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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
Ikt.szám: 47-17 /2010.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 26.-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
Kovács József képviselő
Gáspár József képviselő
Távolmaradását bejelentette: Borbély Gyula képviselő
Meghívottak:

Soltész Attila körjegyző
Kovácsné A. Katalin jkv.v.
Dr. Hajba Csaba ügyvéd
Gáspár Anita pénzügyi előadó
Sütő Árpád műszaki előadó

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 15.00 órakor megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívott vendég miatt a napirendeket az alábbi sorrendben tárgyalják:

Ismerteti a napirendi pontokat:
1. Temetőkápolna közbeszerzési kiírásáról döntés.
2. Községi strandon térkövezésre érkezett ajánlatok.
3. Ábrahámhegy 1036/2 hrsz-ú ingatlan Magyar Államtól történő igénylése térítésmentes
tulajdonba adásra Ábrahámhegy Önkormányzat részére.
4. Ábrahámhegy Község Önkormányzat 2010. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.
5. Ábrahámhegy Önkormányzat 2010. évi rendezvényterve.
6. Alapítványok, egyesületek támogatásának elszámolása.
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7. Alapítványok, egyesületek 2010. évi támogatási kérelme.
Tájékozató
8. A 2009 évi rendezvények elszámolásáról.
9.

A 2009. IV. évi képviselő-testületi határozatokról.

10. Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálati iroda akadálymentesítéséről.
A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával 5 igen szavazattal egyetértett.

1.

Temetőkápolna közbeszerzési kiírásáról döntés.

Vella Zsolt polgármester Felkéri Gáspár Józsefet a Közbeszerzési Bizottság Elnökét, hogy a javaslatot a
napirenddel kapcsolatban tegye meg.
Gáspár József Közbeszerzési Bizottság Elnöke Ismerteti a Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményét, mely a
képviselők részére is kiosztásra került. A határidő lejártáig két ajánlattevő nyújtott be ajánlatot, a Vízépítő Füred
Kft. és az NL Építési Vállalkozás Monostorapáti. A Vízépítő Füred Kft. az ajánlati dokumentációban foglalt
érvényességi feltételeknek megfelelően nyújtotta be ajánlatát, így azt a képviselő-testület nyilváníthatja
érvényesnek. Az NL Építési Vállalkozás érvénytelen ajánlatot nyújtott be, mivel nem teljesítette az ajánlattételi
felhívásban előírt ajánlati biztosítékot. A bírálati szempont az összeségében legelőnyösebb ajánlat volt. A Vízépítő
Füred Kft. ajánlati összege a legkedvezőbb volt, javasolja, hogy a pályázatát nyilvánítsák érvényesnek.
Vella Zsolt polgármester Kétségei vannak a Vízépítő Füred Kft. részéről a megvalósítással kapcsolatban. A 2004.
évben több vállalkozótól bekért árajánlatok már akkor meghaladták a jelenleg benyújtott árajánlatot. Kérdezi,
hogy az elektromos harang költsége szerepel-e az ajánlatukban?
Sütő Árpád műszaki előadó Az ajánlatukban úgy szerepel, hogy harang elhelyezése.
Dr. Hajba Csaba ügyvéd A két ajánlattevő értékelését ő végezte el, az egyik pályázó a Vízépítő Füred Kft. az
egyszerű közbeszerzési eljárás mindegyik feltételét teljesítette, az ajánlati felhívásban és az ajánlati
dokumentációban foglalt érvényességi feltételeknek és követelményeknek valamint a hiánypótlási felszólításnak
megfelelően nyújtotta be az ajánlatát. A közbeszerzési eljárás jogi értelemben érvényes és eredményes volt.
Amennyiben a szerződés aláírásra kerül az abban foglaltakat vállalnia kell, a műszaki ellenőrzés az egész
kivitelezést folyamatában végig viszi.
Vella Zsolt polgármester Kéri a testület szavazását azzal kapcsolatban, hogy a pályázat nyertese a Vízépítő Füred
Kft.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
5/2010. /I. 26./ Kt. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ábrahámhegy Temetőkápolna
építése és ravatalozó felújítása tárgyában indított általános egyszerű közbeszerzési eljárás
során az alábbi döntést hozta:
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Az eljárás nyertesének az érvényes ajánlatot adó Vízépítő Füred Kft. /8230 Balatonfüred,
Venyige u. 3. / ajánlattevőt hirdeti ki.
Az ajánlati ár: nettó 14.368.246 Ft /bruttó 17.960.308,-Ft/.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.
2.

Községi strandon térkövezésre érkezett ajánlatok.

