1

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
Ikt.szám: 121-19 /2009.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-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 megbízásából: Tóth Zsuzsanna pénzügyi előadó
Kovácsné A.Katalin jegyzőkönyvvez.
DRV Zrt. Siófok részéről: Pribelszki Erzsébet, Papp Henrietta, Kollár József.
Sütő Árpád építésügyi előadó
Jelen voltak továbbá: Video Kalmár V 5 Stúdió két fő munkatársa.
Vella Zsolt polgármester Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Az ülést 15.00 órakor megnyitja.
Megállapítja, hogy a 6 tagú képviselő-testületből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes.
Javasolja, hogy a meghívón szereplő napirendi pontoktól eltérően a 8. napirendi pontot elsőként tárgyalják, mivel a
meghívott érintetteknek még más helyszínre is kell menniük tárgyalás céljából.

Ismerteti a napirendi pontokat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

DRV Zrt. Siófok szerződéstervezete.
Körjegyzőség 2009.évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása.
Ábrahámhegy Önkormányzat 2009.évi költségvetés első fordulójának tárgyalása.
Képviselő-testület munkatervének jóváhagyása.
Beszámoló a 2008. évre igényelt az önkormányzatot megillető normatív kötött felhasználású
támogatások igénylése alapjául szolgáló adatok megalapozottságáról.
2009.évi rendezvényterv.
Alapítványok, egyesületek támogatásának elszámolása.
2008.évi rendezvények elszámolása
Minigolfpályára kötött szerződés felbontása.
Révfülöpi Általános Iskola társulási szerződésének egységes szerkezetben történő jóváhagyása.
Alapítványok, egyesületek 2009.évi támogatási kérelme.

2

12.
13.
14.

15.
16.

Pályázat e-Magyarország Pontok
támogatására.
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása által ellátandó feladatok /házi segítségnyújtás,
családsegítés, étkeztetés / helyzetéről tájékoztató.
Badacsonytomaj közigazgatási területén található 2900 hrsz-ú ingatlan ügye.
Tájékoztató a 2008. IV. n. évi képviselő-testületi határozatokról.
Kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére jármű beszerzéséről döntéshozatal.

A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával 6 igen szavazattal egyetértett.
1.

DRV Zrt. Siófok szerződéstervezete.

Vella Zsolt polgármester Felkéri Sütő Árpád építésügyi előadót a napirend ismertetésére.
Sütő Árpád építésügyi ea. Ábrahámhegy Község Önkormányzat szennyvízcsatorna hálózatán üzemelő szennyvíz
házi átemelők vonatkozásában 2008 évben a DRV Zrt. látta el a szivattyúk és az ahhoz tartozó alkatrészek
javítását, cseréjét.
2008 évben a Nemesgulácsi szennyvíztelep tájékoztatása, megküldött listája alapján 64 helyen történt
meghibásodás, ez 113 órát vett igénybe, melyből 58 esetben a helyszínen meg sikerült javítani a szivattyút,
6 esetben viszont a szivattyú cseréjére volt szükség, az Ábrahámhegy Község Önkormányzat által a rendszer
biztonságos üzemeltetésére biztosított 9 db szivattyúból.
A cég még 2008 március hónapban megkezdte Ábrahámhegy, Balatonrendes és Badacsonytomaj Községekkel a
tárgyalást a szennyvíz házi átemelők javítására vonatkozóan.
Az első változatban a házi átemelők éves egyszeri felülvizsgálatára és esti karbantartásra, javításra terjedt ki,
melynek összege jóval meghaladta az eszközhasználati díj mértékét.
Az első verzió szerinti szerződés megkötése az Önkormányzat részére nem lett volna előnyös, így a további
tárgyalások során csak és kizárólag a meghibásodás esetén történő javításokra korlátoztuk a szerződés
megkötését.
A tárgyalások végeredményeként az alábbi szerződés körvonalazódott, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi,
a szerződésben az egy számú melléklet hibás adatokat tartalmaz, melyre vonatkozóan felhívtuk a DRV Zrt.
figyelmét, hogy az javítsa, mivel a jelenlegi mellékletben nemcsak és kizárólag Ábrahámhegy Község
Önkormányzat szennyvízhálózatán lévő szennyvízátemelők kerültek szerepeltetésre.
A szerződés alapján az alábbiak mondhatóak el: 2008 évben a 64 db meghibásodás az alábbi költségekkel jár, ha a
szerződés az 1 számú mellékletnek megfelelően módosításra kerül és elfogadja az Önkormányzat a szerződést:
64 db kiszállás: 64x 1.450 Ft= 92.800 Ft+ Áfa azaz Bruttó 111.360 Ft
113 db rezsióradíj: 113x 4.250 Ft= 480.250 Ft+ Áfa azaz Bruttó 567.300 Ft
Javítás során felhasznált anyag: Minden esetben a DRV ajánlatot küldött a javításra vonatkozóan, mely javítási
értékeket Ábrahámhegy Község Önkormányzata nem fogadta el, hanem új szivattyú kiadásáról, és a használt
javítandó szivattyú Önkormányzathoz való visszaszállításáról döntött.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat részére 2007 évben átutalt eszközhasználati díj összege: 805 080 Ft
2008 évben a mai napig nem került átutalásra eszközhasználati díj, várható becsült értéke ( pontos
szennyvízkibocsátás ismeretének hiányában, melyre vonatkozóan a DRV Zrt. február hónapban tud adatot
szolgáltatni és a 2008 évvel elszámolni) szerződés szerint: 840 000 Ft
Becsült különbözet:840.000-687660=152.340 Ft, mely az Önkormányzat rézére kerül megfizetésre a DRV Zrt.
részéről.
Badacsonytomaj Város Önkormányzata a DRV Zrt- vel nem kötött külön szerződést a házi szennyvízátemelők
üzemeltetésére, mivel azt a szennyvízhálózat részének tekinti Badacsonytomaj Város Önkormányzata.
Különösképpen, azért mert a szolgáltatás a nyomott bekötések esetében nem lehetséges a szivattyú üzemelése
nélkül, valamint a rendszerük bizonyos szakaszok kivételével a Magyar Állam tulajdonában van.
A DRV Zrt. fizet az önkormányzat felé eszközhasználati díjat 30 Ft/m3-t, az önkormányzat a DRV Zrt. által
küldött számlát fizeti ki.
Kérdezi, hogy a napirendre meghívott DRV Zrt. képviseletében megjelentek kívánják-e a napirendet kiegészíteni?
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Kollár József a DRV Zrt. részéről Megerősíti a polgármester úr által elmondott számokat. A DRV Zrt.
igyekszik a zavartalan üzemeltetést biztosítani. Javaslatot adtak az üzemeltetésre átalánydíj megállapítására, de az
álláspontok még távol vannak egymástól. Rövid távon esetileg javítják a meghibásodást. Igyekeznek igazodni az
önkormányzat igényeihez. Javasolja az eszközhasználati díj megemelését, az önkormányzat képezzen tartalékot az
eszközhasználati díjból, hogy 4-5 év múlva ne okozzon gondokat.
Kovács József képviselő Az elhangzottak szerint van olyan település ahol nincs egyezség a lakosság és a DRV
Zrt. között?
Kollár József a DRV Zrt. részéről Az üzemeltetői felelősség nem engedi meg, hogy így legyen, de a DRV Zrt.
elvégzi a munkát.
Vella Zsolt polgármester Így a DRV nincs hátrányos helyzetben? Ábrahámhegy önkormányzata
törvénytisztelőként jár el, a képviselő-testületnek jó a hozzáállása és a lakosság érdekében megköti a szerződést.
Kollár József a DRV Zrt. részéről Most vizsgálják ezt jogilag. Ami jelenleg van köztük és Ábrahámhegy
önkormányzata között az korrekt kapcsolat.
Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy a DRV Zrt házi szennyvíz átemelők javítására vonatkozó vállalkozói
szerződését az alábbi módosítással fogadják el : -a vállalkozói szerződés 1 számú mellékletének helyébe jelen
előterjesztés 2 számú melléklete lép.Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi
1/2009. /I. 20./ KT. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a DRV Zrt. /székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u.
7. / házi szennyvíz átemelők javítására vonatkozó vállalkozói szerződését az alábbi módosítással elfogadja: a vállalkozói szerződés 1 számú mellékletének helyébe jelen előterjesztés 2 számú melléklete lép.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat szerinti szerződés módosítást követően a vállalkozói
szerződést aláírja.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.
2.

