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

Ikt.szám:  27-210/2008.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 16-i   
 nyilvános  ülésén.

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

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

Meghívottak:    
Soltész Attila körjegyző 
Kovácsné A.Katalin jegyzőkönyvvez.
DRV. Zrt. Siófok részéről: Tilky Péter 

   Illésné Rácz Andrea munkaügyi ügyint.
  Horváth Anita szociális ügyint.

Vella Zsolt polgármester  Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 6 tagú képviselő-testületből  6 fő jelen van, az ülés határozatképes. 
Az ülést 15.00 órakor megnyitja. 

Javasolja, hogy a meghívóban szerepelő napirendi pontokon túlmenően tárgyalják még:
Luxusadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezését.
Kékkút önkormányzattal történő szerződéskötés hóeltakarításra.
Kékkút önkormányzattal történő szerződéskötés járőrözés elvégzésére.
Salföld szennyvízcsatorna hálózat elvi vízjogi engedélyének megtárgyalása. 
2504/3 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezése.

Ismerteti a   napirendi pontokat:

1. Emlékérem adományozására rendelet alkotása.
       Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester

2. Tájékoztató a „Támasz” és a „Szebb Gyermekkorért „ Szociális Alapszolgáltató Társulások
       jövőbeni helyzetével kapcsolatban és a szükséges önkormányzati határozatok elfogadása.
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       Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester

 
3.  A temetőkápolna ügyében Közhasznú Alapítvány tagjainak megválasztása.
       Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester

4.  2008. évi rendezvények elszámolása.
       Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester

5.  „Új Magyarország Vidékfejlesztési Program „ keretében benyújtandó pályázatról  tájékoztató.
  Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester 

6.    Ábrahámhegyi Fürdőegyesület által benyújtott „A nem kormányzati szervek bevonásának
          ösztönzése  a Balaton régióban” című pályázat pénzügyi fedezetének biztosításáról döntéshozatal.  
         Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester 

7.   Csatornaszolgáltatás díjáról szóló rendelet módosítása. 
         Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester 

8.    Kistérségi Mentőállomás támogatása. 
          Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester

9.       2009. évi falinaptár megrendelése. 
          Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester

10.     2009. évi rendezvényterv.
          Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester

11.     Turisztikai kártyarendszer bevezetéséről döntés. 
           Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester

12.    Tájékoztató a hivatali épület tetőcserép vásárlásáról. 
          Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester

13.     Luxusadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezését.
          Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester

14.     Kékkút önkormányzattal történő szerződéskötés hóeltakarításra.
          Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester

15.     Kékkút önkormányzattal történő szerződéskötés járőrözés elvégzésére.
          Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester

16.     Salföld szennyvízcsatorna hálózat elvi vízjogi engedélyének megtárgyalása. 
          Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester

17.     2504/3 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezése.
          Előterjesztő: Vella Zsolt polgármester

A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával 6 igen  szavazattal   egyetértett. 
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1. Emlékérem adományozására rendelet alkotása.  

Vella Zsolt polgármester 
Ábrahámhegy Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. január 17-i nyilvános testületi ülésen tárgyalta, és hozott 
döntést „Ábrahámhegy Díszpolgára” és „Ábrahámhegyért emlékérem” tervezésére, kivitelezésére kiírt pályázatra 
beérkezett pályaművekről.
A beérkezett pályamű alapján felkértük az I. díjas alkotót Fritz Mihály szobrászművészt, „Ábrahámhegy 
díszpolgára” és „Ábrahámhegyért emlékérem” elkészítésére vonatkozó árajánlatának tételére. Az árajánlatnak 
tartalmaznia kellett 1 db emlékérem elkészítését, valamint a hozzá tartozó bőr tok árát. Az akkor adott árajánlatot 
a képviselő-testület magasnak tartotta, ezért felhatalmazták a polgármestert, hogy egyeztetést folytasson Fritz 
Mihály művészúrral.

Az egyeztetés alapján az árajánlat 
- Gipszterv  négy éremoldalra összesen 250.000.-Ft + 20 % ÁFA = 300.000.- Ft
-  Kétoldalas bronzérem példányonként:

- 8 cm átm.  10.000.-Ft + 20 % ÁFA=      12.000.-Ft
- 10 cm átm.  12.000.-Ft + 20 % ÁFA=      14.400.-Ft

Bőrtok :
Tóth Attila zsűrizett iparművészeti terméke (Áfa nélküli árak)

- 8 cm-es éremhez   2.500.-Ft
- 10 cm-es éremhez   3.500.-Ft

A tok felületébe nyomott címer vagy felirat + 10 % felár.

Az érem elkészítési árának tudatában a Képviselő-testületnek rendeletet kell alkotni „Ábrahámhegy díszpolgára” 
és „Ábrahámhegyért emlékérem” adományozásáról.
Az érem művészeti alkotás, szerzői jog vonatkozik rá, ezért felhasználói szerződés kötése szükséges.

Kovács József képviselő  A díszpolgári emlékérme adásánál négy évi időpontot távolinak tartja, véleménye szerint 
az elkövetkezendő tíz év alatt két évente kellene adni, utána négy évenként. 

Gáspár József képviselő  Egy élő és egy posztomusz személynek adják, és inkább a posztomuszba kellene egy-két 
érmet kiadni, négy év alatt és nem négy évenként. 

Vella Zsolt polgármester   A rendelettervezet 1. §. 2. bekezdésében a „vagy” szó helyett „és” szó szerepeljen. 

Borbély Gyula képviselő  Meglátása szerint ez egy rangos kitüntetés, így az adásánál gondossággal járjanak el. 

Gáspár József képviselő  A rendelettervezet úgy fogalmaz, hogy „adható”, tehát ha a képviselő-testület ezügyben 
döntést hoz akkor fogják adni.

Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester  A rendelettervezet  10. §. 2.bekezdésében javítani kell a  9. §.-t 
10. §-ra.

Vella Zsolt polgármester  Javasolja, hogy 2 db Ábrahámhegy díszpolgára és 4 db Ábrahámhegyért emlékérmet 
rendeljenek a hozzá tartozó bőrtokkal. Kéri a képviselő-testület szavazását. 
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Ábrahámhegy   Község  Önkormányzat  Képviselő- testülete   6  igen  szavazattal,    ellenszavazat   és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatokat: 

193/2008./XII. 16./ KT. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fritz Mihály szobrászművész (FM Szobrász Bt. 
6723 Szeged, Dankó P. u. 3/b. adószáma: 20366625-3-06 )  „Ábrahámhegy Díszpolgára” és 
„Ábrahámhegyért emlékérem” elkészítésére benyújtott árajánlatát elfogadja. 

A Művésznek a gipszterv elkészítéséért számla ellenében az örökárat is tartalmazó felhasználói jogdíj kerül 
kifizetésre. A felhasználói jogdíj összesen (4 éremoldalra) 250.000.-Ft, azaz: Kettőszázötvenezer forint + 20 
% ÁFA. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az érem tervekre vonatkozó felhasználói szerződés 
megkötésére.

Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: folyamatos

194/2008./XII. 16./ KT. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fritz Mihály szobrászművész (FM Szobrász Bt. 
6723 Szeged, Dankó P. u. 3/b. adószáma: 20366625-3-06 )  „Ábrahámhegy Díszpolgára” és 
„Ábrahámhegyért emlékérem” kivitelezésére benyújtott árajánlatát elfogadja. 