Vella Zsolt polgármester Felkéri Sütő Árpád műszaki előadót a napirend ismertetésére.
Sütő Árpád műszaki előadó Ábrahámhegy Község Önkormányzat döntése alapján árajánlat került bekérésre a
büfésor előtti térköves terület meghosszabbítására három méter szélességben külön térkővel való megvalósításra,
és a büfésor mögött lapkövezés valamint a vízelvezetés megoldására.
A benyújtott ajánlatok 2010 január 13.-án kerültek bontásra és értékelésre, mely alapján az alábbiak kerültek
megállapításra:
Ajánlatot benyújtók:
Junior Bau Bt.:
Vállalási határidő: 2010 március 31
Megajánlott kötbér: 20 000 Ft/ nap
Garanciális idő: 8 év
Ajánlati ár: 1 327 994 Ft+ Áfa
Ajánlat benyújtása határidőre megtörtént: Igen.
Köztartozásról szóló igazolás: Nem került benyújtásra
Folly Bt.:
Vállalási határidő:2010 április 1
Megajánlott kötbér: 10 000 Ft/nap
Garanciális idő: 3 év
Ajánlati ár: 1 517 635 Ft+Áfa
Ajánlat benyújtása határidőre megtörtént: Igen
Köztartozásról szóló igazolás: Igen. (Banki igazolás formájában )
Galler István egyéni vállalkozó: Köszöni a megkeresést, de a munkát nem tudja vállalni.
Fülöp és Társa Kft. és a Márkus és társa Kft nem nyújtott be ajánlatot.
A Folly Bt. árajánlatában költségelve lett a beton folyóka elem, valamint a süllyesztett beton szegély anyaga,
mely az ajánlatkérés részét nem képezte, így ezen tételeket levonva ( nettó: 197 000 Ft + 37000 Ft).
A kiírt műszaki tartalom megvalósítása esetén az árajánlatok összehasonlítása az alábbi:
Folly Bt.: 1 283 635 Ft +Áfa
Junior Bau Bt.: 1 327 994Ft +Áfa
Soltész Attila körjegyző A képviselő-testület a 157/2009. /X.27./ Kt. határozatában kikötötte, hogy az ajánlatot
benyújtó vállalkozónak köztartozása nem lehet, ez esetben ez kötelező elem, amennyiben nem csatolja be, kizárja
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magát a pályázatból. Két fajtája van, az APEH által
igazolás. Ezt egyik pályázó sem teljesítette.

illetve a helyi adóhatóság által kiadott köztartozási

Sütő Árpád műszaki előadó A kiírás szerint nyilatkozniuk kellett volna a köztartozás nem létéről, de nem
nyilatkoztak.
Gáspár József képviselő Javasolja, hogy mindkét pályázót hívják fel hiánypótlásra.
Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy az ajánlattevőket 8 napon belül történő hiánypótlásra hívják fel az
együttes adóigazolás benyújtása tárgyában. Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi
6/2010. /I. 26./ Kt. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a községi strandon megvalósításra kerülő
térkövezésre, a Folly Arborétum Bt. Badacsony és a Junior Bau Bt. Ábrahámhegy által benyújtott
ajánlattal kapcsolatban az ajánlattevőket hiánypótlásra szólítja fel a határozat kézhezvételétől számított 8
napon belül történő határidővel.
Mindkét pályázó az ajánlati felhívásban a köztartozással kapcsolatos nyilatkozatot nem nyújtotta be, ezért
felhívja együttes adóigazolás benyújtására / APEH, társadalombiztosítás, vámhatóság, helyi adóhivatal./
Felhívja nevezetteket, hogy további hiánypótlásra nincs lehetőség.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: 2010. február 3.
3.

Ábrahámhegy 1036/2 hrsz-ú ingatlan Magyar Államtól történő igénylése térítésmentes
tulajdonba adásra Ábrahámhegy Önkormányzat részére.

Vella Zsolt polgármester Felkéri Sütő Árpád műszaki előadót a napirend ismertetésére.
Sütő Árpád műszaki előadó Ábrahámhegy Község Önkormányzata az Ábrahámhegy 1036/2 hrsz-ú ingatlan
Önkormányzat tulajdonába adását 2006 évben már egyszer igényelte a Magyar Államtól, melyet az akkor még
kincstár vagyoni igazgatóság elutasított, azon indoklással, hogy a vagyon kezelője a Közép-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság nem támogatja az ingatlan Önkormányzati tulajdonba kerülését.
A vagyonkezelővel történt egyeztetés során elhangzott, hogy a lehetőséget látnak arra, hogy a fent nevezett
ingatlant az Önkormányzat, mint tulajdont megszerezze.
Az ingatlan adatai az alábbiak:
Megnevezése: Mocsár ( természetben a Községi strand része)
Területe: 1730 m2
Tulajdonosa: Magyar Állam
Kezelő: Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 8000 Székesfehérvár Balatoni u. 6
A 254/2007 (X.4.) Kormányrendelet 50.§ alapján a tulajdonba adásra vonatkozó kezdeményezést az MNV Zrt.hez vagy az érintett vagyonelem vagyonkezelőjéhez (használójához) kell benyújtani.
Utóbbi esetben a vagyonkezelő a hozzá benyújtott kérelmet véleményével, javaslatával együtt az MNV Zrt.-nek
tizenöt napon belül döntésre megküldi.
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A benyújtott dokumentumoknak tartalmazniuk kell, illetve azokhoz csatolni szükséges:

