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

Ikt.szám:  121-179 /2009.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 12-i rendkívüli  
nyilvános  ülésén.

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

Jelen vannak:  Vella Zsolt polgármester
Kondor László  képviselő 
Kovács József   képviselő   
Gáspár József képviselő  
Borbély Gyula képviselő 

Távolmaradt: Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester

Meghívottak: Soltész Attila körjegyző  
 Kovácsné A. Katalin jkv.v.
            

Vella Zsolt polgármester  Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 6 tagú képviselő-testületből  5 fő jelen van, az ülés határozatképes.
A képviselő-testületi ülést  12.00 órakor megnyitja. 

Ismerteti a  napirendi pontokat:

1. Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek Körjegyzősége  2009. évi költségvetés személyi előirányzatának 
átcsoportosításáról döntéshozatal.

2. Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre 
nyújtható támogatások. 
Ábrahámhegy, 222 hrsz-ú ingatlan /Steak-House/ zöldfelületté való kialakítása. 

3. Temetőkápolna építésével kapcsolatban műszaki ellenőr személyéről döntés. 
4. Ábrahámhegy Önkormányzat Képviselő-testületének állásfoglalása a Káli-medencei települések  Burnót-

patakba történő szennyvízelvezetésével kapcsolatban. 

A képviselő-testület a napirendi pont tárgyalásával 5 igen  szavazattal   egyetértett. 

1. Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek Körjegyzősége  2009. évi költségvetés személyi előirányzatának   
átcsoportosításáról döntéshozatal.

Soltész Attila körjegyző
Ábrahámhegy  és  Balatonrendes  Községek  Körjegyzősége,  a  hivatalában  foglalkoztatott  köztisztviselőit 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat  Képviselő-testületének 1/2009./(II.10.)  rendeletében kapott  felhatalmazás 
alapján üdülési hozzájárulásban részesíti, melyet 2009. évben természetbeni juttatásként adómentesen lehet juttatni 
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a dolgozó részére. A 2010.  évi személyi jövedelemadó változása  miatt,  2010.  január  1-től  ezen béren kívüli 
juttatás után, a kifizetőt 25 % adó terheli. 

Az alábbi kérésünkhöz kérjük a Tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását.
2009. december 31-ig megrendelt és átvett Üdülési Csekkek esetében biztosított az adó- és járulékmentesség, és az 
idén vásárolt Üdülési Csekkek felhasználására  – a gyártás  dátumától számított 1 évig – a jelenlegi szabályok 
érvényesek. Ábrahámhegy Körjegyzőség december folyamán vásárolná meg, és juttatná dolgozói részére a 2010 
évben adható üdülési hozzájárulást oly módon, hogy erre anyagi fedezetül a tartalék keret szolgálna. Ez az összeg 
összesen 410.000.-Ft-ot tesz ki.
A körjegyzőség 2009. évi költségvetésében, az üdülési hozzájárulás sorát az alábbiak szerint módosítaná. Eredeti 
előirányzat 530 ezer, módosított előirányzat 940 ezer forint. A körjegyzőség előző években is észlelhető takarékos 
működése miatt az év végi maradványból a fenti összeg kigazdálkodható. Az önkormányzatnak előleg átadására 
nincs szüksége.
2008. évi maradvány 1 063 000 Ft volt.
Hozzájárulások esetén természetesen ebben az esetben a 2010-es költségvetésünkben ezen juttatást nem tervezzük 
be.
Az  önkormányzatok  a  körjegyzőség fenntartásához  lakosság  szám arányosan  járulnak  hozzá.  Ábrahámhegy 
esetében 77 %-ban, Balatonrendes 23%-ban.
2009.  évben természetbeni  juttatások  közül  adómentes  az  ugyanazon belföldi  illetőségű magánszemélyeknek 
ingyenesen vagy kedvezményesen a  Magyar  Nemzeti Üdülési Alapítvány által  kibocsátott  névre szóló üdülési 
csekk formájában,  legfeljebb évente az adóév első napján érvényes havi minimálbér összegét meg nem haladó 
értékben juttatott  bevétel, feltéve, hogy a  juttatást  a  munkáltató a  munkavállalójának,  vagy a  munkavállalója 
közeli hozzátartozójának juttatja.
A Körjegyzőség Közszolgálati szabályzata alapján a köztisztviselő részére üdülési hozzájárulás biztosítható. Az 
üdülési hozzájárulás naptári éve szól, mértéke a határozatlan időre kinevezett munkavállalók esetében a tárgyhavi 
bruttó illetmény 50 %-a, de maximum naptári évenként az SZJA törvényben erre a célra adható adómentes juttatás 
legnagyobb összege. Határozott időre kinevezett munkavállalók esetén feltétel, a minimum 2 éves a hivatalunknál 
eltöltött munkaviszony. Üdülési hozzájárulásra a tartósan távollévők nem jogosultak.