Megrendeli az alábbi bronzérmék elkészítését:

2 db     „Ábrahámhegy díszpolgára”  10 cm átmérőjű   bronz kétoldalas        12.000.-Ft + Áfa/db áron
4 db     „Ábrahámhegyért emlékérem” 8 cm átmérőjű   bronz kétoldalas   10.000.-Ft + Áfa/db áron

Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: folyamatos

195/2008./XII. 16./ KT. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete megrendel az Ornamens Tata Bt. 6726 Szeged, 
Magdolna u. 2. által forgalmazott, iparművész zsűrizett érem tárolására alkalmas bőrtok 
elkészítését az alábbiak szerint.

2  db     10 cm-es éremhez bőrtok (a tok felületére nyomott Ábrahámhegy címerével  
                               3500.- Ft + 10 % felár egységárért

4  db     8 cm-es éremhez bőrtok (a tok felületére nyomott Ábrahámhegy címerével 
                     2500.- Ft+ 10 % felár egységárért

Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: folyamatos
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Vella  Zsolt  polgármester   Javasolja  az  „Egyes  kitüntetések alapításáról  és  adományozás  rendjéről  „  szóló 
rendelettervezet elfogadását az elhangzott módosításokkal. Kéri a képviselő-testület szavazását.  

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

 13/2008. XII. 22./ r e n d e l e t é t 
Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről. 
 /1.sz.mell. / 

2. Tájékoztató a „Támasz” és a „Szebb Gyermekkorért „ Szociális Alapszolgáltató Társulások  
jövőbeni helyzetével kapcsolatban és a szükséges önkormányzati határozatok elfogadása.

Vella Zsolt polgármester 
2005.  decemberében Badacsonytomaj  Város  Önkormányzata  gesztorságával  megalakításra  kerültek  azok  az 
önkormányzati  társulások,  amelyeknek feladat  ellátási  körébe tartozott  a  gyermekjóléti,  családsegítői („Szebb 
Gyermekkorért” Gyermekjóléti és Családsegítő Alapszolgáltató Társulás), házigondozói és a szociális étkeztetési 
feladatok ellátása („Támasz” Szociális Alapszolgáltató Társulás). A gyermekjóléti és családsegítő feladatokat a 
Magyar  Vöröskereszt közreműködésével végezte a  társulás.  A feladatellátásért  a  Vöröskeresztet a  mindenkori 
állami normatíva összegével megegyező díj illette meg. A gyermekjóléti szolgálat működtetésére 14 önkormányzat 
társult. A házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést ellátási körzetébe hét település tartozott. 
Mindkét társulás jó színvonalon látta el a feladatot, a feladatok finanszírozása szinte teljes egészében lefedezte a 
költségeket úgy, hogy a társult önkormányzatoknak nem, vagy csak minimális összeggel kellett hozzájárulniuk. 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat vonatkozásában a hozzájárulás mértéke az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés 2006 2007 2008
Támasz 372.086 53.364 -
Szebb Gyermekkorért 431.340 272.500 275.000

A 2009. évi költségvetési törvény a tárgybani feladatok ellátásának finanszírozási rendszerét jelentős mértékben 
megváltoztatja, és normatív finanszírozás eszközével a többcélú kistérségi társulások feladatellátási körébe kívánja 
az eddig önkormányzati társulásként ellátott feladatokat bevonni. A gyermekjóléti feladatok ellátásánál további 
speciális helyzet áll elő, mert a  törvény nem támogatja az országos határkörrel rendelkező Vöröskereszt vagy 
közreműködő szervezet közbeiktatásával történő feladatellátást.
A  1993.  évi  III.  törvény a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  és  1990.  LXV.  törvény a  helyi 
önkormányzatokról is a társulások által felölelt feladatok ellátását kötelezően ellátandó önkormányzati feladatként 
tartja számon. Ebből következik, hogy a mérlegelési lehetőség csak abban merülhet fel, hogy milyen szervezeti, 
működtetési formát választunk a jövőbeni feladatellátáshoz, figyelemmel a normatív támogatás rendszerére. 

A lehetséges megoldások a következők:

1.) Elméletileg  valamennyi  önkormányzat  önállóan  is  elláthatja  ezeket  a  feladatokat,  akár  a  Vöröskereszt 
közreműködésével is, hiszen a törvény nem tiltja közreműködő szervezet igénybevételét, csak pénzügyileg nem 
támogatja. Ez a legkevésbé szerencsés megoldás, hiszen ha mindhárom feladatot ellátjuk, akkor a mintegy 12 
millió Ft saját forrásból Ábrahámhegy Község Önkormányzatnak a lakosságszám arányában ráeső részt kell 
biztosítani  ahhoz,  hogy az  előző évek szintjén működhessen a  rendszer.  Ebben az  esetben csak  az  un. 
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alapnormatívára  válunk  jogosulttá,  és  az  un. kistérségi  normatívát  nem kapnánk  meg.  A  jelenlegi 
helyzetben ez a megoldás álláspontunk szerint nem támogatható. 

2.) A  meglévő  önkormányzati  társulások  feladatainak  átrendezésével  és  kibővítésével  működtethető  lenne 
önkormányzati társulásként a feladatellátás,  de csak azzal a feltétellel, hogy a két társulást  összevonnánk, 
aminek következtében pl.: a  szociális alapszolgáltató társulásba  beolvadna a gyermekjóléti és családsegítő 
szolgálatba és további feltétel, hogy a működtetésre közös fenntartású költségvetési intézményt kell 

létrehozni.  Erre  azért  van  szükség,  mert  csak  abban  az  esetben lesz  jogosult  alapnormatívára  és  kistérségi 
normatívára  a  társulás,  ha  mindhárom (szoc.étkeztetés,  házi  segítségnyújtás,  gyermekjóléti-  és  családsegítő) 
feladatot valamennyi társult önkormányzat ellátja, és a lakosságszám meghaladja az 5000 főt, továbbá a feladatot 
"intézményesíti". Ebben az esetben is csökken az idei évihez képest a támogatás, mintegy 3,8 millió Ft összeggel. 
Nyilvánvaló, hogy a hiányzó összeget a társult önkormányzatoknak kell saját költségvetésükből pótolni, valamint 
a  költségvetési  intézmény  alapításával  együtt  járó  (intézményvezetői  megbízás,  stb.)  többletköltségeket 
finanszírozni. 

3.) A harmadik megoldási lehetőség a többcélú kistérségi társulás által létrehozandó és a társulás által fenntartott 
költségvetési  intézmény  által  történő,  a  többcélú  kistérségi  társulás  működési  területére  kiterjedő 
feladatellátásban való részvétel. A normatív finanszírozás ebben az esetben nem lenne több mint a 2. pont 
alatt  bemutatott verziónál, de egy költségvetési intézmény létrehozása a kistérségi társulás által lényegesen 
kifizetődőbb, mintha a kistérség területén három vagy négy ilyen tevékenységek ellátó intézmény működne. A 
így kimutatott 3,8 millióFt körüli csökkenés várhatóan a kistérség által működtetett intézmény keretei között 
"eltűnne" és az intézményes feladatellátást nem igényelne többletkötelezettségi befizetéseket az önkormányzat 
részéről. 

A november 27-én, a kistérséghez tartozó önkormányzatok képviselői jelenlétében megtartott tájékoztató azzal az 
eredménnyel  zárult,  hogy  az  önkormányzatok  a  3.  pontban  felvázolt  megoldást  támogatnák.  A  Többcélú 
Kistérségi Társulás  Elnöke a  tájékoztató végén azzal  a  kéréssel fordult  a  polgármesterekhez, hogy lehetőség 
szerint folyó év december 10. napjáig hozzák meg a szükséges döntéseket, tekintettel arra,  hogy a költségvetési 
intézmény alapítása is jelentős időt vesz igénybe és a létrehozandó költségvetési intézménynek 2009. január 31-ig 
jogerős működési engedéllyel kell rendelkezni ahhoz, hogy január 1-re visszamenőleg legyen jogosult a normatív 
támogatás leigénylésére. 