a) a tulajdonba adásra vonatkozó igényt, megjelölve a felhasználási célt, valamint a segítendő feladatot és az azt
előíró jogszabályi rendelkezést,
b) a kezdeményező nyilatkozatát arról, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek - ideértve
a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét - megtérítését,
c) a képviselő testület határozatát, amely az állami vagyon igényléséről hozott döntést tartalmazza.
Az állami vagyon az alábbi esetekben ruházható át:
-nemzetközi szerződésben vállalt, vagy nemzetközi szervezetben viselt tagságból eredő segítségnyújtási vagy más
kötelezettség teljesítése érdekében,
- belföldi vagy külföldi katasztrófák és súlyos szerencsétlenségek megelőzése, következményeinek elhárítása vagy
enyhítése érdekében,
- helyi önkormányzat javára törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt
feladatai elősegítése, vagy szociális földprogram megvalósítása érdekében,
Gáspár József képviselő Az ingatlant az önkormányzat nyáron a strandra való megközelítésre, télen pedig a
strandra való lejutásra használja, mivel csak ezen a területen keresztül lehet biztosítani.
Soltész Attila körjegyző Az önkormányzatnak vannak kötelezően és önként ellátandó feladatai, ez önként vállalt
feladat, javasolja a határozati javaslatot ezzel a jogszabályhellyel kiegészíteni.
Vella Zsolt polgármester Javasolja az előterjesztés szerinti elfogadást azzal a kiegészítéssel, hogy önként vállalt
feladatként veszi át az önkormányzat. Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi
7/2010. /I. 26./ Kt. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Ábrahámhegy 1036/2hrsz-ú
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi.
A képviselő-testület felhatalmazza Vella Zsolt polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Ábrahámhegy Község önkormányzata részére történő
megszerzése érdekében.
Az ingatlant az önkormányzat a községi strandterület közvetlen partszakaszának biztosítása, az emberek
Balatonhoz jutása érdekében közösségi célra kívánja felhasználni, az 1990. évi LXV. törvény alapján
önként vállalt feladatellátás céljából.
Ábrahámhegy Község Önkormányzata saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának
felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az állammal
szemben támasztott bármely követeléséről, valamint vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő
költségek megtérítését.
Az önkormányzat vállalja, hogy a fent feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó
terhekkel együtt veszi át.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: 2010. január 31.
4.

Ábrahámhegy Község Önkormányzat 2010. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.
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Vella Zsolt polgármester
Az Önkormányzat alábbiakban előterjesztett költségvetési rendelet tervezete kapcsán A helyi önkormányzatokról
szóló módosított 1990. évi LXV. törvény (Ötv.), továbbá Az államháztartásról szóló
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) illetve a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló
2009. évi CXXX. Törvény továbbá az Államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) rendelkezéseit vettük figyelembe továbbá a 2010. évi koncepciójának
tárgyalásakor felmerült kérdésekre az alábbi tájékoztatást adjuk.
A rendelkezésre álló adatok alapján a levelek kihordása, kézbesítése 2009. április elejétől követhető nyomon
azáltal hogy beszerzésre került egy kézbesítő könyv.
2009. április1-től 2009. december 31-ig 153 db tértivevényes levél és 1083 db „sima” levél került kézbesítésre.
• Tértivevényes: 153 db x 280 Ft/db = 42.840.- Ft
• „Sima” levél: 1.083 db x 75 Ft/db = 81.225.- Ft
Összesen:
124.065.- Ft
Adott időszakra 124.065 Ft megtakarítás mutatható ki, amely tartalmazza a 2009. decemberében kihordott 175 db
idősek karácsonyára szóló meghívót.
2009. évben kifizetett honlap karbantartása és fotózás:
•

Honlap karbantartása:12 hó x 12.000 Ft/hó =
144.000.- Ft
• Jegyzőkönyvek és tájékoztatók felrakása a honlapra: 22 alkalom x 1. 500 Ft/alk. = 33.000.- Ft
• Rendeletek frissítése: 11 alkalom x 1.500.- Ft =
16.500.-Ft
• Fotózás rendezvényeken (30 alkalom):
231.000.- Ft
• Domain tárhely hosszabbítás 1 évre :
25.000.- Ft
Összesen :
449.500.- Ft
Videó Kalmár képújság szerkesztői díj és testületi ülés közvetítése:
•
•

