
    

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

Ikt.szám: 47 -20 /2010.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11.-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  
Borbély Gyula képviselő 

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

Gáspár Anita pénzügyi 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  15.30 órakor megnyitja. 

Ismerteti a  napirendi pontot:

1. Ábrahámhegy Község Önkormányzat  2010. évi költségvetésének elfogadása. 

2. Ábrahámhegy Önkormányzat 2010. évi rendezvényterve.

3.   Közfoglalkoztatási Terv elfogadása. 

4. Községi strandon térkövezésre érkezett ajánlatokról döntéshozatal.

5. Szelektív hulladékszállítással kapcsolatos szerződés megkötéséről döntés. 

6. Ábrahámhegy Község Önkormányzat a közterületek használatáról szóló  10/2008. /IX. 11./ 
rendeletének és a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatásról szóló  8/2009./V. 29./ 
rendeletének összevonása. 

A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával 6 igen  szavazattal   egyetértett. 
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1. Ábrahámhegy Község Önkormányzat  2010. évi költségvetésének elfogadása.   

Vella Zsolt polgármester 
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetés I. fordulós tárgyalását a 2010. január 26-i ülésén 230.505 e Ft bevételi 
és 230.505 e Ft kiadási főösszeggel fogadták el.
A képviselő-testület tagjai az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelettervezetének előterjesztését 
megkapták.   
Felkéri Gáspár Anita pénzügyi előadót, hogy röviden szóban is ismertesse a költségvetést.

Gáspár Anita pénzügyi előadó  A költségvetést – az előterjesztés szerintit - soronként felolvassa, melyhez az 
alábbiakat fűzi hozzá: 
Az alapilletményeknél a prémiumévekre tervezett összeg visszajár az önkormányzatnak, amely külön soron lett 
feltüntetve.
A Tatay Sándor Általános Iskolában  266.106 Ft/tanuló, a Pipitér Napközi Otthonos Óvodában  274.456 
Ft/gyermek hozzájárulást kell fizetni. 
 
A képviselő-testület a költségvetés tervezésében az első fordulóhoz képest az alábbi változtatásokat tette: 
-     Tapolcai iskolára tervezett költséget kiveszik.
-     Temetési segély összegét 300.000 Ft-ban határozzák meg.
- Akácfa, Napsugár-köz közvilágításra  plussz 300 e. Ft-ot terveznek és ennek  Áfa tartalma 75 e. Ft.
- Útfelújítás  600.000 Ft.
- Tervezik a következő évben tornaterem parketta cseréjét, olyan parkettára amely hosszú távra megfelelő. 
- Szolgalmi jogos területek csatornázása /  Brém Ottó, valamint temetőkápolna/ 
- Dologi kiadásoknál plussz soron szerepel a szemétszállítási szolgáltatás továbbszámlázása, amely

10.400 e. forint + Áfa. 
- Bevételi oldalon szintén szerepel a szemétszállítás bevétele, amely 10.100 e. Ft+ Áfa. 

Vella Zsolt polgármester  A képviselő-testület hozzájárult a községben a közkutak leszűkítéséhez, mivel a 
vízfogyasztást nemcsak a létszükséglethez használják, hanem egyéb mezőgazdasági célokra is. 

Javasolja, hogy az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről a rendeletet alkossák meg, amely szerint  a 
költségvetés kiadási és bevételi főösszege  224.048 e. Ft, pénzmaradvány  55.703 e. Ft.   Kéri a testület 
szavazását. 

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

2/2010. ( II. 15. ) r e n d e l e t é t 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. 
/ 1.sz.mell. /  

2. Ábrahámhegy Önkormányzat 2010. évi rendezvényterve.  