Soltész  Attila  körjegyző Javasolja  a  testületnek,  a  határozati  javaslat  kerüljön  kiegészítésre  azzal,  hogy a 
felmondás közös megegyezéssel történik továbbá a „Támasz”  Szociális Szolgáltatás és a „Szebb gyermekkorért” 
Gyermekjóléti és Családsegítő Társulása a társulási megállapodás 7./1-2.pontja szerint a vagyonával számoljon el. 

Vella  Zsolt  polgármester   Az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslatokat  felteszi  szavazásra  azzal  a 
kiegészítéssel, hogy közös megegyezéssel történik a megállapodás felmondása továbbá a Társulás a vagyonával 
számoljon el. Kéri a képviselő-testület szavazását.  

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

196/2008./XII. 16./ KT. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a kötelezően 
ellátandó  feladatkörébe  tartozó  gyermekjóléti-  és  családsegítő,  valamint  a  házigondozói  és  szociális 
étkeztetési feladatok ellátását 2009. január 1. napjától a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás 
által  megalapításra  kerülő  költségvetési  intézmény  keretében  külön  megállapodás  alapján  kívánja 
biztosítani.

Határidő: azonnal, illetve 2008. december 31. 
Felelős: Vella Zsolt polgármester 
               Soltész Attila körjegyző
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197/2008./XII. 16./ KT. határozat

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  közös  megegyezéssel  felmondja  a  „Támasz” 
Szociális Alapszolgáltató Társulással 2005. december 31. napjával megkötött társulási megállapodást és 
felkéri  a  Polgármestert és  a  Körjegyzőt,  hogy  a megállapodás megszüntetése  érdekében tegyék meg a 
szükséges intézkedéseket.
A képviselő-testület felhívja a Társulást, hogy a megkötött megállapodás 7./1-2.pontja szerint a vagyonával 
számoljon el.  

Határidő: azonnal, illetve 2008. december 31. 
Felelős: Vella Zsolt polgármester 
               Soltész Attila körjegyző

198/2008./XII. 16./ KT. határozat

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  közös  megegyezésel  felmondja  a  „Szebb 
Gyermekkorért” Gyermekjóléti és Családsegítő Alapszolgáltató Társulással 2005. december 31. napjával 
megkötött  társulási  megállapodást  és  felkéri  a  Polgármestert  és  a  Körjegyzőt,  hogy  a  megállapodás 
megszüntetése érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket.
A képviselő-testület felhívja a Társulást, hogy a megkötött megállapodás 7./1-2.pontja szerint a vagyonával 
számoljon el.  

Határidő: azonnal, illetve 2008. december 31. 
Felelős:  Vella Zsolt polgármester 
               Soltész Attila körjegyző

3.  A temetőkápolna ügyében Közhasznú Alapítvány tagjainak megválasztása.  

Vella Zsolt polgármester 
Mint már Önök előtt is ismert képviselő-testületünk elvi egyetértésre jutott a tekintetben, hogy a temető kápolna 
felújítása  és átépítése kapcsán alapítványt  hív életre, melynek alapítója Ábrahámhegy Önkormányzat  lesz. Az 
alapítvány létrehozásának jogi előkészítésére és bejegyeztetésre döntés is született, mely alapján Dr. Poharánszki 
István veszprémi ügyvéd urat kértük fel. Képviselő-testület kérdéseket fogalmazott meg az alapítvány alakítása 
kapcsán, melyre mellékelten csatolom az ügyvéd úr válaszlevelét, illetve tájékoztatom képviselő-testületet, hogy az 
alapítvány létrehozása  során testületünknek szükséges dönteni az  alapítványban jelölendő  kuratóriumi tagok 
személyéről, mely során az alábbi alapvető jogszabályi rendelkezést szükséges figyelembe venni: 
Elvileg  nem kizárt  a  kuratóriumi  tagok  közé  képviselő-testületi  tag  választása,  viszont  ebben  az  esetben 
önkormányzatunk a  saját  alapítványát  nem támogathatná,  így az  alapvető cél sem tudna megvalósulni,  mely 
szerint az önkormányzat és a katolikus egyház vállalná fenti cél megvalósításához szükség túlnyomó pénzügyi 
fedezet biztosítását. 
Fentiek  okán  javaslom,  hogy  csak  és  kizárólag  külsős  személyek  kerüljenek  az  alapítvány  kuratóriumába 
beválasztásra, mely személyekre az 1. számú mellékletként szereplő tagi névsort javaslom megszavazni. 
Fontos eldöntendő kérdések még az alábbiak: 

- az alapítvány megnevezése, itt a célhoz igazodva javaslom az „Ábrahámhegyi Kápolnáért” megnevezést, 
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- alapítvány célját, céljait, 
- alapítvány, székhelyét, 
- működésének időtartamát, 

- az alapítvány céljára rendelt vagyon nagyságát (forintálisan meghatározva),
- nyílt vagy zártkörű típusát 

Kondor László képviselő  Javasolja, hogy a képviselők egy havi tiszteletdíjukat ajánlják fel az alapítványnak, ezzel 
is példát mutatva. 

Vella Zsolt polgármester Az alapítvány 50.000 Ft vagyonnal indul, amennyiben a képviselők közül valaki úgy 
gondolja, hogy felajánlja tiszteletdíjat az úgyis adni fog, személyenként kell ezt mindenkinek eldönteni.   

A képviselő-testület az egyeztetés után  kuratórium tagjainak javasolja a következő személyeket : Baki Jánosné, 
Csillag Istvánné, Szőke Erazmus, Dressel Gábor, Budai József, Háromi Gábor. 
Az alapítvány megnevezése: „Ábrahámhegyi Kápolnáért” Alapítvány. Célja a kápolna felépítése és működtetése. 
Székhelye: Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Működésének időtartama folyamatos. A vagyon nagyságát 50.000 
Ft-ban határozzák meg és az alapítvány típusa zárkörű.
Kéri a képviselő-testület szavazását. 

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

199/2008./ XII. 16./ KT. határozat

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat Képviselő-testülete  az ábrahámhegyi temetőkápolna 
megvalósítására  létrehozandó Közhasznú Alapítvány ügyében az alábbiak szerint döntött: 

1.  Az alapítvány megnevezése: „Ábrahámhegyi  Kápolnáért” Közhasznú Alapítvány.
 
2.   „Ábrahámhegyi  Kápolnáért” Közhasznú Alapítvány kuratórium tagjainak az alábbi 
személyeket jelöli: 

Elnöke: Baki Jánosné Ábrahámhegy, Iskola u. 20.
Tagjai: Csillag Istvánné Ábrahámhegy, Patak u. 6. 

Szőke Erazmus Ábrahámhegy, Cinke u. 1. 
Dressel Gábor Ábrahámhegy, Patak u.  45. 
Budai József Ábrahámhegy, Kereszt u. 28.
Háromi Gábor Ábrahámhegy, Patak u. 26. 

3. Alapítvány  célja:                                               Temetőkápolna felépítése és működtetése.
4. Székhelye:                                                            8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. 
5. Működésének időtartama:                                 Folyamatos. 
6. Alapítvány céljára rendelt vagyon nagysága:  50.000 Ft.
7. Alapítvány típusa:                                               Zártkörű.

Felelős: Vella Zsolt polgármester           
Határidő: azonnal. 

4. 2008. évi rendezvények elszámolása. 

Vella Zsolt polgármester 
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Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő- testülete a  31/2008.(II.12.)  sz.  határozatával  elfogadta 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat 2008. évi Rendezvénytervét. 
                                                                             

2008. december hónapig az alábbi rendezvények kerültek megrendezésre, illetve elszámolásra.

