztünk jogosultságot 
50%-os kedvezménnyel, illetve a kiegészítő termékekre (kúpcserép, tetőfólia) 25%-os kedvezménnyel.
A Kft. listaáraiból a megítélt kedvezményekkel számolva 285m2 Bramac Natura típusú cserép, 148db kúpcserép, 
330m2 tetőfólia megvásárlása, amennyiben párazáró tetőfóliát választanak 417.286Ft, páraáteresztő tetőfóliával 
pedig 455.896Ft-ba kerül.
A vásárlási igény benyújtására 2008. december 1-ig van lehetőség a Cs és L Építőanyagkereskedő Kft.-nél.
Komplett tetőfelújítást végezzenek, új szerkezettel, vásárolják meg az anyagot és deponírozzák le. 
Kéri a szavazásukat. 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi 

 177/2008.  /XI. 12 ./  KT.  h a tá r o z a t á t   

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 285m2 Bramac Natura típusú tetőcserepet, 148db 
kúpcserepet, 330m2 páraáteresztő tetőfóliát vásárol a Cs és L Építőipari Kereskedelmi és Szállítmányozási 
Kft.-nél (székhely: 8300 Tapolca, Halápi út 33.), melynek összege  455.896Ft, melyet a 2008. évi költségvetés 
tartalékkeret terhére biztosít.
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     Felelős:  Vella Zsolt polgármester      Határidő:  azonnal.
 

Kovács József képviselő 17.00 órakor hivatalos elfoglaltsága miatt az ülésről távozott, a képviselő-testület 
létszáma 5 fő, így határozatképes. 

12.   Az „Új Magyarország Vidékfejlesztési Program” keretében pályázat benyújtása. 
     
Vella Zsolt polgármester 
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2008. (X. 18.) közleménye a  135/2008.(X.18.) FVM rendelet 
alapján  az  Európai  Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési  Alapból  falumegújításra  és  –  fejlesztésre vehető igénybe 
támogatás. (továbbiakban: támogatási rendelet). A támogatásban való részvétel feltétele, hogy az ügyfél legkésőbb 
a kérelem benyújtásával egyidejűleg regisztráltassa magát a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv 
által  vezetett  ügyfél-nyilvántartási  rendszerben,  mely  regisztráció  Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat 
vonatkozásában már megtörtént a területalapú támogatás igénylése kapcsán.

A támogatott célterületek keretében a következő fejlesztések megvalósítására igényelhető támogatás a támogatási 
rendelet alapján:

1. célterület (a támogatási rendelet 3.§ (1) a) pontja szerint)
Helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel
bíró alábbi épületek külső felújítására
- települési szilárd burkolatú útvonalak mentén fekvő épületek;
- település központját alkotó vagy közvetlenül övező épületek;
- helyi turisztikai látványossághoz közvetlenül vezető útvonalak mentén fekvő
épületek;
- kapcsolódó zöld felületeinek rendezésére, létrehozására, felújítására;
1. kapcsolódó kerítésének kialakításra, felújítására.

2. célterület (a támogatási rendelet 3.§ (1) b) pontja szerint)
A település  környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastrukturális fejlesztések

2.  védelem alatt nem álló közparkok;
3.  pihenőhelyek;
4.  sétautak, ide nem értve az utak mentén elhelyezkedő járdákat;
5. a  támogatási rendelet 3.§  (1) a)  pontjában meghatározott útvonalak mentén zöld felületek; látvány és 

használati térelemek kialakítására, meglévők fejlesztésére.

3. célterület (a támogatási rendelet 3.§ (1) c) pontja szerint)
Alapvetően a  helyben megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítése feltételeinek javítása  céljából új piacok 
létrehozására, meglévők fejlesztésére, bővítésére, az előírásoknak történő megfeleltetésére, így a piac területén:
- fedett és fedetlen elárusítóhelyek;
- egyéb üzlethelyiségek;
- egyéb szolgáltatásokhoz szükséges helyiségek;
- raktárak;
- szociális és hatósági helyiségek;
- szükséges kiegészítő infrastruktúra, szennyvízelvezetés, energia- és víz
ellátására, parkoló, út;
- szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítására, meglévők
fejlesztésére;
- a mérlegelést illetve a ki és berakodást segítő eszközök gépek, berendezések
beszerzésére.
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4. célterület (a támogatási rendelet 3.§ (1) d) pontja szerint)
Kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a
játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003 (XI. 27) GKM rendeletnek megfelelően.

A támogatás mértéke az összes elszámolható nettó kiadás 100 %-a. 