Rendezvények, testületi ülések videó felvételek utómunkái: 12 hó x 23.000.- Ft = 276.000.- Ft
Képújság szerkesztés RTV tevékenység: 52 alkalom x 5980.- Ft =
310.960.- Ft
• Testületi ülések rögzítése 4 alkalommal:
200.530.- Ft
Összesen:
787.490.- Ft
A koncepció tárgyalása során a dologi kiadásoknál felmerült összegnek megfelelően javítottunk.
Az átadott pénzeszközök között a koncepcióhoz képest bekerült még pénzeszköz átadás az Ábrahámhegyi
viziközmű társulatnak, amely a 2007. évben kölcsönadott 6. 000 e Ft fennmaradó részét tartalmazza valamint a
Viziközmű társulat számára átadott az Önkormányzat pénzeszközt a csatorna beruházásnál felmerülő
hiteltörlesztéshez melynek összege 5. 815 e Ft.
A kiadások oldalán a beruházásoknál a koncepció során megbeszélt kiadások szerepelnek.
A bevételi oldalon az átengedett központi adók tartalmazzák a Magyar Államkincstár által közölt (határidő: 2010.
január 31.) normatívákat, amelyek a költségvetés készítésekor még nem álltak rendelkezésünkre így az adatok a
2009. évi költségvetés alapján kerültek a bevételi oldalon kimutatásra
A bevételi oldalon szerepel még az Ábrahámhegyi Viziközmű társulat részére átadott pénzeszköz visszafizetésének
bevétele.
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A bevételek között szerepel még a Tapolcai Kistérségi társulástól igényelt iskola fenntartói hozzájárulás, amely
tartalmazza az iskolások és óvodások létszámának (20 fő) és a normatíva összegének szorzatát 70. 000
forint/fő/év.
A bevételi oldalon szerepel a tényleges pénzmaradvány melynek összege 2009. december 31.–én 55.703 eFt volt.
A költségvetési tételeket a polgármester úr soronként felolvassa és tájékoztatást fűz hozzá, képviselő-testület az
előterjesztéshez képest az alábbi változtatásokat teszi. Ezek összegzése:
A személyi juttatásoknál 4 fő közalkalmazottal terveznek és 4 fő részmunkaidővel.
Nyáron a strandon a bevétel jó volt, ezért a strandi dolgozóknak jutalmat tervez.
A dologi kiadásoknál az üzemanyagot a tervezett 2 millió forint nagyjából fedezi, a kisbusz naponta kb. 100 km
távolságot tesz meg.
Az egyéb anyagok költsége Gáspár Anita pénzügyi előadó tájékoztatása szerint tartalmazza a tisztítószereket,
gépalkatrészeket, damilt a fűnyíróhoz stb./
A telefondíj a tavalyi évben kb. 270 e. Ft volt, ezt csökkenteni lenne szükséges.
Az egyéb kommunikációs szolgáltatás tartalmazza többek között a honlap karbantartását, képviselő-testületi
ülések televízión keresztül történő közvetítését, 2010. évben ezt 4-5 alkalommal tervezik.
Az egyéb anyagbeszerzések, a telefondíj, az egyéb kommunikációs szolgáltatás összegét külön-külön 200 e. Ft-tal
csökkentik, a bérleti díj előirányzatát 50 e. Ft-tal.
Az egyéb dologi kiadások többek között a tűzijáték, a bornapokon fellépők díja.
Az adók, díja összege tartalmazza a közbeszerzési eljárások díját, jogi díjak, bankköltség, pályázati díj,
életbiztosítás.
Az Áfa befizetés összege módosul 7.300 e Ft-ra, a 2009. és 2010. évi Áfa befizetés, valamint a 2010. évi
strandbevétel után az Áfa-t 2010.évben kell befizetni.
Rák Csaba strandi bérleti díjának összegét – jelenleg bírósági végrehajtás van folyamatban –, melyet nem fizetett
meg, betervezik 385 e. Ft összegben.
A reprezentáció összegét 900 e. Ft-ra tervezik.
Adók, díjak összegének tervezetét plussz 1.500 e. Ft-tal megemelik.
Soltész Attila körjegyző Tájékoztatja a testületet az alapítványok, szervezetek képviselői támogatásával
kapcsolatban, hogy – mivel a kifizetés az önkormányzat részéről történik – a jogviszony az önkormányzat és a
támogatott között jön létre, támogatási szerződést kell kötni és a támogató képviselő megjelölheti, hogy milyen
szervezeteket kíván támogatni a fel nem vett tiszteletdíjának az összegéből.
Gáspár József képviselő Bejelenti, hogy 2010. évtől fel kívánja venni a tiszteletdíját.
Vella Zsolt polgármester A végleges pénzeszközátadásoknál az iskolák támogatása és a gyermekjóléti támogatás
összege az együttes ülés után fog kialakulni.
Az alapítványok támogatását 700 e. Ft-ban határozzák meg, ebben van a helyi polgárőrség és tűzoltóság.
A pályázati önrész összegéből már 250 e. Ft kifizetésre került, így több kifizetés nem várható.
Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester A volt Ráberhoffer ház mögötti felújítandó hídat nem lehet
megközelíteni, mivel a teherautóval való közlekedés miatt sár van, jó lenne lemurvázni.
Vella Zsolt polgármester Tóth Krisztiánt megkérik, hogy ne arra járjon a teherautóval.
Soltész Attila körjegyző A képviselő-testület döntött a Rendezési Terv felülvizsgálatáról, ennek összegét is be
kellene tervezni a költségvetésbe.
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Vella Zsolt polgármester A felhalmozási kiadásoknál a Körmici vízellátásra tervezett összeget, mivel a
megvalósítás kérdéses kiveszik és a Rendezési Terv felülvizsgálatára terveznek 2,4 millió Ft+ Áfa összeget.
Az átengedett központi adók összege 1.533 e. Ft-tal kevesebb lesz.
A működési bevételekhez még a Leader pályázat összege jön hozzá, amely 2900 euró, ez kb. 760 e. Ft.
Lakásépítési kölcsön összegét 1.000 e. Ft-ra tervezik.
Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy az önkormányzat költségvetését első fordulóban fogadják el. Kéri a
testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi
8/2010. /I. 26./ Kt. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi költségvetés I.
fordulós tárgyalását 230.505 e Ft bevételi és 230.505 e Ft kiadási főösszeggel elfogadja.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: 2010. február 15.
5.