Vella Zsolt polgármester   A tárgyévi rendezvénytervet a január 26-i ülésén megbeszélték, de nem rendelték hozzá 
a költségeket, melyek az alábbiak szerint alakulnak: 

Teremfoci bajnokság, süteménykóstoló  5.000 Ft             
Dartc és csócsóbajnokság 10.000 Ft
Téli esték előadása     8.000 Ft
Március 15.-i ünnepség   8.000 Ft 
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Téli esték  15.000 Ft 

Dobruska kiállítás            100.000 Ft
Húsvét 10.000 Ft       
Szemétszedés a községben   5.000 Ft           
Anyák napja és halászlé főzés       50.000 Ft        
Falunap, gyereknap            380.000 Ft 
Mozdulj Balaton 35.000 Ft   
Néptánc bemutató 30.000 Ft 
Bernáth Aurél kiállítás 50.000 Ft 
Sportnap 50.000 Ft
Kiállítás 25.000 Ft  
Tűzijáték            400.000 Ft
Dobruska kiállítás            100.000 Ft 
Bornapok         1.900.000 Ft 
Szüreti felvonulás            650.000 Ft
Október 23. ünnepség   25.000 Ft
Mikulás ünnepély  50.000 Ft 
Idősek karácsonya            700.000 Ft 

Javasolja, hogy a fentiek szerint fogadják el a 2010. évi rendezvénytervet. 
Kéri a testület szavazását. 

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

17/2010. ( II. 11. ) KT. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete  Ábrahámhegy Községben
2010. évben a  jegyzőkönyv  2. sz. melléklete  szerinti rendezvényeket kívánja megrendezni. 

A képviselő testület a rendezvények tervezett költségeit a 2010. évi költségvetésében biztosítja.
 

Felelős: Vella Zsolt  polgármester
Határidő: azonnal

3. Közfoglalkoztatási Terv elfogadása.   

Vella Zsolt polgármester  
Az 1993. évi III. törvény 37/A. § (1) bekezdése alapján „A települési önkormányzat, illetve a közfoglalkoztatási 
feladatok ellátását  magára  vállaló  önkormányzati  társulás  a  közfoglalkoztatás  hatékony megvalósítása  és  az 
álláskeresési megállapodásban foglaltakkal való összhang biztosítása  céljából - az állami foglalkoztatási szerv 
által  szolgáltatott  összefoglaló  adatok,  információk  és  előrejelzések  alapján  -  egyéves  időtartamra 
közfoglalkoztatási  tervet  készít.  A közfoglalkoztatási  terv tervezetét  a  polgármester,  illetve társulás  esetén a 
társulási megállapodásban kijelölt személy előzetes véleményezésre megküldi az állami foglalkoztatási szervnek, 
az  érintett  települési  kisebbségi  önkormányzatoknak,  illetve  a  2000  fő  feletti  települések  esetében  a  helyi 
szociálpolitikai  kerekasztalnak.  Az  állami  foglalkoztatási  szerv,  a  települési  kisebbségi  önkormányzat  és  a 
szociálpolitikai kerekasztal a közfoglalkoztatási terv tervezetével kapcsolatos véleményéről annak kézhezvételétől 
számított tíz munkanapon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot. Amennyiben az állami foglalkoztatási 
szerv, a települési kisebbségi önkormányzat és a szociálpolitikai kerekasztal határidőben nem nyilvánít véleményt, 
úgy kell tekinteni, hogy a közfoglalkoztatási terv tervezetében foglaltakkal egyetért. A települési önkormányzat 
képviselő-testülete, illetve a  társulás  döntéshozó szerve az állami foglalkoztatási szerv, a  települési kisebbségi 
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önkormányzat  és  a  szociálpolitikai  kerekasztal véleményének  ismeretében  a  közfoglalkoztatási  tervet 
évente február 15-éig fogadja el.

 A közfoglalkoztatási terv kötelező tartalmi elemei az alábbiak:
a) a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várható összetételét,
b)  a  részben vagy egészben közfoglalkoztatás  keretében ellátandó közfeladatok megjelölését és várható 

ütemezését,
c) a b) pont szerinti feladatok ellátásához szükséges létszámot,
d) a közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló forrásokat.