A 135/2008. (X.18.) FVM rendelet 6 §. (1) bekezdése szerint a támogatási kérelmet 2008. október 19. és 2008. 
november 30. között ezt követően évente
a) május 1.- május 31., és
b) október 1. – október 31. között
lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH)
illetékes megyei kirendeltségéhez, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon írott formában postai úton.
Javasolja,  hogy  az Önkormányzat  tulajdonában lévő  222 helyrajzi számú többfunkciós közösségi ház  külső 
felújítására  a pályázatot nyújtsák be. Kéri a képviselő-testület szavazását. 

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

 178/2008.  /XI. 12 ./  KT.  h a tá r o z a t á t   

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  pályázatot  kíván  benyújtani  az  Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból   falumegújításra és – fejlesztésre igénybe vehető támogatások  1. 
célterülete  vonatkozásában  a  helyi  vagy  országos  védelem alatt  nem álló,  a  település  megjelenésében 
szereppel bíró épületek külső felújítása tárgyában,  az Önkormányzat tulajdonában lévő  222  helyrajzi 
számú többfunkciós közösségi ház  külső felújítására.

Felelős:  Vella Zsolt polgármester      Határidő: 2008.november 30. 

Vella Zsolt polgármester  Az RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 6.) 
megkereste az Önkormányzatot pályázatírási ajánlatával, mely egy két évre szóló keretszerződés - mely jelen 
előterjesztés mellékletét képezi-, amely pályázatfigyelést, pályázatírást, tanácsadást, projektmenedzsmentet és 
pénzügyi tervezést foglal magába, továbbá a fejlesztéshez szükséges hitel igénylését. A mai napon megküldték a 
keretszerződés módosítását.

Gáspár József képviselő  A keretszerződés 8.pontja – a díjfizetés módja – 4.bekezdését javasolja módosítani, ez a 
tevékenység főleg egyéb pénzügyi tanácsadás, projekt megenment kategóriája és a pályázat benyújtásához 
elkészítéséhez kapcsolódik, jogosult legyen egy számla  beadására  a pénzügyi beszámoló beadását követő 60. 
naptári napig. 
A 7.5 pontban a további költségekre vonatkozóan,  ha plussz költség merül fel egyeztetési kötelezettség  és 
előzetes jóváhagyás terheli a megbízó felé.

Vella Zsolt polgármester   Javasolja, hogy a képviselő úr által javasoltakkal kiegészítve fogadják el a szerződést és 
hatalmazzák fel a polgármestert az aláírásra, felolvassa a határozati javaslatot:
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési  Alapból   falumegújításra  és  –  fejlesztésre  igénybe  vehető  támogatások   1.  célterülete 
vonatkozásában  a helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró épületek 
külső felújítása tárgyában  az Önkormányzat tulajdonában lévő  222 helyrajzi számú többfunkciós közösségi ház 
külső felújítására  és felhatalmazza  a  polgármestert  RC  Gazdasági és Adótanácsadó Zrt.-vel a  keretszerződés 
megkötésére.

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi 
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 179/2008.  /XI. 12 ./  KT.  h a tá r o z a t á t   

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  pályázatot  kíván  benyújtani  az  Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból  falumegújításra és – fejlesztésre igénybe vehető támogatások  1. 

célterülete  vonatkozásában  a  helyi  vagy  országos  védelem alatt  nem álló,  a  település  megjelenésében 
szereppel bíró épületek külső felújítása tárgyában,  az Önkormányzat tulajdonában lévő  222  helyrajzi 
számú többfunkciós közösségi ház  külső felújítására és felhatalmazza a polgármestert RC Gazdasági és 
Adótanácsadó Zrt.-vel (székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 6.)a keretszerződés megkötésére az alábbi 
módosításokkal: 
-    8.pont – a díjfizetés módja – 4.bekezdés: megbízott jogosult legyen egy számla  beadására  a pénzügyi 
beszámoló beadását követő 60. naptári napig. 
-    7.5 pontban a további költségekre vonatkozóan,  ha plussz költség merül fel egyeztetési kötelezettség  és 
előzetes jóváhagyás terheli a megbízottat a  megbízó felé.

Felelős:  Vella Zsolt polgármester      Határidő: 2008.november 30. 
 