Körjegyzőség 2009.évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása.

Tóth Zsuzsanna pénzügyi előadó
A módosítások az elfogadott koncepcióhoz képest szürke színnel kerültek kiemelésre.
A Körjegyzőség költségvetésének tervezése során 8 fővel lett számolva. A köztisztviselői illetményalap 38.650.Ft, mely 2009. január 1-től nem változott, az alapilletmények ez alapján lettek kiszámolva, 13. havi bér a
koncepcióhoz képest tervezésre került, csökkentett mértékben, mivel a Magyar Kormány döntött a 13.h. bér
részletekben történő kifizetéséről. Emiatt nőtt az alapilletmények sora. Az alapilletményekhez kapcsolódik az
illetménykiegészítés.
Nyelvpótlék 3 főnek lett tervezve, mely a Ktv 48.§ alapján alanyi jogon jár.
Az egyéb kötelező illetménypótlék a vezetői pótlékot tartalmazza.
1 fő dolgozó 2009. évben lesz jogosult jubileumi jutalomra (30 év), számára az 1992. évi XXIII.tv. 49/E §- a
alapján jár a jubileumi jutalom, mely tervezésre került.
Egy fő feladatkörének munkaköri átcsoportosítására volt szükség. Ennek oka, Salföld Község Önkormányzat
2008. január 1-i kiválása miatti létszámcsökkentés, s így a létszámkeret egy fővel alulmaradt a 2008. évi
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keretszámhoz képest. Ezen létszámcsökkentés és a vele járó kiadások is megjelennek a tárgybani anyagban
számszerűsítve.
A biztosítási díjak az önkéntes egészségügyi és nyugdíj pénztári befizetéseket tartalmazza.
Ruházati költségtérítés a Ktv. alapján a munkavállalónak alanyi jogon járó támogatás.
Étkezési hozzájárulás havi mértéke a személyi jövedelemadóról szóló törvény 1. számú melléklete szerint , a 2009
évnek megfelelően 6000, illetve 12000 Ft-tal lett számolva, ez évben is csak és kizárólag az adómentes
értékhatáron belül, közterhek nélkül került meghatározásra.
Közlekedési költségtérítés (munkába járás) a vasúti, busz, illetve a saját jármű használat költségét jelenti, mely az
Szja tv., és az APEH által meghatározott 9 Ft/km-es norma.
Egyéb költségtérítés címén költségátalány, illetve Internet hozzájárulás lett tervezve.
A szociális juttatásokba 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 alapján a dolgozók gyermekeinek járó iskolakezdési támogatása tartozik, valamint
lakáscélú támogatás lett két fő részére tervezve. A lakáscélú támogatás kamatmentes kölcsön, 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.
Szabályzatok, nyomtatványok mértéke módosítva lett 10e Ft-tal, a koncepcióhoz képest, figyelembe véve a 2008.
évet.
Folyóiratok között a Magyar közlöny kerül megvásárlásra.
Egyéb üzemeltetés között a postai feladások díja, szolgáltatási díjak ( Pl: étkezési utalványok szállítási
szolgáltatása), tűzvédelmi szolgáltatás, illetve a 2009. évben tartandó Európai Parlamenti választások dologi
kiadásai, és egyéb, előre nem látható kiadások kerültek tervezésre (pl:növényvédelmi szolgáltatás díja).
A karbantartás, kisjavítás a tervezett számítógépes védelem kiépítése miatt nőtt a koncepcióhoz képest 20e Ft-tal.
A postai feladások díja is módosítva lett a koncepcióhoz képest, mivel a 2008. évi tényleges kiadás meghaladta a
tervezettet, bár a 2009. évre nem terveztek a Képviselő-testületek helyi adó emelést, de a postai szolgáltatások díja
megnőtt.
A díjak, kezelési költségek között szereplő fénymásolat nyomatdíj költségének emelését is szükségesnek tartottuk,
alapul véve a 2008. évet.
Fenti módosítások miatt vált szükségessé az áfa mértékének módosítása is.
A felhalmozási kiadások között szoftver vásárlás, valamint számítógép vásárlás került tervezésre, mivel a
számítástechnika gyors fejlődése miatt a 2002, 2003 évben vásárolt számítógépek korszerűsítése, illetve biztonsági
rendszerének kiépítése, esetleges lecserélése szükséges.
Működési pénzeszköz átadás a gesztor önkormányzat, Ábrahámhegy részére történik.
Egyéb bevételek között pl. fénymásolás díját, kifüggesztés díját tervezte a hivatal.
A továbbszámlázott bevételek között a Mobiltelefon előfizetés díja (Ábrahámhegy Község Önkormányzat,
Balatonrendes Község Önkormányzat, Ábrahámhegyi Víziközmű Társulat, Balatonrendesi Beruházó Víziközmű
Társulat stb.), tűzvédelmi szolgáltatás 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.
Államháztartáson kívüli működési célú bevételek között a számlavezető pénzintézet által nyújtott közérdekű
kötelezettségvállalás szerepel.
Támogatások, átvett pénzeszközök közé a Körjegyzőség támogatása tartozik.
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről az egy fő esetleges létszámcsökkentése miatt
kifizetésre kerülő végkielégítés pályázati úton történő bevételi forrását tartalmazza
Az Önkormányzatok között felosztandó pénzeszközöknél az államtól kapott körjegyzőségi támogatás
3.600.000 Ft.
A lakosságszám a Magyar Államkincstár által közölt 2008. január 1-i állapot szerint lett feltűntetve.
A 2008. évi felelősségteljes gazdálkodást követően pénzügyi megtakarítás címén a várható pénzmaradvány (2008.
december 31-i záró pénzkészlet is) 1063 e Ft, mely összeggel a 2009. évi Körjegyzőségi támogatás összegét
javasolja csökkenteni a hivatal. Az előterjesztés már ezen összeg beépítésével került összeállításra.
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A költségvetési tervezet összeállítása során törekedtünk a gazdasági válság miatti gazdaságosságra. A közzétett
KSH adataira támaszkodva a 8%-osinflációval szemben a tervezés során reálérték alatti tervezést terjesztett elő a
hivatal. Az önkormányzatok körjegyzőség részére átadott támogatása előző évhez képest 5,7%-os változást mutat