Ábrahámhegy Önkormányzat 2010. évi rendezvényterve.

Vella Zsolt polgármester
Kéri a testületi tagokat, hogy a 2010. évben megrendezésre kerülő rendezvényekkel, azok pontos időpontjával a
rendezvénytervet határozzák meg.
A képviselő-testület a 2010. évi rendezvényeket az alábbiak szerint tárgyalta meg, melyet véglegesen a következő
ülésen fogad el:
Január 30.
disznóvágás
Február 20.
farsangi bál
Február 27.
teremfoci bajnokság, süteménykóstoló
Március 6.
dartc és csócsóbajnokság
Március. 5., 12.
téli esték előadása
Március 13.
ünnepség
Április 4.
húsvét
Április 17.
szemétszedés a községben
Május 1.
Anyák napja és halászlé főzés
Május 29-30.
Falunap, gyereknap
Mozdulj Balaton szombat délutánonként
Június 26.
Néptánc bemutató
Június 27.
Bernáth Aurél kiállítás
Augusztus 20.
Augusztus 4-8.
Október 2.
Október 23.
November 6.
November 27.
December 4.

Strandon tűzijáték
Bornapok
Szüreti felvonulás
ünnepség
Márton nap
Katalin bál és adventi készülődés
Mikulás ünnepély
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December 17.
December 31.

6.

Idősek karácsonya
Szilveszteri bál

Alapítványok, egyesületek támogatásának elszámolása.