Rendezvény
 megnevezése

Rendezvény 
időpontja

Rendezvény 
tervezett 
költsége

Tényleges 
költség

Szervező

Teremfoci bajnokság Január 19. 10.000.- 13.967.- Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat

Falusi disznóvágás Február 2. Pro Ábrahámhegy Alapítvány
Darts, csocsó, 
asztalitenisz 
bajnokság

Március 1. 10.000.- 3.490.- Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat

Március 15-i 
ünnepség

Március 15. 15.000.- 20.231.- Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat

Húsvét Március 
23-24.

20.000.- 8.241.- Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat

Dobruska 
testvérváros 
olajfestmény kiállítás

Április 25. 50.000.- 158.253.- Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat, Dobruska 
testvérváros

Halászléfőző verseny 
Anyák napi 
megemlékezés

Május 3. 30.000.- 35.340.- Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat 
NABE helyi csoportja

Gyereknap, Falunap Május 31. 280.000.- 280.460.- Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat
NABE helyi csoportja
Pro Ábrahámhegy Alapítvány
Önkéntes Tűzoltó egyesület 
Ábrahámhegy
Polgárőrség Ábrahámhegy

Dobruska 
testvérváros kiállítása 
patchwork

Június 6. 50.000.- 86.405.- Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat
Dobruska testvérváros

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  képviselő  testületének  2008.  június  24-i  ülésén  fenti  rendezvények 
elszámolásra kerültek.

Rendezvény
 megnevezése

Rendezvény 
időpontja

Rendezvény 
tervezett 
költsége

Tényleges 
költség

Szervező

Mozdulj Balaton
Kézműves 
foglalkozás

Június 14-
Augusztus 
23ig minden 
szombaton

80.000.- 26.950.- Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat

Néptánc bemutató Június 28. 50.000.- 28.409.- Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat Ábrahámhegy 
Kulturális Örökségéért 
Alapítvány

Bernáth Aurél 
tanítványai kiállítása

Június 29. 30.000.- 60.569.- Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat
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Strandbuli Július 5. Strandi vállalkozók
Sportnap Július 26. 60.000.- 58.790.- Ábrahámhegy Község 

Önkormányzat
Érem szobor és 
képkiállítás

Július 20. 30.000.- 67.030.- Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat

Strandbuli Augusztus 2. Strandi vállalkozók

Fotókiállítás Augusztus 3. 30.000.- 11.058.- Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat

Bornapok Augusztus 
6-10.

900.000.- 1.701.463.- Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat
Hegyközség

Strandbuli Augusztus 
19.

Tűzijáték és 
Ünnepség

Augusztus 
20.

350.000.- 259.140.- Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat

Szüreti felvonulás Október 4. 400.000.- 615.126.- Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat

Október 23-i 
ünnepség és 
Kirándulás 

Október 
23.-24.

50.000.- 42.423.- Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat

Márton nap November 
15.

Hegyközség

Népművészeti 
kiállítás 

November 
14.

30.000.- Elmaradt Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat

Katalin bál November 
22.

NABE helyi csoportja

Adventi készülődés November 
29.

NABE helyi csoportja

Mikulás ünnepség December 6. NABE helyi csoportja

Idősek  karácsonya December 19. 800.000.- Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat

Szilveszteri batyus 
bál

December 31. NABE helyi csoportja

 Mozdulj Balaton, Kézműves foglalkozás Június 14- augusztus 13-ig minden szombaton: 26.950,- Ft.
Néptánc bemutató: 28.409,- Ft.
Bernáth Aurél tanítványai kiállítás: 60.560,- Ft.
Sportnap: Július 26.-án. 58.790,- Ft. 
Érem,szobor és képkiállítás: Július 20.-án  67.030,- Ft. 

      Fotókiállítás: Augusztus 3.-án  11.058,- Ft. 
Bornapok: Augusztus 6-10.-ig. 1.707.468,-Ft.  

          Tűzijáték és ünnepség: Augusztus 20-án.  259.140 Ft. 
                   A Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács 100.000.- Ft összegű támogatásban részesítette az   
                   Önkormányzatot.
                   Szüreti felvonulás: Október 4.-én.  615.126 F      
                   A szüreti felvonulást pályázat keretében a Tapolcai Kistérség támogatta 100.000.- Ft összegben.
                   Október 23-i ünnepség és kirándulás: Október 23-24.-én  42.423 Ft.

Soltész  Attila  körjegyző   Egy rendezvény elszámolását  nem tartalmazza  a  táblázat,  mivel  még nem került 
megrendezésre az idősek karácsonya, így azt  2009.évben terjeszti a körjegyzőség a tisztelt képviselők elé. 

Vella Zsolt  polgármester   A „Mozdulj Balaton” rendezvénysorozathoz még hozzá kell venni a  részvételi díj 
összegét,  mely 70.000  Ft.  Ennek eredményeképpen a  Mozdulj Balaton, Kézműves foglalkozás  június 14-től 
augusztus  31-ig összesen  96.950  Ft-ba  került.   Kimaradt  az  elszámolásból  az  Egyetemi és  Főiskolai  AK 
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Egyesület részére fizetett 50.000 Ft  összegű részvételi díj.  A  2008.június  24-i  képviselő-testületi  ülésen 
elszámolásra került rendezvények tényleges költsége  30 %-kal haladta meg a tervezett költségeket. A jelen ülésen 
elszámolásra kerülő rendezvények esetében a tényleges költség 43 %-kal haladta meg a tervezett költségeket, de 
három rendezvényhez  Európai  Uniós és hazai  támogatásokat  nyertünk,  így ezek a  rendezvények a  tervezett 
költségekhez képest  38 %-kal kevesebb költségből valósultak meg.  
Javasolja, hogy a 2008.évi rendezvények elszámolásáról szóló beszámolót fogadja el a testület.
Kéri a képviselő-testület szavazását. 

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

200/2008./ XII.  16./ KT. határozat

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat képviselő-testülete az Ábrahámhegy Önkormányzat 
2008.évi rendezvényeiről készült beszámolót elfogadja. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester           
Határidő: azonnal. 

5.„Új Magyarország Vidékfejlesztési Program „ keretében benyújtandó pályázatról  tájékoztató.

Vella Zsolt polgármester 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat  Képviselő-testülete 178/2008./XI.12./  határozatában  döntött  arról,  hogy 
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 .
Továbbá 179/2008. /XI.12./ számú határozatában felhatalmazta a polgármestert RC Gazdasági és Adótanácsadó 
Zrt.-vel (székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 6.)a keretszerződés megkötésére, melyre sor került.
A pályázatíró tájékoztatása szerint csak abban az esetben lehet a 200.000 euro (cca. 52 millió forint) összegű 
támogatást  igénybe venni, ha kifejezetten csak külső felújítást  eszközölünk az épületen, mivel a  222 helyrajzi 
számú ingatlan vonatkozásában a  szó szoros értelmében vett  külső felújításon kívül további külső szerkezeti 
munkálatok elvégzésére van szükség, így csak körülbelül 5-6 millió forint összegű támogatásra lehet benyújtani 
igényünket. A támogatás intenzitása ez esetben a nettó kiadások 100%-a.
Fenti összegből nem lehet létrehozni a kívánt célt, így a projekt megvalósítására további lehetőségként merül fel a 
137/2008.(X.18.) FVM rendelet által szabályozott az  „Új Magyarország Vidékfejlesztési Program” keretében 
megvalósuló turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások.

RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt.  javaslatára amennyiben a a Képviselő-testületet a 137/2008.(X.18.) FVM 
rendelet által  szabályozott  az  „Új Magyarország Vidékfejlesztési Program” keretében megvalósuló turisztikai 
tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások című pályázat keretében  szeretne pályázatot benyújtani, úgy 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 178/2008. /IX.12./ számú határozatát vissza kell vonni.
Az önkormányzat nem tudja ezt az összeget felvállalni, a pályázati összeg mellé még hitelt kellene felvenniük. 
Javasolja, hogy a fenti határozatot vonja vissza a testület. Kéri a képviselő-testület szavazását. 

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

201/2008./ XII.  16./ KT. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a 178/2008.  /XI. 12 ./  KT.  h a tá r o z a t á t 
visszavonja, amelyben  pályázatot kívánt benyújtani az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
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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: folyamatos. 

Vella Zsolt polgármester  Javasolja, hogy pályázatot nyújtsanak be  az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból  a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez igénybe vehető támogatások  3. célterülete vonatkozásában az 
Önkormányzat tulajdonában lévő  222 helyrajzi számú többfunkciós közösségi ház  külső és belső felújítására és 
felhatalmazza a polgármestert az RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt.-vel a keretszerződés módosítására.
Kéri a képviselő-testület szavazását. 

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

202/2008./ XII.  16./ KT. határozat

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  pályázatot  kíván  benyújtani  az  Európai 
Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési  Alapból   a  turisztikai  tevékenységek  ösztönzéséhez  igénybe  vehető 
támogatások  3.  célterülete  vonatkozásában az Önkormányzat tulajdonában lévő   222  helyrajzi számú 
többfunkciós közösségi ház  külső és belső felújítására és  felhatalmazza a polgármestert az RC Gazdasági és 
Adótanácsadó Zrt.-vel (székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 6.)a keretszerződés módosítására.

Felelős: Vella Zsolt polgármester           
Határidő: azonnal. 

6. Ábrahámhegyi Fürdőegyesület által benyújtott „A nem kormányzati szervek bevonásának  ösztönzése a 
Balaton régióban” című pályázat pénzügyi fedezetének biztosításáról döntés-

 hozatal. 

Vella Zsolt polgármester 
Az  Ábrahámhegyi  Fürdőegyesület  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 működési célú pénzeszköz 
átadásban  részesítette  az  Egyesületet  a  Norvég  Alap  pályázattal  kapcsolatban  felmerülő  költségek 
finanszírozására,  mely  összegből  396.000,-Ft  került  átutalásra,  kertészeti  tanulmányterv  készítésére  és 
pályázatírás  díjaként.  Jelen  támogatásról  2008.  december  15.  napjáig  kell  az  Egyesületnek  elszámolni. 
Amennyiben  nem merül  fel  további  költség,  és  az  elszámolás  megtörténik,  akkor  nem kerül  kifizetésre  a 
különbözeti összeg (330eFt) és ezzel lezárul a támogatási folyamat.

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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A beruházás összköltsége 7.260.167,-Ft.
A pályázatíró  és a  Balatoni Integrációs  és Fejlesztési Ügynökség Kht.  között  folytatott  egyeztetés alapján a 
mellékelt  együttműködési  megállapodás  tervezetet  javasolja  megkötni,  mely  tartalmazza  a  fenntartási, 
üzemeltetési, pénzügyi fedezetre vonatkozó rendelkezéseket.
 
Fentiek alapján javasolt felhalmozási célú támogatásértékű kiadás címén 7.260.167Ft összeget átadni az Egyesület 
részére  a  megállapodás  szerint,  amennyiben  a  kivitelezésre  vonatkozó  vállalkozási  szerződés  úgy  kerül 
megkötésre, hogy a nyertes pályázó két számla benyújtására legyen jogosult.

A  támogatási  összeg  közbenső  átutalása  azért  célszerű,  mert  várhatóan  ugyanabban  a  negyedévben kerül 
kifizetésre a kistérségi közlekedési szolgáltatások bővítése céljából vásárolt kisbusz, így nem kellene felbontani az 
Önkormányzat lekötött betétjét, illetve a napi kamatok szempontjából is kedvezőbb, ha magasabb összeg van az 
Önkormányzat számláján.
Kéri a testület szavazását a határozati javaslatra vonatkozóan. 

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

203/2008./ XII.  16./ KT. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete  felhalmozási célú támogatásértékű kiadás címén 
átad az Ábrahámhegyi Fürdőegyesület (székhely: 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.) részére  „A nem 
kormányzati szervek bevonásának ösztönzése a környezetvédelem területén a Balaton Régióban”  című 
pályázat  pénzügyi  fedezetének  biztosítására  7.260.167Ft-ot,  mely  összeget  két  részletben bocsátja  az 
Egyesület  rendelkezésére,  kérelemre.  Az első  részlet  összege:  4.715.131,-Ft,  a  második részlet  összege: 
2.545.036,-Ft.

Felelős: Vella Zsolt polgármester           
Határidő: azonnal. 

7.  Csatornaszolgáltatás díjáról szóló rendelet módosítása. 

Vella Zsolt polgármester  A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. megküldte a 2009.évre vonatkozó díjkalkulációt.
1.verzió: lakosság és közület 435 Ft/m3 + rendelkezésre  állási díj  400 Ft/hó. 
2.verzió: lakosság és közület 589 Ft/m3.
A jelenleg érvényben lévő rendelet 2009.január 1.napjával hatályát  veszti. A rendelettervezetben kivastagításra 
kerültek  a  módosítások.  A  DRV.  Zrt.  kérte  továbbá,  hogy  az  önkormányzat  hozzon  döntést  arról,  hogy 
amennyiben az állami támogatás  nem kerül megítélésre abban az esetben a  fogyasztói díjakban vagy pedig a 
koncessziós  /eszközhasználati  díj  +  önkormányzati  hozzájárulás  /  díjból  történik a  kompenzáció.  2007.  évi 
tényleges szennyvíz kibocsátással  számolva nagyjából  1,2-1,5  millió Ft  összegű hozzájárulást  jelent,  ha  az 
önkormányzat a koncessziós díjból történő kompenzációt választja. 

Tilky Péter a DRV Zrt. részéről:   Felhívja a képviselő-testület figyelmét, hogy a díjkalkuláció 5.pontot a pótdíjat 
hagyják  figyelmen  kívül,  mivel  felsőbb  jogszabállyal  ellentétes  lenne  és  az  önkormányzatnak  nincs  joga 
megállapítani. 
Kétféle ajánlás alapján dolgoztak az egyik az európai vízkeret irányelv, amely kimondja, arra kell törekedni, hogy 
a magyar közművek az önfenntarthatóság szintjén maradjanak, a másik ajánlás pedig MAVIZ Közművek, ami 8-9 
%-os áremelkedést javasol a regionális műveknek. Próbáltak ezalatt maradni, Balatonrendes esetében ez 5,7 %-os, 
így 589 Ft+Áfa ajánlatot hozták ide. Újításként  bevezetnék, mivel a  tárcaközi bizottság az állami támogatás 
ügyében minden évben egyre később jön meg, ez azt eredményezte, hogy sok helyen 8-9 havi elszámoló számlát 
küldtek ki, ami megterhelte a lakosságot. Most  januártól egyből beállítják a küszöböt amit a minisztériumból 
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megkapnak,  ezt  10-12  %-osra  számolják,  ha  ebben tévednek  az  már  csak  pár  forintos  lesz.  Az  állami 
támogatást Ábrahámhegy esetében 100 %-ban megadta az állam.  
Egy tényező díjból képezik a két tényezős díjat. Ábrahámhegy 2009.évi terv fogyasztása  28.800 m3. 