Vella Zsolt polgármester 
Javasolja, hogy a Körjegyzőség dolgozói részére a 2010.évi  üdülési csekket  2009. év decemberében fizessék ki, 
melyre fedezetet a 2009. évi  költségvetés személyi előirányzatának átcsoportosítása nyújt.
 Kéri a testület szavazását. 

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

172/2009. /XI. 12 ./ Kt.  h a t á r o z a t 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010 évben is biztosítani kívánja a Körjegyzőség 
dolgozói  részére  a Közszolgálati  Szabályzatban megállapított  üdülési  hozzájárulást,  ezért  hozzájárul az 
üdülési csekk 2009. év decemberében történő megvásárlásához.
Fentiek fedezetére a  2009.  évi költségvetésen belüli   átcsoportosítás szolgál, nevezetesen a felhalmozási 
kiadási keretből  410.000 Ft kerül átcsoportosításra a személyi juttatásokra. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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2. Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre    
nyújtható támogatások. 
Ábrahámhegy, 222 hrsz-ú ingatlan /Steak-House/ zöldfelületté való kialakítása.

Vella Zsolt polgármester   Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési alapból falumegújításra és fejlesztésre 
nyújtandó támogatások második célterülete vonatkozásában a település környezetét és megjelenését javító 
kisléptékű infrastruktúra fejlesztések keretében, az Ábrahámhegy, 222 hrsz-ú alatti ingatlan tekintetében megjelent 
a pályázati kiírás.  A támogatás intenzitása a beruházás nettó összköltségnek 100 %-a, tehát a fenti helyrajzi 
számú ingatlanon javasolja park kialakítását és ezzel kapcsolatban pályázat benyújtását. 
Kéri a testület szavazását. 

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

173/2009. /XI. 12 ./ Kt.  h a t á r o z a t 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  pályázatot kíván benyújtani „Az Európai 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre”  a 2. célterület tárgyában,
az Ábrahámhegy  222. hrsz-ú ingatlanon park kialakítására. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal. 

Vella Zsolt polgármester  Javasolja, hogy a 222 hrsz-ú ingatlan zöldfelület kialakításához árajánlatot kérjenek be a 
Pázsit Mérnöki Irodától, a Pannon Táj és Kertépítész Műhelytől, a Liget Kertépítész Irodától, Folly Arborétumtól.
Kéri a testület szavazását. 
 
Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  5 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi 

174/2009. /XI. 12 ./ Kt.  h a t á r o z a t 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ábrahámhegy, 222 hrsz-ú ingatlan zöldfelület, 
közpark kialakításához az alábbi vállalkozóktól kér be árajánlatot a tervek elkészítésére. 

1.  Pázsit Mérnöki Iroda   8600  Siófok, Bláthy Ottó u.  10.  2/9.
2.  Pannon Táj és Kertépítész Műhely 8371 Nemesbük, Mártírok u. 13. 
3.  Liget Kertépítész Iroda 8300 Tapolca, Bacsó B. u. 2. 
4.  Folly Arborétum és Faiskola 8261 Badacsony, Római u. 139. 

Felelős:  Vella Zsolt polgármester 
Határidő: 2009. november 30.

3. Ábrahámhegyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálati Iroda akadálymentesítése.   
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Vella Zsolt polgármester 
A pályázat benyújtásra került, melyet a kiíró befogadott, hiánypótlási felhívásra várunk. 
A támogatás elnyerése esetén, mivel a pályázatot a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása nyújtotta 
be, együttműködési megállapodás megkötése szükséges a költségek finanszírozása tekintetében.

A beruházás összköltsége   5.573.986,- Ft, mely összeg 557.399 Ft önrészből és 5.016.587 Ft támogatási 
összegből áll. 
A fenti összegnek az átadásáról szükséges együttműködési megállapodás kötése, abban az esetben, amennyiben a 
pályázat támogatást nyer. 
Javasolja, hogy a fentiekről döntsön a testület és kéri, hogy szavazzanak. 