Vella Zsolt polgármester
Ábrahámhegy Község Önkormányzata 10/2009. /I.20./ számú határozatában 300.000.- Ft, támogatást nyújtott az
Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesületet. A támogatás nem került átutalásra.
- 100.000.- Ft támogatást nyújtott a NABE Ábrahámhegyi Csoportja részére. A támogatás nem került átutalásra.
- 50.000.- Ft, támogatást nyújtott a Veszprém Megyei Mentőszervezet 04 Alapítvány részére.
A támogatás átutalásra került, elszámolás megérkezett.
- 100.000.- Ft támogatást nyújtott az Ábrahámhegyi Fürdőegyesület részére. A támogatás átutalásra került,
elszámolás megérkezett.
- 82/2009. /IV.30./ számú határozatában 250.000.- Ft támogatást nyújtott a Badacsonyi CÉH Turisztikai
Egyesület részére. A támogatás átutalásra került, az elszámolás megérkezett.
- 11/2009./I.20./ számú határozatában 50.000.- Ft támogatást nyújtott az Egyetemi és Főiskolai Amatőr
Kosárlabdázók Egyesülete részére. A támogatás átutalásra került, az elszámolás megérkezett.
- 19/2009./II.9./ számú határozatában 5.000.- Ft támogatást nyújtott a Pipitér Közös Fenntartású
Napköziotthonos Óvoda Badacsonytomaj részére. A támogatás átutalásra került, az elszámolás megérkezett.
- 11/2009./I.20./ számú határozatában 20.000.- Ft támogatást nyújtott a Tatay Sándor Közös Fenntartású
Általános Iskola részére. A támogatás átutalásra került, az elszámolás megérkezett.
- 181/2009. /XI.26./ számú határozatában 60.000.- Ft támogatást nyújtott a Badacsonytomaji Sportegyesület
részére.
A támogatás átutalásra került, az elszámolás nem érkezett meg az előterjesztés elkészítésének időpontjáig.
- 11/2009./I.20./ számú határozatában 40.000.- Ft támogatást nyújtott a Badacsonytomaji Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság részére. A támogatás átutalásra került, az elszámolás megérkezett.
Támogatások között szerepel még Gáspár József képviselő tiszteletdíjból felajánlott összeg kérése alapján az
alábbi kifizetések történtek:
Polgárőrség Ábrahámhegy:
50.000.Assisi Szent Ferenc Állatmenhely:
15.000.Ábrahámhegy Kulturális Alapítvány:
80.000.Javasolja, hogy a fentieket fogadják el. Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi
9/2010. /I. 26./ Kt. határozat
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Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. évben az alapítványok, egyesületek
részére nyújtott támogatásokról szóló beszámolót megismerte, és elfogadja az alábbiak szerint:
Ábrahámhegy Község Önkormányzata 10/2009. /I.20./ számú határozatában
- 300.000.- Ft, támogatást nyújtott az Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesületet. A támogatás nem került
átutalásra.
- 100.000.- Ft támogatást nyújtott a NABE Ábrahámhegyi Csoportja részére. A támogatás nem került
átutalásra.
- 50.000.- Ft, támogatást nyújtott a Veszprém Megyei Mentőszervezet 04 Alapítvány részére.
A támogatás átutalásra került, elszámolás megérkezett.
- 100.000.- Ft támogatást nyújtott az Ábrahámhegyi Fürdőegyesület részére. A támogatás átutalásra került,
elszámolás megérkezett.
- 82/2009. /IV.30./ számú határozatában 250.000.- Ft támogatást nyújtott a Badacsonyi CÉH Turisztikai
Egyesület részére. A támogatás átutalásra került, az elszámolás megérkezett.
- 11/2009./I.20./ számú határozatában 50.000.- Ft támogatást nyújtott az Egyetemi és Főiskolai Amatőr
Kosárlabdázók Egyesülete részére. A támogatás átutalásra került, az elszámolás megérkezett.
- 19/2009./II.9./ számú határozatában 5.000.- Ft támogatást nyújtott a Pipitér Közös Fenntartású
Napköziotthonos Óvoda Badacsonytomaj részére. A támogatás átutalásra került, az elszámolás megérkezett.
- 11/2009./I.20./ számú határozatában 20.000.- Ft támogatást nyújtott a Tatay Sándor Közös Fenntartású
Általános Iskola részére. A támogatás átutalásra került, az elszámolás megérkezett.
- 181/2009. /XI.26./ számú határozatában 60.000.- Ft
támogatást nyújtott a Badacsonytomaji
Sportegyesület részére.
A támogatás átutalásra került, az elszámolás nem érkezett meg az előterjesztés elkészítésének időpontjáig.
- 11/2009./I.20./ számú határozatában 40.000.- Ft támogatást nyújtott a Badacsonytomaji Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság részére. A támogatás átutalásra került, az elszámolás megérkezett.
Támogatások között szerepel még Gáspár József képviselő tiszteletdíjból felajánlott összeg kérése alapján az
alábbi kifizetések történtek:
Polgárőrség Ábrahámhegy:
50.000.Assisi Szent Ferenc Állatmenhely:
15.000.Ábrahámhegy Kulturális Alapítvány: 80.000.Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
7.

Alapítványok, egyesületek 2010. évi támogatási kérelme.

Vella Zsolt polgármester A helyi Polgárőr Egyesület részéről érkezett támogatási kérelem, az általuk használt
garázs hidegvíz és csatorna ellátására. Erre árajánlatot adott Frantal Róbert és Szőke Erazmus, melyek
összköltsége 177.500 Ft. Ehhez társadalmi munkával járulnának hozzá.
A önkormányzatnak a polgárőrséget nem áll módjában támogatni erre a célra.
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Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi

10/2010. /I. 26./ Kt. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi Polgárőr Egyesület
kérelmet – az általuk használt garázs hidegvíz és csatorna ellátására - megismerve, döntése
szerint a Polgárőr Egyesület kérelmét nem áll módjában támogatni.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.
Vella Zsolt polgármester Ismerteti a Polgári Védelem Kirendeltség kérelmét és kéri a testület szavazását a
kérelemmel kapcsolatban.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi
11/2010. /I. 26./ Kt. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgári Védelem Kirendeltség
/székhely: 8400 Ajka, Liliom u. 10./A./ kérelmet megismerve, döntése szerint nem áll
módjában anyagi támogatásban részesíteni, tekintettel az önkormányzat szűkös költségvetésére.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.
Vella Zsolt polgármester Ismerteti a Mozdulj Balaton Fejlesztési Tanács kérelmét és kéri a testület szavazását a
kérelemmel kapcsolatban, miszerint a képviselő-testület 80.000 Ft összegű támogatást nyújt a részükre.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi
12/2010. /I. 26./ Kt. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Mozdulj Balaton” Balaton
Fejlesztési Tanács /székhely: 8600 Siófok, Batthyány u. 1./ kérelmet megismerve,
döntése szerint egyszeri 80.000 Ft összegű anyagi támogatásban részesíti.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.
Vella Zsolt polgármester Ismerteti a Balatoni Futár Szerkesztőség kérelmét és kéri a testület szavazását a
kérelemmel kapcsolatban.
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Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi

13/2010. /I. 26./ Kt. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatoni Futár Szerkesztőség
/székhely: 1088 Budapest, Vas u. 2/b. / kérelmet megismerve, döntése szerint nem áll
módjában anyagi támogatásban részesíteni, tekintettel az önkormányzat szűkös költségvetésére.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.
Tájékozató
8.