előző évhez képest, az összes kiadás változása pedig mindössze 1,51%-os növekedésben állapítható meg.
Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy Körjegyzőség 2009. évi költségvetési tervezetének I. fordulós
tárgyalását fogadja el a testület. Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi
2/2009. ( I . 20. ) KT. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2009. évi költségvetési
tervezetének I. fordulós tárgyalását követően 36.449e Ft bevételi és 36.449e Ft kiadási főösszegek mellett
jóváhagyólag elfogadja azzal, hogy a II. fordulóra fentiek mellett készíti elő a Körjegyzőség a költségvetési
rendeletet.
Felelős: Soltész Attila körjegyző
Határidő: 2009. február 15.
3. Ábrahámhegy Önkormányzat 2009.évi költségvetés első fordulójának tárgyalása.
Vella Zsolt polgármester
Az Önkormányzat kiadásai között szereplő személyi juttatások a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló
részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb összege (2009. évi minimálbér) 71.500 Ft, ennek
megfelelően lettek tervezve a személyi kiadások. Alapilletmények között szerepel: teljes munkaidős alkalmazott 3
fő, strandi szezonra 4 fő alkalmazott, közcélú alkalmazott 4 fő, (közcélú alkalmazás esetén a bér 90%-a állami
támogatásként leigényelhető, mely a bevételi oldalon betervezésre kerül).
Részmunkaidőben 2 fővel lett
számolva. Egy fő gyesen lévő alkalmazott gyes időtartama lejár.
Egyéb költségtérítés a polgármesteri, alpolgármesteri költségátalányt tartalmazza.
Az állományba nem tartozók juttatásaiban a képviselők, illetve a polgármester tiszteletdíja tartozik.
A járulékok a személyi juttatások után lett arányosan kiszámolva.
A dologi kiadások a koncepcióhoz képest az alábbiakban változott:
Üzemanyagok költsége a pályázaton nyert kisbusz üzemeltetésének többletköltségét tartalmazza, melynek
betervezése a pályázatban vállalt minimális futásteljesítmény (1000-1500 km/hó) miatt szükséges.
Egyéb anyag beszerzés az emlékérem és a hozzá kapcsolódó tok vásárlását is tartalmazza,(194/2008./XII.16./ és
195/2008./XII.16./KT határozatok alapján), illetve a kulturális és sport feladatok költségei között szerepel
gumilabda és kötél vásárlás, mivel közmeghallgatáson erre igény merült fel.
Az egyéb kommunikációs szolgáltatás a honlap karbantartást, illetve a testületi ülések közvetítési díját
tartalmazza. (Havi 1 ülés közvetítése, maximum 5 órában, illetve 1 közmeghallgatás)
Egyéb üzemeltetés, fenntartás költségei tartalmazzák a szemétszállítás, illetve lerakás díját is.
Adók díjak módosítása a pályázat írás utáni díjakat is tartalmazza.
Végleges pénzeszköz átadások között az Önkormányzat fizet ki többek között, Körjegyzőség fenntartására,
óvodai, iskolai fenntartói díjat Badacsonytomaj, Révfülöp és Tapolca Önkormányzatoknak,Háziorvosi támogatást,
Gyermekjóléti támogatást, orvosi ügyelet támogatást 7.490e Ft értékben.
Támogatás lett tervezve a különböző civil szervezeteknek, alapítványoknak 1.000e Ft értékben, melyre az
előterjesztés készítéséig az alábbi igények érkeztek: (NABE Ábrahámhegyi csoportja, Ábrahámhegyi Polgárőrség,
Ábrahámhegyi Fürdőegyesület, Veszprém megyei Mentőszervezet „04 Alapítvány”, Pannon Egyetem Limnológia
Intézeti Tanszék)
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Felhalmozási pénzeszköz átadás lett tervezve a Fürdőegyesület részére, az Észak- Balatoni Regionális
szilárdhulladék Társulásnak, határozat alapján a Tapolcai kistérségnek mentőállomás építésének támogatására,
ProBio Zrt. részére, illetve egyéb kiadás címén összességében 8.731e F értékben.
Felhalmozási kiadások között szellemi termékként szerepel többek között a patak parti sétány tervei, vízellátás
tervek, csapadékvíz elvezetésének tervei, Honvéd utcai közvilágítás tervek stb.
Felújítási kiadások között a Komplex akadálymentesítés, valamint az Akácfa utcai útfelújítás, és Ábrahámhegy
Község Önkormányzat kultúrház épületében fűtés korszerűsítése szerepel.
Beruházási kiadásokra fordított összegbe szerepel tetőfelújítás, az elnyert tetőcserép pályázat okán, a
temetőkápolna megépítése, sportcentrum kialakítása, buszmegálló fellépő megvalósítása, pályázaton nyert kisbusz
beszerzése tartozik.
Kölcsön nyújtása alatt a vissza nem térítendő építési támogatás lakosságnak szerepel (maximum 6 fő).
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 2008. évben befolyt adók mértéke lett figyelembe véve. A képviselő-testület döntése
szerint, 2009. évben a helyi adókat nem emeli.
Az átengedett központi adók tekintetében a Magyar Államkincstár által közölt adatok alapján kerültek tervezésre.
Felhalmozási bevételek között az önkormányzati építési telkek értékesítése és a Fenyves utcai telek értékesítése
került betervezésre 7.380e Ft értékben.
Az Önkormányzat pénzeszközt vesz át pályázatok után (Csatorna I. ütem, komplex akadálymentesítés után
számított pályázati összeg, stb.)
Működési célú pénzeszközt vesz át az Önkormányzat mint gesztor a körjegyzőség fenntartására Balatonrendes
Község Önkormányzatától, valamint a Körjegyzőségtől.
Javasolja, hogy az Önkormányzat 2009. évi költségvetés I. fordulós tárgyalását az előterjesztés szerint a
képviselő-testület fogadja el. Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi
3/2009. (I. 20.) KT. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2009. évi költségvetés I.
fordulós tárgyalását 342.660e Ft bevételi és 342.660e Ft kiadási főösszeggel elfogadja.
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: 2009. február 15.