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

175/2009. /XI. 12 ./ Kt.  h a t á r o z a t 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy   a Tapolca 
és Környéke Kistérség Többcélú Társulásával együttműködési megállapodást kössön  az „Ábrahámhegyi 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálati Iroda akadálymentesítése” beruházás támogatására, azzal a 
megkötéssel, hogy az együttműködési megállapodásban szerepeljen:

 A pénzeszköz átadás az előkészítési költségeket leszámítva csak és kizárólag nyertes pályázat esetén 
kerüljön átadásra.

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal. 

4.    Temetőkápolna építésével kapcsolatban műszaki ellenőr személyéről döntés. 

Vella Zsolt polgármester   Tárgybani pályázat tekintetében a támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a 
beruházáshoz hatósági nyilvántartásban szereplő műszaki ellenőr alkalmazását tudja igazolni önkormányzatunk. 
Ennek érdekében megkeresésre került az Intrados Kkt.Tapolca, mely a műszaki ellenőrzési tevékenységeket jelen 
beruházás esetén a beruházás összköltségének 1 %+ Áfa összegért vállalná. 

Javasolja, hogy bízzák meg az Intrados Kkt.-t és kéri a testületet, hogy szavazzon.

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

176/2009. /XI. 12 ./ Kt.  h a t á r o z a t 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az Intrados  Építő és Mérnöki
Kkt.-t /székhely:  8300 Tapolca, Kossuth u. 6.  / hogy a temetőkápolna építésével kapcsolatban a műszaki 
ellenőrzési tevékenységet  elvégezze. 

A megbízási díj összege : A beruházás összköltségének  1 %+Áfa összege.

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

Felelős:  Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal. 
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5.   Ábrahámhegy Önkormányzat Képviselő-testületének állásfoglalása a Káli-medencei települések   
Burnót-patakba történő szennyvízelvezetésével kapcsolatban. 

Vella Zsolt polgármester   Köveskál és Térsége Szennyvíz Társulás nyilatkozata megjött, mely szerint vállalják 
Ábrahámhegy község közigazgatási területén lévő jelenlegi hordalékfogótól számítva a vázolt rajzon jelzett 
nyomvonalon a Burnót patak Balaton medrébe történő bevezetését, amennyiben Balatonhenye, Köveskál, 
Mindszentkálla, Monoszló és Szentbékálla községek szennyvízcsatorna-hálózat építése beruházás megvalósulhat. 
A képviselő-testület egyeztetése után javasolja, hogy elvi hozzájárulást kérjenek a Nemzeti Parktól, hogy milyen 
műszaki paraméterek mellett látja a megoldást a Burnót-patak Balatonba való befolyásának más nyomvonalon 
való kivitelezésére és a Best Kft. egyeztetést folytasson le a Nemzeti Parkkal. Kéri a testület szavazását.   

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

177/2009. /XI. 12 ./ Kt.  h a t á r o z a t 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  elvi hozzájárulást kér a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park Igazgatóságtól  /székhely:  8229 Csopak, Kossuth u. 16. / arra vonatkozóan, hogy milyen 
műszaki paraméterek mellett látja a megoldást a Burnót-patak Balatonba való befolyásának más 
nyomvonalon való kivitelezésére. 
A kivitelezés műszaki tartalmával kapcsolatban kéri a képviselő-testület, hogy a Best Kft. / székhely: 8200 
Veszprém, Stadion köz 5./   a pontos műszaki megvalósíthatóságról egyeztetést folytasson le a  Balaton-
felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságával  és a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság Veszprémi szakaszmérnökségével. 

A képviselő-testület  kéri  nyilatkozatokat  2009. november 28.-ig megküldeni a döntés meghozatala 
érdekében. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal.

Vella Zsolt polgármester Az ülést  13.00   órakor bezárja. 

k.m.f. 

Soltész Attila Vella Zsolt 
körjegyző polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője:  Kovács József     képviselő 
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Tájékoztató a zárt ülésről 
 A képviselő-testület  a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázatok keretében beérkezett pályázatokat 
elbírálta és 5 fő pályázó részére személyenként  2.000 Ft/hó támogatást állapított meg a 2009/2010. tanév 
második,  ill. a 2010/2011. tanév első félévre. 
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