Soltész Attila körjegyző  A képviselő-testület nem a DRV Zrt. által javasolt rendelettervezetet kapta meg, hanem a 
körjegyzőség által készítettet. A kalkulációnál a pótdíjat már nem vették figyelembe,  mivel a Közép-dunántúli 
Regionális Közigazgatási Hivatallal e tárgyban egyeztetés történt és felhívták a figyelmet az aggályos pótdíj 
rendelkezésekre így azokat már a DRV által megküldött  rendelettervezetből  törölte a hivatal.  
A rendelettervezetbe  szerepeltették, de a képviselő-testület dönti el, hogy a locsolási kedvezményt a lakosság 
igénybe veheti-e. Két tényezős díjkalkuláció került becsatolásra, egy tényezős maga a táblázat. A képviselő-
testület dönti el, hogy a két verzió közül melyiket kívánja életbe lépteni.  A magasabb díjból kerül utólagosan 
levonásra az állami támogatás, már amennyiben az állam 2009.évben biztosít kompenzációt. 
A képviselő-testület megállapítja a díj összegét, de a határozatban utána nyilatkozik, milyen módon kompenzálja 
ezt a költséget, ha kompenzálja vagy teljes egészében áthárítja a lakosságra. /fogyasztóra./ 
Az első verzió esetében van egy rendelkezésre állási díj, ami minden hónapban kiküldésre kerül, ilyen más 
szolgáltatóknál is van. Viszont ebben az esetben  kedvezőbb a lakossági köbméter fogyasztási díj, némely esetben. 
Mérlegelni kell, hogy a lakosság milyen csoportját  szeretné a képviselő-testület  előtérbe helyezni, hiszen ha 
pl. 3 köbméteres fogyasztást feltételezünk akkor még mindig  a rendelkezésre állási díj plussz köbméter díj a 
kedvezőbb.  2 m3 az a fogyasztási mennyiség  ahol  majdnem  mindegy, hogy melyik verziót választják. Ez alatti 
fogyasztás esetében a kisfogyasztók rosszabbul járnak.  Az üdülőtulajdonosok esetében a rendelkezésre állási díj 
ugyancsak 12 hónapra értendő, bár valószínű hogy ők kb. három hónapot fogyasztanak ténylegesen azaz őket is 
hátrányosan érinti.  
Ha abból indulunk ki, hogy egy négy tagú család fogyasztása havi 8-9 m3/hó, ott több százforintos nagyságban 
mérhető a megtakarítás. 
A 2. verziónál nincs rendelkezésre állási díj, a tényleges fogyasztás alapján kerül a díj kiszámításra.
A környező településeken van ahol az első, van ahol a második verziót alkalmazzák, tehát a kép vegyes. 

Gáspár József képviselő  Véleménye szerint az egy tényezős díjat kellene megállapítani, tehát a második verziót. 

Vella Zsolt polgármester   A képviselő-testület a díj  összegét megvitatta és ezután  javasolja a rendelettervezet 
elfogadását azzal, hogy 589 Ft/m3  + Áfa a csatornaszolgáltatás díja  2009.január 1. napjától. Kéri a képviselő-
testület szavazását. 

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

14/2008. /XII. 22/ r e n d e l e t é t 
a csatornaszolgáltatás díjáról. 
/2.sz.mell./ 

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

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

204/2008./XII.  16./ KT. határozat

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

   Felelős:  Vella Zsolt polgármester 
   Határidő: azonnal
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8.Kistérségi Mentőállomás támogatása. 
       
Vella Zsolt polgármester  Az Országos Mentőszolgálat és a Veszprém Megyei Önkormányzat döntést hozott arról, 
hogy a Tapolcai mentőállomás építési költségeihez hozzájárul. Az Országos Mentőszolgálat 10 millió forint 
összeggel rendelkezik, a Veszprém Megyei Önkormányzat 35 millió forint összegű támogatást biztosít. 
A  Tapolca  és  Környéke  Kistérség  Társulási  Tanácsa  határozatban  fejezte  ki,  hogy  az  új  mentőállomás 
fejlesztéshez 1000 Ft/lakos összeget vállalnak a képviselő-testületek, melyet 2010. december 31. napjáig fizetnek 
meg. Az önkormányzatok a befizetett hozzájárulás arányában tulajdonjogot kapnak az új épületből, míg a régi 
épület a  társulás  tulajdonát képezi. Ábrahámhegy Község Önkormányzat  lakosságszáma 2008.  január  1-jén a 
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal személyiadat és lakcímnyilvántartása alapján 
554 fő.
Ezek alapján a hozzájárulás mértéke: 554.000.- Ft.
Javasolja, hogy a 2009. évi költségvetésben a hozzájárulást szerepeltessék. Kéri a képviselő-testület szavazását. 

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

205/2008./XII. 9./ KT. határozat

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolcai székhellyel létesülő
új mentőállomás építésével egyet ért és 1000 Ft/lakos összeget vállal a fejlesztéshez.

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a befizetett hozzájárulás arányában 
tulajdonjogot szerez az új épületből, míg a régi épület a társulás tulajdonát képezi.
A képviselő-testület hozzájárulás mértékét, azaz  554.000.- Ft-ot  2010. december 31. napjáig 
fizeti meg és ezen összeget a 2009. évi költségvetésében biztosítja. 

   Felelős: Vella Zsolt polgármester 
   Határidő: azonnal

9.
2009.évi falinaptár megrendelése.

Vella Zsolt polgármester 
Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2009. évben is tervezi Ábrahámhegyi falinaptár készítését.
Ennek érdekében négy cég lett felkeresve, hogy az alábbi paraméterekkel árajánlatot nyújtsanak 300 db naptár 
elkészítésére.
Paraméterek:

• Méret: B4 (250*350 mm)
• Terjedelem: 12+1 lap
• Példányszám: 300 db
• Anyaga: fényes műnyomópapír
• Kötészet: spirál + akasztó rövid oldalon.

A megkeresett négy cég közül három küldött árajánlatot a következők szerint:

- Visual Kft. (8300 Tapolca, Kereszt u. 2.): 767.- Ft/db + áfa
- Kölcsey Nyomda Kft. (8300 Tapolca, Batsányi j. u. 1.): 560.- Ft/db + áfa
- Tapolcai Hírek: 790.- Ft/ db + áfa áron.

Ábrahámhegy Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2008.  évi  költségvetésében tervezte  a  2009.  évi 
falinaptár költségeit. 
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Javasolja,  hogy a  Kölcsey Nyomdától rendeljék meg. Kéri a képviselő-testület szavazását. 

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

206/2008./ XII. 16./ KT. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete megrendel 300 db 2009. évi Ábrahámhegyi 

falinaptárt a Kölcsey Nyomda Kft.-től (8300 Tapolca, Batsányi j. u. 1.): 560.- Ft/db + áfa, azaz 168.000.- + 
33.600.- áfa, összesen 201.600.- Ft összegben.

Felelős: Vella Zsolt polgármester           
Határidő: azonnal. 

10.   2009. évi rendezvényterv.

Vella Zsolt polgármester 
Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2008.  évi  rendezvénytervében  a  képviselőknek 
megküldött  előterjesztés mellékletében szereplő táblázatban  a   rendezvényeket,  illetve a  hozzájuk kapcsolódó 
költségeket nevezte meg.  
A 2007. évben, az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának általános, részletes szakfelügyeleti ellenőrzése 
során Dr. Mester Gyuláné szakfelügyelő észrevételei között szerepelt, hogy a rendezvények jóváhagyása az elmúlt 
időszakban megtörtént, de éves rendezvénytervvel nem rendelkezik az Önkormányzat.
Emiatt szükséges 2009 évben is a megrendezésre kerülő rendezvények, azok időpontjának, a tervezett költségek, a 
rendezvény felelősének felsorolása, és a szervező megnevezése. 
Az előterjesztéshez mellékelt táblázat  a  2008.  évben megrendezett  rendezvényeket,  időpontokat,  helyszíneket, 
felelős személyeket, és szervezőket tartalmazza, mely értelemszerűen Képviselő-testület döntése szerint változhat. 
A táblázat kiegészítésre került a rendezvény tényleges költségvetésével. 