4.

Képviselő-testület munkatervének jóváhagyása.

Vella Zsolt polgármester A képviselő-testület 2009.évi munkatervének javaslatát a képviselők megkapták az
alábbiak szerint, egyben tájékoztatja őket, hogy az együttes ülés időpontját időközben meghatározták, amelyre
február 9-én kerül sor.

Január 20. 15.00 óra
A mai ülés napirendjei.
Február 10. 15.00 óra
-

Ábrahámhegy Önkormányzat 2009.évi költségvetésének elfogadása./febr.15-ig./
Együttes testületi ülésen a körjegyzőség 2009.évi költségvetésének elfogadása.
Együttes testületi ülésen a körjegyzőség 2008.évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása.
Szociális rendelet felülvizsgálata.

7

Március 10. 15.00 óra
-

Ábrahámhegy Önkormányzat 2008.évi költségvetés teljesítésének elfogadása.
Körjegyzőség 2008.évi költségvetés teljesítésének elfogadása.
Következő évi közbeszerzési terv elfogadása. /április 15-ig./
2006-2008.években kifizetett szociális segélyek bontásban történő bemutatása.

Április 14. 15.00 óra
-

-

Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok értékelésének megtárgyalása.
Lomtalanítás előkészítése.
Strandi ügyek. /büfék nyitása, belépők megállapítása, személyzet, vízimentőőr, biztonsági őrszolgálat. /
Horgászverseny és halászlé főzőverseny előkészítése.
Falunap előkészítése.
Tájékoztató a 2009. I. n.évi képviselő-testületi határozatokról.

Június 9. 15.00 óra
- Sportnapi előkészítés.
- Bornapok előkészítése.
- Közmeghallgatás/szezonnal kapcsolatos felkészülés, közrendvédelmi beszámoló./
Augusztus 11. 15.00 óra
-

-

Ábrahámhegy Önkormányzat 2009.I.félévi költségvetési beszámolójának elfogadása.
Körjegyzőség 2009. I.félévi költségvetési beszámolójának elfogadása.
Beiskolázási segély megállapítása.
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj programhoz csatlakozás.
Tájékoztató a 2009. II.n.évi képviselő-testületi határozatokról.
Elszámolás a 2009. I. félévi rendezvényekről

Október 13. 15.00 óra
- Következő évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása. /nov. 15-ig./
- Tájékoztató a 2009. III. n.évi képviselő-testületi határozatokról.
- Tájékoztató a növényvédelmi törvény alapján jegyzői hatáskörben végzett tevékenységről.
November 10. 15.00 óra
-

-

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása.
Ábrahámhegy Önkormányzat 2009. I-III.n.évi költségvetésének elfogadása.
Körjegyzőség 2009. I-III.n.évi költségvetésének elfogadása.
Körjegyzőség 2010.évi költségvetési koncepciójának elfogadása.
Ábrahámhegy Önkormányzat 2010.évi költségvetési koncepciójának elfogadása.
Helyi adórendeletek megtárgyalása.
Nyugdíjasok napjának előkészítése.
Körjegyzőség 2010. évi kiemelt céljainak meghatározása.

December 8. 15.00 óra
- Képviselő-testület 2010.évi munkatervének elfogadása.
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- Csatornaszolgáltatás díjáról szóló rendelet

felülvizsgálata.

Gáspár József képviselő A helyi rendezvényeket ahogy eddig történt, hosszú időn keresztül nem lehet
finanszírozni. A 222. hrsz-ú ingatlan /volt Steak-House/ nagyon megterheli az önkormányzat költségvetését. Kéri,
hogy akinek lehetősége van rá adójának 1 %-ával támogassa a Pro Ábrahámhegy Alapítványt, hogy a
továbbiakban is jó színvonalú rendezvényeket tudjanak rendezni.
Vella Zsolt polgármester Kérdezi a testületi tagokat, hogy kívánják-e kiegészíteni a munkatervet?
Megállapítja, hogy a testület tagjai a munkatervet nem egészítik ki, javasolja, hogy a képviselő-testület 2009.évi
munkatervét az előterjesztés szerint fogadja el a testület. Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi
4/2009. /I. 20. / KT. h a t á r o z a t
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
2009. évi képviselő-testületi ülések
„Munkatervét „ az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2008. /I. 25./ rendeletének
13. §. 2./bekezdése alapján, az előterjesztés szerint elfogadja.
A „Munkaterv” a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.
5. Beszámoló a 2008. évre igényelt az önkormányzatot megillető normatív kötött felhasználású
támogatások igénylése alapjául szolgáló adatok megalapozottságáról.
Vella Zsolt polgármester
Ábrahámhegy Község Önkormányzatánál 2008. november 5-6. közötti helyszíni ellenőrzést végzett a Magyar
Államkincstár két munkatársa, a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény
8. számú melléklete alapján 2008. évre igényelt, az önkormányzatot megillető normatív kötött felhasználású
támogatások igénylése alapjául szolgáló adatok megalapozottsága tárgyban.
A jegyzőkönyvben jelzett kötelezettségek teljesítéséhez az alábbi észrevételeket tette az Önkormányzat.
1.) Rendszeres szociális segély
Megállapítás: A vizsgálatra kijelölt hónapokra megállapított és kifizetett összeg nem egyezett meg, mivel 1 fő
esetében május hónapban számára a kifizetés nem történt meg, a támogatás igénylése azonban igen, ezért az
Önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezett.
A Magyar Államkincstár felhívta az Önkormányzat figyelmét, hogy a jegyzőkönyv kézhezvételét követő tárgyhavi
támogatásigénylés keretében helyesbítse az igényelt támogatás adatait.
Intézkedés: Az Ábrahámhegy Község Önkormányzatánál végzett helyszíni ellenőrzést követően, az ellenőrzés
tényétől függetlenül, még november hónapban elvégzésre került a támogatásigénylés helyesbítése, mivel minden hó
10.-éig kell a támogatási igényeket lejelenteni és azt megküldeni a Magyar Államkincstár részére.
2.) Ápolási díj
Megállapítás: Az ápolási díj vizsgálata során a vizsgálatra kijelölt hónapokra igényelt és kifizetett összeg
megegyezett, azonban a tételes ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az ellátott részére az öregségi nyugdíj
változása miatti ápolási díj emelkedést duplán fizette ki az Önkormányzat.
Intézkedés: Az ápolási díjban részesült részére írásban került megküldésre, hogy a részére korábban duplán
kifizetett ápolási díj különbözet (4.835.- Ft) levonásra kerül, illetve levonásra került a december havi kifizetés
során.
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A normatív kötött felhasználású támogatások kifizetésének és igénylésének egyezőségét a hivatal
évente kétszer végzi (július és december hónapban).
Javasolja, a Magyar Államkincstár által végzett, 2008. évre igényelt, az önkormányzatot megillető normatív kötött
felhasználású támogatások igénylése alapjául szolgáló adatok megalapozottsága tárgyú helyszíni ellenőrzésről
szóló beszámolót fogadja el a testület. Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi
5/2009. ( I . 20. ) KT. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-Testülete a Magyar Államkincstár által végzett, 2008. évre
igényelt, „az önkormányzatot megillető normatív kötött felhasználású támogatások igénylése alapjául
szolgáló adatok megalapozottsága” tárgyú helyszíni ellenőrzésről szóló beszámolót megismerte és elfogadja.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
6.