A 2009 évi rendezvények elszámolásáról.

Vella Zsolt polgármester
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2009. (I. 20.) KT. határozatával elfogadta
Ábrahámhegy Község Önkormányzat 2009. évi Rendezvénytervét.
2009. július 1-től december 31. napjáig az alábbi rendezvények kerültek megrendezésre, illetve elszámolásra.
•

Mozdulj Balaton, Kézműves foglalkozás
- Késműves anyagok vásárlás:
3.410.- Üvegfesték, rajzlap festék vásárlása:8.470.- Fakanálvásárlás:
500.- Anyagok beszerzése:
2.450.- Üdítő vásárlás (döntőre)
21.940.Összesen:
36.770.-

•

Sportnap:
- Serleg vásárlás:
- Ételfogyasztás:
Összesen:

21.240.22.400.43.640.-

Károlyi Ernő kiállítás:
- Süteményvásárlás:
- Üdítő vásárlás
Összesen:

18.880.7.010.25.890.-

•

•

•

Helyi népművészek kiállítása:
- Teasütemény vásárlása:
- Üdítő, szalvéta, gyümölcs vás.:
Összesen:
Bornapok:

2.544.3.939.6.483.-
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-

Reklámfilm-bornapok népszerűsítése:
156.250.Boros pohár, kancsó, talpas pohár, tál:
284.655.Sátor biztosítása+6 db faház bérleti díja: 330.000.Sümegi táncegyüttes fellépési díj:
100.000.Tapolcai Musical színpad fellépési díj:
100.000.- Zeneszolgáltatás (Szente István)
60.000.- Zeneszolgáltatás (Ép-Hang Kkt)
45.000.- Ajka-Padrag táncegyüttes fellépése:
60.000.- Színpadi szolgáltatás:
60.000.- Keresztes Ildikó fellépése:
250.000.- Kacor Feri fellépési díja:
125.000.- B.tomaji NABE fellépőknek virág:
1.500.- Fuvardíj faházszállítás:
18.750.- Oklevél bornapok:
9.016.- Mobil WC bérleti díj:
32.500.- Ételfogyasztás (borverseny):
34.990.- Színes papír vásárlás (szórólapokhoz):
14.108.- Müa. pohár, tányér vásárlás (főzéshez):
11.780.- Uborka, kenyér, szalvéta (főzéshez): 19.713.- Élelmiszer vás.(hús., pacal, zöldségek):
99.404.- Zöldségek, Burgonyakrokett vás:
27.810.- Telefonkártya vásárlás:
10.000.- Tisztítószer vásárlás:
17.735.- Serleg vásárlása különdíj:
10.000.- Sorszámtömb:
960.Kiadások összesen:
1.879.171.Bevételek:

EU pályázat
1.307.132.Sikerdíj pályázati:
-118.750.Takarékszövetkezet tám:
100.000.Különdíj vás. felajánlás: 10.000.Kábel-Sat NET tám.:
50.000.Pohár eladás:
333.000.Bevételek összesen:
1.681.382.•

Aug. 20-i ünnepség és tűzijáték:
- Díszpolgári cím átadás virágcsokor: 7.500.- Tűzijáték:
235.000.- Hangosítás:
8.000.- Oklevél+könyv diszpolg.díj és emléké.:
30.000.- Vetítő vászon kölcsönzés:
15.000.- Müa. pohár vásárlás:
1.275.- Krepp papírvásárlás:
1.195.- Nemzeti szallag:
900.Összesen:
298.870.-

•

Art by Boyer Kiállítás:
- Virágcsokor vás 2db:
- Üdítő vásárlás:
- Huzal, szeg. etikett címke:
Összesen:

3.750.2.531.1.385.7.666.-
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•

Szüreti felvonulás:
- Félpályás útlezárás díja:
6.300.- Személyszállítás (mazsorett csop.):
181.250.- Szállásdíj Cseh vendégek:
50.000.- Kisvonat személyszáll.:
37.500.- Batsányi táncegyüttes fellépése:
70.000.- Gázpalack vás.(főzés):
7.250.- Müa. pohár vásárlása:
18.995.- Krepp papír, sorszámos tömb:
4.870.- Élelmiszer vás.(zölds.,uborka, liszt,rizs):
25.086.- Kalácsvásárlás:
393.- Kenyérvásárlás:
17.610.- Élelmiszer , fűszerek vás.:
47.507.- Hús vás.(Birka, marha, sertés):
78.967.- Ital vásárlás:
75.020.- Cseh vendégek ételfogyasztása.
52.970.Összesen
673.718.Tapolcai Kistérségi társulás támogatása: 100.000.-