A képviselő-testület az egyeztetés után az alábbi rendezvényekről döndött: 
- Dobruska város kiállítása :  januárban döntik el a pontos dátumot.
- Disznóvágás:  január 31.
- Farsangi bál: február hó utolsó hétvége.
- Nyári kiállítások: Bernáth Aurél kiállítás, Károlyi Ernő kiállítás, Varannay Gyulának jelenleg nem tudnak 

lehetőséget biztosítani, a fotókiállítás helyett pedig helyi művészek kiállítása lesz.
- Strandi bál négy alkalommal. 

Gáspár József képviselő  Februárban három hétvégén előadássorozat lesz, szőlész-borász, egészségügyi és sport 
témákban, decemberben egyeztet a személyekkel. 

Vella Zsolt polgármester   Javasolja, hogy az önkormányzat 2009.évi rendezvénytervét fogadják el. 
Kéri a képviselő-testület szavazását. 

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

207/2008./ XII.  16./ KT. határozat

      Ábrahámhegy Község Önkormányzat képviselő-testülete  Ábrahámhegy Községben
      2009. évben a melléklet szerinti  rendezvényeket kívánja megrendezni.
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      A Képviselő-testület a rendezvények tervezett költségeit a 2009. évi költségvetésében fogja 
      tételesen meghatározni. 
       /3.sz.mell./
              Felelős: Vella Zsolt polgármester           
              Határidő: azonnal. 

11. Turisztikai kártyarendszer bevezetéséről döntés. 

Vella Zsolt polgármester A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület  pályázatot szeretne beadni a kártyarendszer 
megvalósítására és ehhez küldtek egy bemutatkozó levelet az egyesületről és egy tájékoztatót a kártyarendszerről, 
melyet a testület tagjai megkaptak, valamint felolvassa az együttműködési megállapodást, melynek célja a 
138/2008. /X.18./  FVM rendelet vidéki örökség megőrzéséhez pályázat keretein belül az ezekhez kapcsolódó 
tevékenységek terén, az egymástól kölcsönösen igényelt ismereteket, módszereket és szolgáltatásokat a másik fél 
számára biztosítsák.   
Javasolja,  hatalmazzák fel a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást aláírja. 
Kéri a képviselő-testület szavazását. 

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

208/2008./ XII.  16./ KT. határozat

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat képviselő-testülete a Badacsonyi Céh Turisztikai 
Egyesülettel  /8261 Badacsony, Park u. 14. / „Együttműködési Megállapodást „ kíván kötni. 

A megállapodás  célja, hogy a felek a  138/2008. /X.18./  FVM rendelet vidéki örökség megőrzéséhez 
pályázat keretein belül az ezekhez kapcsolódó tevékenységek terén, az egymástól kölcsönösen igényelt 
ismereteket, módszereket és szolgáltatásokat a másik fél számára biztosítsák.   

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
vonatkozó Együttműködési Megállapodás aláírására.   

Felelős: Vella Zsolt polgármester           
Határidő: azonnal. 

12. Tájékoztató a hivatali épület tetőcserép vásárlásáról. 

Vella Zsolt polgármester 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 189/2008. (XI.21.) számú határozatával Bramac Natura 
típusú  tetőcserép  vásárlásáról  döntött.  A  beszerzés  helyszíneként  Németh  Építőanyag  kereskedést  (8230 
Balatonfüred Fürdő u. 21.) jelölte meg,  a cserép árát kedvezményekkel 455.896,-Ft összegben határozták meg.
A Németh Építőanyag kereskedés megküldte számláját, melynek végösszege 496.788,-Ft.
Fenti számla tartalmazza a raklap betétdíjat 23.800,-Ft összegben, a csomagolási díjat 7000,-Ft  összegben, és 
10.092,-Ft összegű többletköltséget, mely abból adódik, hogy csak egész raklapot szállítanak.
A raklapok árát a Bramac Kft. veszprémi telephelyére történő visszaszállítását követően visszakapjuk.

A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag  tudomásul vette. 

13.     Luxusadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezését.

17



Soltész Attila körjegyző    A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal  e-mailon küldött 
levelében jelezte, hogy az Alkotmánybíróság  444/B/2006.számú határozatával  a luxusadóról szóló  2005.évi 
CXXI. törvényt megsemmisítette valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény egyes rendelkezéseit is, így 
azok 2009.január 1.-től hatályukat vesztik.  Ezért a fentebbi  3/2006. /III.17./ rendeletet javasolja hatályon kívül 
helyezni.

Vella Zsolt polgármester   Javasolja, hogy a fent elhangzottak alapján előkészített rendelettervezetet fogadja el a 
testület és az önkormányzat luxusadóról szóló  3/2006. /III.17./ rendeletét helyezzék hatályon kívül. 
Kéri a képviselő-testület szavazását.      

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

15/2008. /XII. 16./ r e n d e l e t é t 
a luxusadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről. 
/4.sz.mell./ 

14.     Kékkút önkormányzattal történő szerződéskötés hóeltakarításra.
        
Vella Zsolt polgármester  : A Kékkúti önkormányzat megkereste önkormányzatunkat, hogy Kékkút belterületi és 
lakott külterületi útjain a hóeltakarítási munkákat az ábrahámhegyi Tűzoltóegyesülettel végeztessük el. Ezért és a 
készenlét biztosításáért bruttó  100.000 Ft-ot fizetnek. 
Javasolja, hogy a megállapodást kössék meg. 

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

209/2008. /XII.16./ KT. h a t á r o z a t o t 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapodást köt 
Kékkút Község Önkormányzatával hóeltakarítási munkák elvégzésére, melyet 
az Ábrahámhegyi Önkéntes Tűzoltóegyesület bevonásával elvégeztet Kékkút
község belterületi és lakott külterületi útjain. 
A munka végzéséért  és a készenlét biztosításáért Kékkút önkormányzata 
Ábrahámhegy önkormányzat részére bruttó 100.000 Ft összeget fizet.
A megállapodás 2008. december 10-től 2009. március 31-ig szól.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Vella Zsolt polgármester Határidő: azonnal.  

15.     Kékkút önkormányzattal történő szerződéskötés járőrözés elvégzésére.
          
Vella Zsolt polgármester  : A Kékkúti önkormányzat megkereste önkormányzatunkat, hogy Kékkút belterületi és 
lakott külterületi részein a közbiztonság fokozott növelése céljából járőrözést végezzen az ábrahámhegyi 
Polgárőrség bevonásával. A közbiztonsági feladatok elvégzésért bruttó  100.000 Ft-ot fizetnek a részünkre. 
Javasolja, hogy a megállapodást kössék meg. 

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

210/2008. /XII. 16./ KT. h a t á r o z a t o t 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapodást köt 
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Kékkút Község Önkormányzatával a közbiztonság növelése céljából járőrözés
elvégzésére, melyet az Ábrahámhegyi Polgárőrség bevonásával végeztet Kékkút
község belterületi és lakott külterületi részein.
A járőrözés végzéséért   Kékkút önkormányzata Ábrahámhegy önkormányzat
részére bruttó 100.000 Ft összeget fizet.
A megállapodás 2009. január 1-től 2009. december  31-ig szól.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Vella Zsolt polgármester Határidő: azonnal.  

