
   

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

Ikt.szám:  121-103 /2009.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 28-i rendkívüli  
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 
            Sütő Árpád műszaki előadó 

Vella Zsolt polgármester  Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 6 tagú képviselő-testületből  6 fő jelen van, az ülés határozatképes.
A képviselő-testületi ülést  17.00 órakor megnyitja. 
Javasolja, hogy a napirendeket egészítsék ki  az alábbiakkal: 
- Esélyegyenlőségi intézkedési terv felülvizsgálata. 
- Strandi lábteniszpálya és vizesblokk közötti terület rendezése. 

Ismerteti a  napirendi pontokat:

1. Ábrahámhegy és Balatonrendes Önkormányzatok által létrehozott 
Ábrahámhegy- Balatonrendes Önkormányzatok Körjegyzőség Alapító 
Okiratának módosítása.  

2. Ábrahámhegy Község teljes közigazgatási területén keletkező 
      szilárd lakossági hulladék begyűjtésére, elhelyezésére és ártalmatlanítására 

megállapodás elfogadása. 
3. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának

átdolgozása. 
4. Tatay Sándor Közös  Fenntartású Általános Iskola Alapító Okiratának

átdolgozása.  
5.    Esélyegyenlőségi intézkedési terv felülvizsgálata. 
6.    Strandi lábteniszpálya és vizesblokk közötti terület rendezése. 

A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával 6 igen  szavazattal   egyetértett. 
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1. Ábrahámhegy és Balatonrendes Önkormányzatok által létrehozott Ábrahámhegy- Balatonrendes   
Önkormányzatok Körjegyzőség Alapító Okiratának módosítása.  

Soltész Attila körjegyző   „A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról” szóló 2008. évi CV. (Ksztv) 
törvény rendelkezései fokozatosan lépnek hatályba. A költségvetési szervek jogállására, és nyilvántartására 
vonatkozó szabályok már január 1. napjától hatályosak, a gazdálkodásra és a költségvetési tervezésre vonatkozó 
előírásokat többségében csak a jövő évtől kell alkalmazni. A törvény 44.§ (5) bekezdése fontos kötelezettséget 
állapít meg az önkormányzatok terhére: 
„A költségvetési szerv alapító (irányító) szerve 2009. május 15-ig köteles felülvizsgálni a közfeladat ellátásának 
módját szervezeti szempontból az irányítása alá tartozó költségvetési szerv, az általa vagy az irányítása alá tartozó 
költségvetési szerv által alapított, illetve részvételével működő és vagyonkezelésébe tartozó gazdálkodó szervezet 
(így különösen: közhasznú társaság, gazdasági társaság), valamint az e társaság által továbbalapított gazdálkodó 
szervezet tekintetében, az  állami felsőoktatási  intézmény saját  gazdasági  társasága  kivételével. Amennyiben a 
felülvizsgálat  eredményeként a  további működés 2009.  július 1-je után is indokolt,  az  e törvényben és külön 
törvényben  foglalt  előírásokat  költségvetési  szervek  esetében  2009.  június  1-jéig  kell  (az  alapító  okirat 
módosításával vagy más megfelelő módon) érvényesíteni.”
 
Vella Zsolt polgármester  Javasolja, hogy a fent elhangzottak alapján a körjegyzőség Alapító okiratának 
módosítását fogadják el.  Kéri a testület szavazását. 

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

91/2009. /V.  28 ./ KT.  h a t á r o z a t 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ábrahámhegy és Balatonrendes 
Önkormányzatok által létrehozott Ábrahámhegy-Balatonrendes Önkormányzatok Körjegyzőségnek a  
„A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról „ szóló  2008. évi CV. tv. előírásai alapján 
átdolgozott Alapító Okiratát elfogadja. 

Felelős: Soltész Attila körjegyző 
Határidő: azonnal. 

2. Ábrahámhegy Község teljes közigazgatási területén keletkező szilárd lakossági hulladék begyűjtésére,   
elhelyezésére és ártalmatlanítására megállapodás elfogadása. 