2009.évi rendezvényterv.

Vella Zsolt polgármester
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. decemberi képviselő testületi ülésén a mellékelt
táblázatban vastagon szedett rendezvényeiről döntött.
Kéri a testületi tagokat, hogy a 2009 évben megrendezésre kerülő rendezvényekkel, azok pontos időpontjával, a
tervezett költségek meghatározásával, a rendezvény felelősének megnevezésével, illetve a szervező felsorolásával a
rendezvénytervet meghatározni szíveskedjenek.
A képviselő-testület a 2009. évi rendezvényeket az alábbiak szerint fogadta el:
Január 31.
disznóvágás
Február 7.
teremfoci bajnokság
5.000 Ft
Február 21.
dartc és csócsóbajnokság 10.000 Ft
Február hónapban három pénteken előadás, témájuk: szőlész-borász, egészségügyi, sport. 150.000 Ft.
Február 28.
farsangi bál
20.000 Ft
Március 14.
ünnepség
20.000 Ft
Április 11.
húsvéti program
10.000 Ft
Április 24.
Dobruska: olajfestmény bemut. 160.000 Ft
Május 1-3.
Anyák napja és halászlé főzés
35.000 Ft
ekkor lesz a lomtalanítás is
Május 30.
Falunap, gyereknap
280.000 Ft.
Június 20- Augusztus 15. Mozdulj Balaton szombat délutánonként
80.000 Ft
Június 27.
Néptánc bemutató
30.000 Ft
Június 28.
Bernáth Aurél kiállítás
50.000 Ft
Strandbuli még egyeztetés alatt, négy alkalommal lesz a szezonban
Augusztus 20.
Strandon tűzijáték
300.000 Ft
Július 18.án vagy 25.én Sportnap
60.000 Ft
Július 19-Aug. 4. Károlyi Ernő kiállítása
50.000
Augusztus 9
Helyi művészek kiállítása
50.000
Augusztus 5-9.
Bornapok
1,7 millió Ft.
Október 2.
Népművészeti kiállítás
Október 3.
Szüreti felvonulás
600.000 Ft
Október 23.
ünnepély
50.000 Ft
November
Márton nap
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November 28.
December 5.
December 18.
December 31.

Katalin bál és adventi készülődés
Mikulás ünnepély
Idősek karácsonya
Szilveszteri bál

800.000 Ft

Kéri a testület szavazását a 2009. évi rendezvény terv elfogadására vonatkozóan.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi
6/2009. ( I . 20. ) KT. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat képviselő-testülete Ábrahámhegy Községben 2009. évben
a 2. sz.melléklet szerinti rendezvényeket kívánja megrendezni.
A Képviselő-testület a rendezvények költségeit a 2009. évi költségvetésében biztosítja.
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: 2009. február 15.
7.

Alapítványok, egyesületek támogatásának elszámolása.

Vella Zsolt polgármester
Ábrahámhegy Község Önkormányzata 101/2008./V.16./ számú határozatában 20.000.- Ft, támogatást nyújtott az
Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola részére.
A támogatás átutalásra került, elszámolás megérkezett, mely a támogatási szerződésben foglaltaknak, és a
jogszabályi előírásoknak megfelel.
Ábrahámhegy Község Önkormányzata 84/2008./IV.15./ és 172/2008. /XI.12/ számú határozataiban 100.000.100.000.- Ft összegű támogatást nyújtott a NABE helyi csoportja részére.
A támogatás átutalásra került, elszámolás megérkezett, mely a támogatási szerződésben foglaltaknak, és a
jogszabályi előírásoknak megfelel.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat az Ábrahámhegyi Fürdőegyesület részére 726.000.- Ft összegű támogatást
ítélt meg. A támogatásból 396.000.- Ft kifizetésre került. A kifizetett összegről az elszámolás megérkezett, mely a
támogatási szerződésben foglaltaknak, és a jogszabályi előírásoknak megfelel.
Javasolja, hogy az alapítványok, egyesületek támogatásának elszámolását fentiek szerint fogadják el.
Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi
7/2009. ( I . 20. ) KT. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évben a
• Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola (8258 Badacsonytomaj, Kert u. 14.),
• NABE Ábrahámhegyi csoportja (8256 Ábrahámhegy, Patak u. 54.),
• Ábrahámhegyi Fürdőegyesület (8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.)
részére nyújtott támogatásokról szóló beszámolót megismerte, és elfogadja.
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
8. 2008.évi rendezvények elszámolása
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Vella Zsolt polgármester

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 31/2008.(II.12.) sz. határozatával elfogadta
Ábrahámhegy Község Önkormányzat 2008. évi Rendezvénytervét.
A 2008. évben megrendezett rendezvények elszámolásra kerültek, kivételt jelent a december végén
megrendezésre került nyugdíjas karácsony.

Rendezvény
megnevezése

Idősek karácsonya

Rendezvény
időpontja

Rendezvény
tervezett
költsége

December 19.

800.000.-

Tényleges
költség

810.113.-

Szervező

Ábrahámhegy Község
Önkormányzat

• Idősek karácsonya: December 19.
Házi kenyér:
5.500.Felvágott:
16.264.Uborka:
20.468.Tortatálca:
3.752.Élelmiszer:
11.355.Ital:
12.180.- Ajándék:
312.300.- Díszítő anyag:
9.905.- Karton-karácsonyi üdvözlő laphoz:
3.500.- Étkezési jegy:
360.000.- Étkezési jegy szolgáltatási díja:
19.440.Összesen:
774.664.-

2009. évben kifizetésre került számlák az idősek karácsonyával kapcsolatban:
- Személyszállítás:
14.400.- Sütemény:
21.049.Összesen:
35.449.Költségek mindösszesen: 810.113.Javasolja, hogy az idősek karácsonya rendezvény pénzügyi beszámolóját fogadják el. Kéri a testület
szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi
8/2009. ( I . 20. ) KT. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat képviselő testülete a 2008. december 19-én megrendezett idősek
karácsonya rendezvény pénzügyi beszámolóját 810.113.- Ft bekerülési költséggel elfogadja.
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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9.