16.     Salföld szennyvízelvezetése.
        
Vella Zsolt polgármester   Az Á-2410-7/2008.számon iktatott levélben, melyet a Középdunántúli 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre írt és kérte e tárgyban a határozat megküldését, 
tekintettel Ábrahámhegy ügyféli jogállására. A Felügyelőség 2008. október 28-án megküldte „Salföld 
szennyvízelvezetés C változat elvi vízjogi engedélyt módosítása” emlékeztetőt, melyet a fenti számon iktatott 
levélben foglaltak szerint megkifogásolt.  December 15-én a Középdunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelőség 76943/08.számon iktatott határozatában, mely  a Salföld község szennyvízcsatorna 
hálózat elvi vízjogi engedélyét módosítására vonatkozott a határozat 1.1 pontja szerint a tisztított szennyvíz a 
Burnót-patakba folyik. Az önkormányzat tudomására jutott, hogy az eredeti határozat „B”pontjában is a tisztított 
szennyvíz befogadója a Burnót-patak. Javasolja, a képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy 
Salföld vízjogi engedélyeivel kapcsolatban fellebbezést nyújtson be. A szennyvíz ne a Burnót patakba folyjon, 
hanem zárt rendszerbe kerüljön a gyüjtőműbe. 

Gáspár József képviselő  Ezügyben előzetesen arról döntöttek, hogy ügyfélként bejelentkeznek, most pedig a 
fellebbezésről kell dönteni. Nem tartja helyesnek, hogy a tisztított szennyvíz nyílt árokba folyjon a településükön 
keresztül, ezt meg kell fellebbezni. A szennyvízet nyomják bele a vezetékbe és Badacsony-tördemicre kerüljön. 

Vella  Zsolt polgármester  Kéri a testület szavazását a fentiekkel kapcsolatban. 

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

211/2008./ XII.  16./ KT. határozat

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat képviselő-testülete a Középdunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség / székhely: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1./ 
76943/08.számon iktatott határozat továbbá  a 20595 /2007. ügyszámú határozat ellen  fellebbezést 
nyújt be. 

A képviselő-testület a fellebbezés benyújtására felhatalmazza a polgármestert. 

Indoklás:

A Középdunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 76943/08.számon iktatott 
határozatában a Salföld község szennyvízcsatorna hálózat elvi vízjogi engedélyét módosította. Az ügyféli 
jogállás megállapítását követően szerzett tudomást a módosító határozat kézhezvételekor / 2008. dec. 15-én/ 
arról, hogy az eredeti határozat „B” változata is sérti Ábrahámhegy Község önkormányzat érdekeit, mivel 
Salföld községben kiépítendő szennyvízhálózaton keletkező szennyvíz a tisztítón keresztül tisztítottan a 
Burnót patakba kerül bevezetésre.
A módosító határozatban szereplő  „C” változat: Salföld gravitációs rendszerű csatornahálózaton 
összegyűjtött szennyvizei a Salföld külterületére, a 29 hrsz. önkormányzati tulajdonú ingatlanra tervezett 
szennyvíz-tisztító telepre kerülnek. Innen a tisztított szennyvíz nyomóvezetéken kerül a befogadóba. A 
tisztított szennyvíz befogadója a Burnót-patak.
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A Burnót patak Balatonhenye  község közigazgatási területéről ered és több település közigazgatási 
területét érintve Ábrahámhegy község közigazgatási területén áthaladva ömlik be a  Balaton tómedrébe. 
Ábrahámhegy Község Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében  álló  Ábrahámhegyi Községi 
Strandtól / 1041, 1036/2, 1043/1. hrsz. /  kb. 10-15 méter távolságban található a befolyási pont. A községi 
strand kijelölt fürdőhelyként nyilvántartott engedéllyel  rendelkező strand, melynek területén a terület 
határával bezárólag található a gyermek fürdőzésre kialakított strand-fürdőöböl. Ezen területrésztől fentebb 
említett 10-15 méteres távolságban kerülne bevezetésre a patakba belefolyatott tisztított szennyvíz, mely 
jelentős veszélyeket jelenthet a strandon fürdőzőkre, ezen belül is különösen a gyermekekre.
Ábrahámhegy Önkormányzat az utóbbi négy  évben több tízmillió forintos fejlesztést hajtott végre a községi 
strand tekintetében, mely által a környék egyik legjobban felszerelt strandfürdőjévé vált. Az önkormányzat 
bevételei megoszlásában az állami finanszírozáson túl a legjelentősebb bevételi forrást  
a strandfürdőből származó jegybevételek, bérleti díjak képezik. Ennek okán jelentős érdek fűződik ezen 
önkormányzati vagyon állagának megóvására, illetve különös figyelmet igényel a  község lakott 

területének partvonali szakaszának közepén található a Magyar  Állam tulajdonában álló Burnót-patakba 
beömlesztendő tisztított szennyvíz  engedélyezése.

Felelős: Vella Zsolt polgármester           
Határidő: azonnal. 

17.     2504/3. hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezése.

Vella Zsolt polgármester  A Képviselő-testület a 180/2008. /XI.12./ KT. határozatában döntött arról, hogy   Fejes 
Tamás (6725 Szeged, Csöndes utca 18 I emelet 3) szám alatti lakos telekhatár rendezési kérelme ügyében, a 
2504/3 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában helyszíni szemlét tart és a napirendet újra tárgyalja. 

Felkéri Gáspár József képviselőt a napirend ismertetésére. 

Gáspár József képviselő  A Kápolnavölgyben helyszíni szemlék tartottak, miután a csatorna megépült sok szikla 
kijött az árokásásból, melyet az önkormányzati telekre tettek, és mellette nem lehetett közlekedni. Két 
ingatlantulajdonos is kérte az út járhatóvá tételét. Az egyik tulajdonos építkezett, kerítését kihelyezte a kőhalom 
másik részére, és a használatbavételi engedélyt nem kapta meg. Ezt az állapotot rendezni kellene, az út 
forgalomképtelen vagyontárgy. Az aszfaltozott részen ki kellene méretni az utat, és megállapodni az 
ingatlantulajdonossal, hogy az önkormányzat eladja és hozzá tudják csatolni a területükhöz. 
Javasolja, hogy az önkormányzat tegyen lépéseket az út rendezése érdekében. 

Vella Zsolt polgármester   Javasolja, hogy kezdeményezzék  a  2504/3. hrsz. ingatlan telekhatárrendezését.
Kéri a képviselő-testület szavazását.  

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

212/2008./ XII.  16./ KT. határozat

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Tapolcai Földhivatalnál 
2504/3. hrsz.-ú ingatlan telekhatár rendezését.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ügyben teljes jogkörrel eljárjon. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester           
Határidő: azonnal. 

20



Vella Zsolt polgármester Az ülést  17. 30  órakor bezárja. 

k.m.f. 

Soltész Attila Vella Zsolt 
körjegyző polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője: Gáspár József képviselő 

Tájékoztató a zárt ülésről:  Egy személy részére lakásfenntartási támogatás került megállapításra, normatív 
támogatás 3.300 Ft/hó, helyi lakásfenntartási támogatás 1.200 Ft/hó összegben 2009.január 1.napjától egy évi 
időtartamra. 
Sítáborozás költségeinek csökkentésére benyújtott kérelemre, négy tanuló részére akik a Badacsonytomaji 
Általános Iskolába járnak tanulónként  7.000 Ft összegű támogatás került megállapításra. 
Ábrahámhegy Község Polgármestere tájékoztatta a képviselőket  a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 
XXIII. törvény  (Ktv.) 34. §. (4) bekezdése alapján a körjegyző 2008. évi teljesítménykövetelményeinek 
értékeléséről. 
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