     
Vella Zsolt polgármester  Az előző ülésen úgy beszélték meg, hogy a heti kétszeri szállítást nem kívánják igénybe 
venni, számítást végeztetett, hogy eddig mibe került és mibe fog kerülni. Május 31-ig a BÖKI-nek  kifizettek 
3.027. e. Ft-ot, a Rendesi Kft-nek 5.476.800 Ft-ot a szemét lerakására. Ha a Remondis Kft. ezzel az 
ingatlanszámmal számol, akkor a szállítás négy hónapra konténer nélkül 6.637.500 Ft. Ez 15 millió forint és még 
három hónap szemétszállítás vissza van. A költségvetésben tervezett 14,4 millió forinthoz képest jelentős a 
túllépés, amit az önkormányzat nem tud felvállalni.  
A szemétszállítással kapcsolatos tájékoztatót a honlapon és a képújságban is megjelentették, hogy a lakosság 
tájékozódni tudjon. 
Az önkormányzatnak a holnapi naptól már rendelkezésre fog állni 50 db kuka, és 500 db zsák, akinek szüksége 
van rá igényelheti a pénztárba történő befizetés után. A Remondis Kft. a kukát és a zsákot  biztosítja az 
önkormányzatnak és a feléjük kell majd elszámolni. 
Holnap a Cserfa utcából már elhozzák a konténert és a másik háromhoz pedig kiteszik a hirdetményt, hogy onnan 
is  elszállításra fog kerülni június 1.ével. 
 
Gáspár József képviselő  A Remondis Kft-vel kötendő szerződést azzal javasolja kiegészíteni, hogy szeptember 
hónapot követően  a 164 ingatlan után fog számlázni. 
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Vella Zsolt polgármester  A képviselő-testület  egyetértése alapján  úgy kötnének a Remondis Kft-vel szerződést, 
hogy  4 hónapra számláznak 1180 ingatlanra, viszont a maradék három hónapra csak a 164 ingatlanra 
számláznak és elviszik az összes szemetet. Így írják alá a szerződést, más esetben nem. Az állandó lakosság által 
eddig fizetett szemétszállítás összege a tényleges költség felét tette ki,  a július 1-i  Áfaemelés 5 %-ának költségét 
is az önkormányzatnak kell vállalnia. 
  
A helyi rendeletben a  Remondis Kft.-t jelölik meg szolgáltatóként és javasolja a rendelet elfogadását, valamint 
határozatban a Remondis Kft. ajánlatát, azzal, hogy a szerződés alapján a szolgáltatási időszak ill. a szerződés 
érvényessége  2009.június 1-től  2009. december 31-ig.  
Kéri a testület szavazását először a határozat elfogadásáról, majd pedig a rendelet megalkotásáról. 

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

92/2009. /V.  28 ./ KT.  h a t á r o z a t 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ábrahámhegy község teljes közigazgatási 
területén keletkező szilárd lakossági hulladék begyűjtésére, elhelyezésére és ártalmatlanítására a Remondis 
Tapolca Kft. /székhely:  8300 Tapolca, Halápi u. 33./ ajánlatát elfogadja az alábbiak szerint: 

- felhatalmazza a Polgármestert, a szerződés megkötésére: 
a szerződés alapján a szolgáltatási időszak ill. a szerződés érvényessége  2009.június 1-től  2009. 
december 31-ig. 

Felelős: Vella Zsolt  polgármester Határidő: azonnal. 

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

8/2009. /V. 29./ r e n d e l e t é t 
A  helyi környezet védelméről, a közterületek ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról. 
/1.sz.mell/

3. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának  átdolgozása.   

V  ella Zsolt polgármester     Tárgyi anyagot ismerteti a képviselő-testületi tagokkal. A 2008. évi CV. törvény 
előírásai a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek a költségvetési szervekkel kapcsolatban feladatokat 
határoz meg, az intézményeik működését felül kell vizsgálni, az alapító okiratokat módosítani. El kell végezni a 
költségvetési szerveknek a besorolását és június 1-ig módosítani kell az alapító okiratokat. 
Javasolja, hogy az óvoda átdolgozott Alapító Okiratát fogadják el. Kéri a testület szavazását. 