Minigolfpályára kötött szerződés felbontása.

Vella Zsolt polgármester
Melkovics Pálma aki 2008. évben üzemeltette a minigolfpályát jelezte, hogy újabb iratokat kíván benyújtani, ezért
javasolja, hogy az ügyét napolják el a következő ülésre.
A képviselő-testület a fentiekkel egyhangúlag egyetértett.

10.

Révfülöpi Általános Iskola társulási szerződésének egységes szerkezetben történő jóváhagyása.

Vella Zsolt polgármester
Tájékoztatom, hogy a révfülöpi Általános Iskola Intézményirányító Társulási Tanács 2008. november 19-i ülésén
tudomásul vette a társulási tagságának felmondását. Tekintettel azonban a közoktatásról szóló 1993. LXXXIX
törvény 102 § (9) és a (11) bekezdésére, - mely 2008. július 3-tól hatályos – a társulási tagság megszűnésének
időpontja 2009. augusztus 31. lehet. Egyoldalú kilépésre nincs lehetőség.
Fentiek miatt a társulási megállapodásban Ábrahámhegynek egyenlőre tagként kell szerepelnie a fenti időpontig.
A Révfülöpi Általános Iskola Intézményirányító Társulás 1998. január 1-től került létrehozásra. Az eltelt idő alatt
egyrészt a jogszabályi változások, másrészt a társulás működése során előállt változások, a társulási megállapodás
elavultsága, valamint a belső ellenőr vizsgálati megállapításai miatt (alapító okirat és társulási megállapodás
összhangjának biztosítása) szükséges volt a társulási megállapodás felülvizsgálata.
A Társulási Tanács 2008. december 11-i ülésén jóváhagyta az egységes szerkezetbe foglalt társulási szerződést,
mely érvényességéhez minden társulási tag jóváhagyása szükséges.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Társulási Szerződést egységes szerkezetben foglaltan jóváhagyni
szíveskedjen. Egyben tájékoztatja a testületet, hogy Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 2008. december
15-én a társulási szerződést jóváhagyta.
Holnapra hívták össze a társulási ülést a munkaügyi perekben, melyre három variációt terjesztettek elő, ő az első
variációt tudja elfogadni, hogy a Révfülöpi és a Kővágóörsi önkormányzat egyezzen meg és fizessék ki a
felmerülő költségeket.
Gáspár József polgármester A két iskola összevonása a két önkormányzat döntésén alapult, nem az IskolaFenntartó Társulás döntött erről, úgy gondolja, nem illdomos ennek döntését az iskolába bevinni.
Javasolja, hogy a képviselő-testület a korábban hozott döndését tartsa fenn, miszerint a Révfülöpi Általános Iskola
közös fenntartására és működésére 1998. január 1-én kötött Révfülöpi Iskola Intézményirányító Társulásból kilép
és 2008. december 31. napjával a Társulásban való részvételét felmondja.
Kondor László képviselő A két önkormányzat a Kővágóörsi és Révfülöpi az előzetes tárgyalásokra sem hívta
meg Ábrahámhegy Önkormányzatát, véleménye szerint a két önkormányzat viselje a költségeket.
Borbély Gyula képviselő Véleménye szerint a bíróság nem így fog dönteni, a két fenntartónak kell fizetni, de
egyetért a polgármester úr véleményével.
Vella Zsolt polgármester A BM alapjára nyújthatott volna be a két önkormányzat pályázatot, körültekintőbbnek
kellett volna lenni.
Javasolja, hogy a társulási szerződést hagyják jóvá és tartsák fenn a 140/2008. /IX.9./ határozatukat.
Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi
9/2009. /I. 20./ KT. h a t á r o z a t
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Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselőtestülete a révfülöpi Általános Iskola
Intézményirányító Társulási Tanács által 2008. december 11-i ülésén jóváhagyott egységes szerkezetbe
foglalt társulási szerződést megismerte. A benne foglaltakkal egyetért, azt jóváhagyja.
A képviselő-testület továbbra is fenntartja a 140/2008. /IX.9./ KT. határozatát, döntése szerint a Révfülöpi
Általános Iskola közös fenntartására és működésére 1998. január 1-én kötött Révfülöpi
Iskola Intézményirányító Társulásból kilép és a Társulási Megállapodás 9. 2.pontja alapján
2008. december 31. napjával a Társulásban való részvételét felmondja.

Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
11. Alapítványok, egyesületek 2009.évi támogatási kérelme.
Vella Zsolt polgármester
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetési koncepció tárgyalásakor
1.000.000.- Ft összeget biztosított különféle alapítványok, egyesületek támogatására.
2008. évben az alábbi szervezeteket támogatta az Önkormányzat:
Sorszám:

Megnevezés

Támogatás Ft-ban

1.

Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola

20.000.-

2.

NABE Ábrahámhegyi Csoportja

200.000.-

3.

Ábrahámhegyi Fürdőegyesület

396.000.-

Az előterjesztés készítéséig az alábbi alapítványok, szervezetek jelezték támogatási kérelmüket ( mellékletként
csatolva) :
Sorszám:
1.
2.
3.
4.
5.

Megnevezés
Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesület
(8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.)
NABE Ábrahámhegyi Csoportja
(8256 Ábrahámhegy, Patak u. 54.)
Ábrahámhegyi Fürdőegyesület
(8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.)
Veszprém megyei Mentőszervezet „04 Alapítvány”
(8200 Veszprém, Almádi u. 36.)
Pannon Egyetem, Limnológia Intézeti Tanszék
(8200 Veszprém, Egyetem u. 10.)

Kért támogatás Ft-ban
(korábbi években
300.000.- Ft)
100.000.100.000.-

50.000.(vásárlási utalványban)

Borbély Gyula képviselő A Megyei Önkormányzat nem támogatta a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázaton
részt vett diákokat, véleménye szerint inkább a helyi gyermekeket támogassák mint a Veszprémieket, egy
ábrahámhegyi diák sem jár az egyetemre.
Vella Zsolt polgármester A képviselő-testület egyetértése alapján javasolja, hogy az Ábrahámhegyi Polgárőr
egyesületet 300 e. Ft-tal, a NABE helyi csoportját 100. e. Ft-tal, a Fürdőegyesületet 100 e. Ft-tal, a Veszprém
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Megyei Mentőszervezetet 50 e. Ft-tal támogassák és a
Kéri a testület szavazását.

Pannon Egyetem részére ne nyújtsanak támogatást.