13. Fejes Tamás telekhatárrendezési ügye.

Vella Zsolt polgármester Fejes Antal megkereste az Önkormányzatot a fia Fejes Tamás Ábrahámhegy 2503 hrsz-ú 
ingatlanával kapcsolatban, mint meghatalmazott.
Kérelmében előadja, hogy az Ábrahámhegy 2503 hrsz-ú ingatlant megvásárolták a megtekintett állapotban, a 
rajtalévő épülettel együtt.
Az ingatlanon meglévő épületre bontási engedélyt, és új épület építésére építési engedélyt kaptak.
A használatbavételi engedélyezés során derült ki, hogy az ingatlanra épített épület a nem a hivatalos állapot, 
hanem a valós állapot alapján épült meg, melyek között eltérés tapasztalható.
Az Önkormányzat tulajdonát képező út a valóságban az ingatlan kerítése mellett, a földhivatali nyilvántartás 
szerint az ingatlan az ingatlan kerítése alatt halad.
A  kérelmező kérte, hogy az Önkormányzat járuljon hozzá az ingatlan keleti oldalán épített út nyomvonalát 
követve alakíthassák ki valós telekhatárukat. 
Kérelmező leírja, hogy valamely hivatali nyilvántartási hiba okán a nyilvántartási adatok alapján elkészített 
kimérés szerint, az ingatlan nyugati oldalán lévő telekhatárnál is hasonló probléma merült fel.
A Földhivataltól szerzett információk alapján Ábrahámhegy teljes felmérése 1976- ban történt meg, az ingatlanok 
vonatkozásában, az akkor felmért adatok vannak jelenleg is a nyilvántartásban, illetve ahol volt telekhatár változás 
és azt a földhivatal felé bejelentették az átvezetésre került. 
Vélelmezhetően az ingatlan nem került felmérésre, ezért annak tényleges telekhatára nem egyezik meg a 
nyilvántartással.
Amennyiben az ingatlan nem került felmérésre akkor térképészeti hiba kijavítása jogcímén az ingatlan valós 
helyzetét ábrázoló vázrajzzal lehetséges az ingatlan való állapotának nyilvántartásban történő módosítása.

Gáspár József képviselő  A 2502/1 hrsz-ú teleknek  a része ahol most le van aszfaltozva, szükségesnek látja 
felméretni a kerítés nyomvonalát, vagy kialakítani az utat a telek rovására, ehhez pedig a vagyonrendeletet kell 
módosítani. 

Soltész Attila körjegyző  Kiméretni nem kell, van hivatalos vázrajz csak az önkormányzatnak nem küldték meg. 

Vella Zsolt polgármester   Mivel a telekhatár rendezés nem egyértelmű, ezért javasolja, hogy a testület a helyszíni 
szemle után a napirendet újra tárgyalja. Kéri a képviselő-testület szavazását. 

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

 180/2008.  /XI. 12 ./  KT.  h a tá r o z a t á t   
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Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete  Fejes Tamás (6725 Szeged, Csöndes utca 18 I 
emelet 3) szám alatti lakos telekhatár rendezési kérelme ügyében, a 2504/3 hrsz-ú ingatlan vonatko-zásában 
helyszíni szemlét tart és a napirendet újra tárgyalja. 

Határidő: azonnal
Felelős Vella Zsolt polgármester

Vella Zsolt polgármester  

Az adventi díszkivilágítással kapcsolatban tárgyalt a vasanyag elkészítésének költségéről, valamint a strandnál 
lévő ezüstfenyőre a „Boldog Karácsonyt” feliratot világítanák ki. 
A Katalin-bálra a képviselő-testület tagjai személyenként 2.000 Ft-ot ajánlanak fel és a támogatók között 
feltüntetésre kerülnek. 
November 13-án érkezik a Dobruskai testvérváros küldöttsége.

Az ülést  17. 30  órakor bezárja. 

k.m.f. 

Soltész Attila Vella Zsolt 
körjegyző polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője: 

Borbély Gyula képviselő

Tájékoztató a zárt ülésről
A Bursa Hungarica 2009. évi ösztöndíj pályázat keretében öt pályázatot nyújtottak be, melyre a képviselő-testület 
a pályázókat 2.000 Ft támogatásban részesítette. 
A képviselő-testület foglalkozott a nyugdíjasok napjának előkészítésével. 
Egy fő részére méltányossági ápolási díjra való jogosultságot állapított meg  2008.október 20. napjától 
22.800 Ft/hó összegben.
Egy fő egyéni vállalkozó részére fizetési meghagyás kibocsátásáról döntött a képviselő-testület. A vállalkozónak 
az önkormányzat felé fizetendő bérleti díjból fakadó 2008. évi  tartozása miatt a képviselő-testület a Tapolcai 
Városi Bíróság útján fizetési meghagyást bocsát ki és foganatosítja az önkormányzattal szemben fennálló tartozás 
behajtására.
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