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

93/2009. /V.  28 ./ KT.  h a t á r o z a t 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Pipitér” Közös Fenntartású Napközi Otthonos 
Óvoda  /8258 Badacsonytomaj, Kert u. /  2008. évi CV. tv. előírásai alapján átdolgozott Alapító okiratát 
elfogadja. 
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Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: 2009. június 1.

4. Tatay Sándor Közös  Fenntartású Általános Iskola Alapító Okiratának   átdolgozása.      

V  ella Zsolt polgármester     Tárgyi anyagot ismerteti a képviselő-testületi tagokkal. A 2008. évi CV. törvény 
előírásai a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek a költségvetési szervekkel kapcsolatban feladatokat 
határoz meg, az intézményeik működését felül kell vizsgálni, az alapító okiratokat módosítani. El kell végezni a 
költségvetési szerveknek a besorolását és június 1-ig módosítani kell az alapító okiratokat. 
Javasolja, hogy az iskola  átdolgozott Alapító okiratát fogadják el. Kéri a testület szavazását. 

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

94/2009. /V.  28 ./ KT.  h a t á r o z a t 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános 
Iskola /8258  Badacsonytomaj, Kert u. /   2008. évi CV. tv. előírásai alapján átdolgozott Alapító okiratát 
elfogadja. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: 2009. június 1. 

5. Esélyegyenlőségi intézkedési terv felülvizsgálata.   

Vella Zsolt polgármester  Badacsonytomaj Város Polgármesterének levele szerint  a 2007.-ben elkészült Társulási 
Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervben megfogalmazottakat évente felül kell vizsgálni és az 
eredményességét értékelni kell.  Badacsonytomaj, Ábrahámhegy és Badacsonytördemic községek konzorciuma a 
Közoktatási infrastrukturális fejlesztés 2. fordulójába jutott „A holnap iskolája” c. projekt-javaslatával. Az eltelt 
több mint egy év adatváltozásai, és a 2008/2009. tanév vége közeledtével célszerű az adatok felülvizsgálatát és a 
kért kiegészítést egy ütemben elvégezni. A felülvizsgálatot esélyegyenlőségi szakértő segítségével végezték el. A 
szolgáltatásnak díja 100.000 Ft+ Áfa. 
Javasolja a küldött határozati javaslat elfogadását. Kéri a testület szavazását. 

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

95/2009. /V.  28 ./ KT.  h a t á r o z a t 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Badacsonytördemic Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete, valamint Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Társulási 
Közoktatási Intézkedési Terv felülvizsgálatát megtárgyalta és azt külön-külön meghozott határozatával 
elfogadja. Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja a felülvizsgálat 
költségfedezetét  /100.000 Ft+Áfa/ a céltartalék terhére.  

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal. 
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6. Strandi lábteniszpálya és vizesblokk közötti terület rendezése.   

Vella Zsolt polgármester  Ismerteti a Márkus és Társa Bt. /8564 Ugod, Árpád köz  13./ ajánlatát az 
Ábrahámhegyi strandon lábteniszpálya és a vizesblokk közti aszfaltos út bontása   /180 m2/ felszedése, 
elszállítása, termőföld behordása, fűvesítés, kiegészítő munkákkal. 
Árajánlat összege   368.900 +Áfa, a munkát 30 napon belül elvégzik és 12 hónap garanciát vállalnak.
Javasolja, hogy az árajánlatot fogadják el. 

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

96/2009. /V.  28 ./ KT.  h a t á r o z a t 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a Márkus és Társa Bt. /8564 Ugod, Árpád köz 
13./ ajánlatát az Ábrahámhegyi strandon lábteniszpálya és a vizesblokk közti aszfaltos út bontása   /180 m2/ 
felszedése, elszállítása, termőföld behordása, fűvesítés, kiegészítő munkákra vonatkozóan elfogadja. 

A benyújtott árajánlat összege   368.900 +Áfa.

A képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal. 

Vella Zsolt polgármester Az ülést  17.30   órakor bezárja. 

k.m.f. 

Soltész Attila Vella Zsolt 
körjegyző polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője: Borbély Gyula    képviselő 
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