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi
10/2009. ( I . 20. ) KT. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő testülete az alábbi alapítványokat, szervezeteket támogatja:
• Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesület (8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.) 300.000 Ft értékben,
• NABE Ábrahámhegyi Csoportja (8256 Ábrahámhegy, Patak u. 54.) 100.000 Ft értékben,
• Ábrahámhegyi Fürdőegyesület (8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.) 100.000 Ft értékben,
• Veszprém megyei Mentőszervezet „04 Alapítvány” (8200 Veszprém, Almádi u. 36.) 50.000 Ft
értékben támogatja.
A Pannon Egyetem Limnológia Intézeti Tanszék (8200 Veszprém, Egyetem u. 10.) részére nem nyújt
támogatást.
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására, egyben felhívja a
szervezetek figyelmét, hogy a támogatással 2009. december 20. napjáig írásos formában el kell számolni.
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.
Gáspár József képviselő Javasolja, hogy az 50 e. Ft alatti támogatásokat a polgármester úr saját hatáskörben
dönthesse el és a hozott döntésről a következő testületi ülésen beszámol. A költségvetésben az alapítványok
támogatására 1 millió forintot terveztek, a még fennmaradó 450 e. Ft-ról dönthetne, amennyiben a testület úgy
dönt.
Vella Zsolt polgármester Kérdezi a képviselőket ki ért egyet Gáspár József képviselő javaslatával?
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi
11/2009. ( I . 20. ) KT. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő testületének döntése szerint az alapítványok és
szervezetek támogatását a polgármester saját hatáskörben dönti el, kérelmezőnként 50.000 Ft értékhatárig,
az önkormányzat 2009. évi költségvetésében az e címen elkülönített és még fennmaradó 450.000 Ft erejéig.
A hozott döntésről Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 1/2008. /I. 25./ rendeletének 15. §. 13./bekezdése szerint tájékoztatást ad a képviselőtestület részére a következő ülésen.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.
12. Pályázat e-Magyarország Pontok támogatására.

Vella Zsolt polgármester
A Miniszterelnöki Hivatal pályázatot írt ki már működő Internet-hozzáférési pontok támogatására.
A támogatás célja a közösségi-Internet hozzáférési pontok (továbbiakban KIHOP) folyamatos és zavartalan
működtetése, szolgáltatásai színvonalának növelése és a szükséges humán infrastruktúra biztosítása.
Pályázati feltétel, hogy a pályázó rendelkezik vagy a szakmai pénzügyi beszámoló beadásának napjáig (2009.
október 1-től 2009. november 10-ig) rendelkezni fog vizsgázott eTanácsadó ( főiskolai vagy egyetemi diplomával
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rendelkező munkatárs, aki az ingyenes 60 órás képzésen részt vesz és vizsgakötelezettségének eleget tett)
munkatárssal, akinek alkalmazását vállalja a pályázatban megjelölt időtartam alatt (2010 március 31-ig).
Az Önkormányzat jelenleg nem rendelkezik eTanácsadóval.
A támogatás igényelhető ismeretterjesztő órákkal kapcsolatos személyi és dologi költségek,
marketingtevékenységgel kapcsolatos dologi költségek, szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos dologi költségek, és
a projekt előfinanszírozását biztosító egyösszegű banki kezelési költségekre. A számlák teljesítési határidejének
2009. január 1. és 2009. szeptember 30. közé kell esnie.
A támogatás formája vissza nem térítendő állami támogatás. A támogatás kiutalásának ütemezése: 25% előleg a
támogatási szerződés megkötését követő 30 napon belül, 75% utófinanszírozással a Szakmai és Pénzügyi
Beszámoló elfogadását követő 60 napon belül.
Az elnyerhető támogatás összege maximum 1.000.000Ft pályázónként. A támogatás mértéke 100%. A pályázat
benyújtására 2009. január 15-től 2009 február 16-ig van lehetőség.
Javasolja, hogy Bakosné Tóth Erzsébet kultúros vegyen részt ezen, viszont a képviselő-testület tagjai
tájékoztatják, hogy nevezett nem rendelkezik az ehhez szükséges végzettséggel.
Tárgyi napirendet javasolja, hogy a következő ülésen tárgyalják.
A képviselő-testület ezzel egyhangúlag egyetértett.
13. Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása által ellátandó feladatok /házi segítségnyújtás,
családsegítés, étkeztetés / helyzetéről tájékoztató.
Vella Zsolt polgármester
Ábrahámhegy Község Önkormányzat 196/2008./XII.16./ számú határozatával döntött arról, hogy a tárgybani
feladatokat a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása által megalapításra kerülő költségvetési
intézmény keretében biztosítja a 2009. évi költségvetésben foglalt állami normatíva csökkentés által okozott
nehézségek miatt.
A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása 2009. január 1-től létrehozta a Balaton-felvidéki Szociális
és Gyermekjóléti Szolgálatot, melynek keretében a községben élők számára az étkeztetés, házi segítségnyújtás,
családsegítés a továbbiakban is folyamatosan elérhető.
2009. január 8-án került a fentiekkel kapcsolatos feladategyeztető megbeszélésre, melynek során a polgármesterek
egyetértésével került sor a személyi feltételek további biztosítására, illetve módosítására. Ábrahámhegy község
tekintetében a szociális gondozói feladatokat továbbra is a feladatot eddig elvégző dolgozó kapta.
A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásával nem került megkötésre társulási megállapodás, mivel a
szervezet álláspontja szerint a Képviselő-testületi határozatok alapján feladatátadással kerülnek ellátásra a fenti
feladatok.
Tárgyalások folynak az ügyben, hogy társulási megállapodás kerüljön megkötésre, hiszen annak keretében képet
kapnánk arról, hogy mik a kötelezettségeink és milyen követelésekkel élhetünk.
Fenti egyeztetésre jelen előterjesztés időpontjáig nem került sor.
A képviselő-testület a fentieket egyhangúlag tudomásulvette.