•

•

•

•

•

Dobruskai kiállítás:
- Süteményvásárlás:
- Ital és üdítő vásárlás:
- Etikett címke:
- Pogácsa vásárlás:
Összesen:

2.645.22.065.550.7.600.32.860.-

Október 23-i ünnepség és kirándulás:
- Mécses és koszorú vás.:
- Virágvásárlás:
- Fáklya beszerzés:
- Kenyér és fűszerek vás.:
- Müa. tányér vás.:
- Üdítő beszerzés:
- Kalapgumi vásárlás:
Összesen:

3.250.7.500.17.210.3.297.4.065.13.750.800.49.872.-

Ádventi készülődés:
- Élelmiszer vásárlás:
Összesen:
Mikulás ünnepség:
- Fellépési díj:
Összesen:

2.312.2.312.-

44.000.44.000.-

Idősek karácsonya:
Az előterjesztés készítéséig nem került leadásra minden számla így a végleges kiadások a következő testületi

ülésre készülnek el.
9.

A 2009. IV. 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 2009. IV. negyedévi képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztést a
képviselők megkapták, melyből megállapítható, hogy a határozatokban foglalt döntések végrehajtása határidőben
megtörtént.
A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásulvette.

10.

Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálati iroda akadálymentesítéséről.

Soltész Attila körjegyző
Mint bizonyára ismeretes Önök előtt Ábrahámhegy Község Önkormányzata a
KDOP-5.3.2-2009-0025 kódjelű pályázaton az Ábrahámhegy Badacsonyi út 12. szám alatti ingatlana
tekintetében, mely a gyermekjóléti és családsegítő szolgálati irodának ad helyett pályázatot kívánt benyújtani, mely
során a kiíróval történt egyeztetés kapcsán a tulajdoni viszonyoktól függetlenül a szolgálatot működtető szerv
nyújthatta be a pályázatot. Ezen szervezet a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása. A pályázat
benyújtásához szükséges minden nemű előkészítő munkálatot a Körjegyzőség, míg az ahhoz kapcsolódó pénzügyi
fedezetet, továbbá a pályázati önrészt Ábrahámhegy Község Önkormányzat biztosította együttműködési
megállapodás keretében.
A pályázatot a Kistérség határidőre benyújtotta, majd azt követően hiánypótlás került kiírásra a Váti Nonprofit
Kft., mint közreműködő szervezet részéről, melyben 15 napos határidő kitűzése mellett kellett a Kistérségnek a
hiányosságokat pótolni.
Tárgyi pályázat együttműködési megállapodásán túl többszöri telefonos, illetve személyes egyeztetések keretében
előre jeleztük azon igényünket, hogy a pályázattal kapcsolatos mindennemű hatósági, illetve egyéb iratváltás
esetén lehetőség szerint azonnal kapjunk információt, hiszen az érdemi munkát „a megállapodásban foglaltak
szerint” Önkormányzatunk / Körjegyzőség vállalta.
A Kistérség által 2009. 11.17 napján faxon megküldött hiánypótló levélen érkezett megnevezéssel szintén
2009.11.17-ei dátum szerepelt a Kistérség fejbélyegzőjének tanulsága szerint, így joggal vélelmezte hivatalunk,
hogy az irat érkezési és átvételi időpontja a Kistérség és a hiánypótlást kiíró szervnél is ezen napra esett, mivel
egyéb dokumentum pl.: tértivevény, bizonylat nem került csatolásra a hiánypótló levélhez.
Fentiek figyelembe vételével a jelentős számú pótlólagos adatsor bekérése okán több napot vett igénybe a
hiánypótlás összeállítása, de még így is a fejbélyegzőn jelzett időponttól számított határidő előtt kettő
munkanappal az anyagot összeállítva és a Kistérséggel aláíratva postára adta hivatalunk.
Ezt követően 2009. december 21-én a Kistérséget a pályázat elutasításáról értesítették, melyről a Hivatal részéről
személyes felkeresés során először 2010. január 6-án kaptunk tájékoztatást, illetve akkor kaptuk meg az elutasító
levél másolatát, melyből kiderült, hogy a hiánypótlás Kistérség általi átvételének dátuma 2009.11.17 helyett
2009.11.13-a volt, mely nem egyezett a Hivatalunkhoz megküldött Kistérség által iktatott fejbélyegzőn feltüntetett
dátummal. Ennek okán már érthető az elutasítás indoka, mely a hiánypótlás határidőn túli benyújtására való
hivatkozással történt.
Az Önkormányzatnak ezáltal a pályázatírással és ahhoz kapcsolódó tervdokumentációval, szakértői véleménnyel
kapcsolatos költségei merültek fel, melynek megtérülése pályázati forrásból, így nem lehetséges.
Vella Zsolt polgármester A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás Elnökasszonyának levelet fog írni
az erkölcsi és anyagi kártérítés kapcsán.
Az ülést 18.30 órakor bezárja.
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