14. Badacsonytomaj közigazgatási területén található 2900 hrsz-ú ingatlan ügye.
Vella Zsolt polgármester
Badacsonytomaj Város Jegyzője értesítette Ábrahámhegy Község Önkormányzatát 2008 december 12-én érkezett
levelében, hogy a Badacsonytomaj 2900 hrsz-ú ingatlanra Léránt Sándor telekalakítási engedély kérelmet nyújtott
be, melyben Ábrahámhegy Község Önkormányzata ügyfél.
Az ingatlanban Ábrahámhegy Község Önkormányzata résztulajdonos 65/1000 tulajdoni hányadban mely 4835 m2
területet jelent a teljes ingatlan területéből.
Az ingatlan évek óta témája a Képviselő-testületi üléseknek.
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2006 évben került benyújtásra a társtulajdonosok egy
része által a telekalakítási engedély kérelem
benyújtásra, mely egyben alapja volt Dr. Gelencsér Mihály ügyvéd tulajdonközösség megszüntetése iránti
megkeresésével.
Badacsonytomaj Város Jegyzője az ingatlan megosztására vonatkozó vázrajz szerinti megosztást engedélyezte.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat 82/2006 (IV.11) számú határozatával döntött, hogy Dr. Gelencsér Mihály
ügyvéd által elkészített megosztási szerződést nem fogadja el.
Az Dr. Gelencsér Mihály ügyvéd a Tapolca Városi Bírósághoz fordult annak érdekében, hogy a tulajdon-közösség
megszüntetését a bíróság állapítsa meg.
Az ingatlanban érintett Önkormányzatok Badacsonytomaj Város Jegyzője által hozott telekalakítási engedélyező
határozatot megfellebbezte, melynek következtében az akkor még Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal a
fellebbezést megvizsgálta, és Badacsonytomaj Város Jegyzője által kiadott telekalakítási engedélyt megváltoztatta,
a kérelmet elutasította.
A Tapolcai Városi Bíróság a tulajdonközösség megszüntetésére vonatkozó kérelmet elutasította, mivel a pert
kezdeményezők nem teljesítették hiánytalanul a hiánypótlási felhívásban szereplő dokumentumokat.
2007 évben Czakó László tulajdonostárs, megkereste az Önkormányzatokat, azzal a szándékkal, hogy az
önkormányzati tulajdonban lévő 18,7 %-ból 5 %-ot meg kíván vásárolni.
Ábrahámhegy Község Önkormányzata az ingatlan eladás tárgyalását elnapolta, mivel az értékbecslésben szereplő
adatokat nem fogadta el, álláspontja szerint az ingatlan értékének meghatározásánál a szakértőnek figyelembe
kellett volna venni az épületek értékét is.
Az ajánlatot az ingatlan szennyvízcsatorna csatlakozási pont kiépítésére érkezett megkereséssel együtt 2007
október 7 napján újratárgyalta, de döntést nem hozott az eladásra vonatkozóan.
162/2007 (X.7) számú határozatával döntött arról, hogy a Badacsonytomaj Káptalantóti út szennyvízcsatorna
beruházásához mint érintett ingatlantulajdonos nem kíván csatlakozni, a kivitelezés ingatlanra eső részének
megfizetését nem vállalja.
Figyelembe véve az előzményeket az Önkormányzatok a jelenlegi telekalakítást követően vélelmezhető, hogy
tulajdon közösség megszüntető perben fognak állni az ingatlan többségi tulajdonosi körével szemben, mely
következtében az ingatlan értéktelen része kerülne az Önkormányzatok tulajdonába.
Fentiek alapján javaslom a telekalakítási engedélyezési eljárás vonatkozásában jelezzük Badacsonytomaj Város
Jegyzője részére, hogy a telekalakítási engedély megadásával nem ért egyet Ábrahámhegy Község
Önkormányzata, illetve keressük meg az ingatlanban tulajdonosként érdekelt Önkormányzatokat, hogy
szándékukat nyilvánítsák ki a telekalakítás vonatkozásában.
Ésszerű ajánlat esetén az önkormányzat partner, de javasolja, hogy ne járuljanak hozzá a megosztáshoz.
Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi
12/2009. /I. 20./ KT. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonytomaj Város Jegyzője által folytatott
3/653/2008 ügyszámú telekalakítási engedélyezési eljárásban az ingatlan megosztásához nem járul hozzá. A
képviselő-testület megfelelő ajánlat esetén hozzájárulását adja a megosztáshoz.
Felkéri a Polgármestert, hogy Ábrahámhegy Község Önkormányzat egyet nem értését jelezze
Badacsonytomaj Város Jegyzője felé, valamint keresse meg a Badacsonytomaj 2900 hrsz-ú ingatlanban
tulajdonos Önkormányzatokat, hogy tájékoztassák Ábrahámhegy Község Önkormányzatát az ingatlannal
való szándékuk vonatkozásában.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.
15.

Tájékoztató a 2008. IV. n. évi képviselő-testületi határozatokról.
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Vella Zsolt polgármester Az önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatának 16. §.
1./bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt lejárt határidejű
határozatokról szóló jelentés elfogadásáról. A 2008. III. negyedévi képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót illetve az abban tett intézkedéseket a képviselő-testület tagjai megkapták.
Eszerint nincs lejárt határidejű határozat.
A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásulvette.
16. Kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére jármű beszerzéséről döntéshozatal.
Vella Zsolt polgármester
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 175/2008. /XI.12./ számú határozatával döntött arról,
hogy központosított közbeszerzési eljárás lefolytatását kezdeményezi.
A Központi Szolgáltató Főigazgatóságnál való bejelentkezésünk megtörtént, mely nem vont költséget maga után.
Azonban a központosított közbeszerzés rendszerében jelenleg nincs olyan gépjármű, melyre pályázati támogatást
nyertünk (8.360.000Ft), csak nagyobb teljesítményű. Megkeresésre került a kiíró szervezet, ahol tájékoztatták
hivatalunkat, hogy nagyobb teljesítményű autó vásárolható. A rendelés leadásakor az ott megadott funkciók
alapján a pályázatban előírt kötelező felszerelés nem mindegyike volt kiválasztható, ám így is nettó 8.250.000Ftos összeggel kalkulált a rendszer. A hiányzó felszerelések értéke többe kerülne, mint 110.000Ft
(8.360eFt-8.250eFt), és a hiányzó felszereléseket az autó megérkezése után külön kellene beszereltetni, melynek
megfizetése az Önkormányzatot terhelné.
Fentiek értelmében javasolt egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatása, melynek keretében akár plusz
szolgáltatásokat is nyújthatnak az ajánlattevők.
Az egyszerű eljárás lefolytatására lehetőség van közbeszerzési szakértő megbízására, melynek díja a nyertes
ajánlattevő nettó ajánlati árának körülbelül az előterjesztésben szereplő 1,5 %+Áfa-hoz képest 3 %+Áfa a DRV.
ajánlata szerint, mert nem profilba illő.
Véleménye szerint keressenek még más közbeszerzéssel foglalkozó céget és a következő ülésen újra tárgyalják a
napirendet.
A képviselő-testület 175/2008. /XI.12./ KT. határozatát javasolja visszavonni.
Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatokat:
13/2009. /I. 20. / KT. h a t á r o z a t
Ábrahámhegy Község
visszavonja.

Önkormányzat Képviselő-testülete a 175/2008./XI.12./

számú határozatát

Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Vella Zsolt polgármester Az ülést 17.45 órakor bezárja.
k.m.f.
Tóth Zsuzsanna
pénzügyi előadó

Vella Zsolt
polgármester

A jegyzőkönyv hitelesítője: Borbély Gyula képviselő
Tájékoztató a zárt ülésről: Egy személy részére helyi lakásfenntartási támogatás 3.000 Ft/hó összegben került
megállapításra, 2009.január 1.napjától egy évi időtartamra.