A közfoglalkoztatási tervet az elfogadását követő 5 napon belül meg kell küldeni a kincstárnak, valamint az 
állami foglalkoztatási szervnek. Ha a települési önkormányzat, illetve a közfoglalkoztatási feladatok ellátását 
magára vállaló önkormányzati társulás a közfoglalkoztatási tervet fenti időpontig nem fogadja el, akkor az 
elfogadott közfoglalkoztatási tervnek a  kincstárhoz történő megérkezéséig a  kincstár  visszatartja  a  közcélú 
foglalkoztatásra biztosított állami támogatás 15%-át.
A közfoglalkoztatási  tervet  módosítani  kell,  ha  a  közfeladatokban bekövetkezett  változás  az  ellátásukhoz 
szükséges létszám

a) 2000 fő feletti lakosságszámú településeknél 10%-át,
b) 2000 fő, vagy az alatti lakosságszámú településeknél 20%-át

     elérő mértékű bővítését, illetve csökkentését eredményezi.

A mellékletben szereplő közfoglalkoztatási tervet a Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Tapolcai 
Kirendeltsége (8300 Tapolca Liszt F. u. 1/1) 2010.01.19. napján átvette és a törvényben foglalt kötelezettsége 
alapján  a  közfoglalkoztatási  terv  tervezetével  kapcsolatos  véleményéről  annak  kézhezvételétől  számított  tíz 
munkanapon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot, mely határidő 2010. február 1. napján telik el. 

Amennyiben az állami foglalkoztatási szerv fenti határidőben nem nyilvánít véleményt, úgy kell tekinteni, hogy a 
közfoglalkoztatási terv tervezetében foglaltakkal egyetért.
Az előterjesztés készítésének napjáig közfoglalkoztatási terv tervezetét nem véleményezte az állami foglalkoztatási 
szerv.

Javasolja, hogy a közfoglalkoztatási tervet fogadják el.  
Kéri a testület szavazását. 

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

18/2010. ( II. 11. ) KT. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ábrahámhegy Község közfoglalkoztatási tervét a 
melléklet szerint elfogadja  és 5 napon belül megküldi a Magyar Államkincstár (8200 Veszprém Budapest u. 
4.),  valamint a Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Tapolcai Kirendeltsége (8300 Tapolca 
Liszt F. u. 1/1) részére.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt
Határidő: 2010. február 15
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4.  Községi strandon térkövezésre érkezett ajánlatokról döntéshozatal.  

Vella Zsolt polgármester  
Tárgyi napirendet a január 26-i ülésén tárgyalta a képviselő-testület és döntése  szerint, 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 felhívta 
együttes adóigazolás benyújtására / APEH, társadalombiztosítás, vámhatóság, helyi adóhivatal./ 

A Folly Arborétum és Faiskola Bt. a hiánypótlásnak eleget tett, ezért javasolja, hogy az ő ajánlatát fogadják el.
Kéri a testület szavazását. 

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

19/2010. ( II. 11. ) KT. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 144/2009. /XI. 17./ határozata alapján bekért 
ajánlatok közül, a községi strandi térkövezés kivitelezésére vonatkozóan, a Folly Arborétum és Faiskola 
Bt. /8261 Badacsony, Római u. 139. /ajánlatát fogadja el, 1.517.635+Áfa összegben. 

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: 2010. február 15. 
  

5. Szelektív hulladékszállítással kapcsolatos szerződés megkötéséről döntés.   

Vella Zsolt polgármester  A szelektív hulladékgyűjtő szigetekben  keletkező hulladék elszállítására és 
hasznosítására, vagy ártalmatlanítására szerződés nem került megkötésre. A szolgáltatást  2009. évben a 
Remondis Tapolca Kft. végezte, az elvégzett szolgáltatás összege  2009. III. negyedév  bruttó  502.700 Ft, 2009. 
IV. negyedév bruttó  45.700 Ft. Ezen összegek szerződés hiányában nem kerültek kiegyenlítésre. A szerződés 
szerint a számlázás negyedévente szállítólevelekkel igazoltan történik, határozatlan idejű, három havi bármely fél 
részéről írásban történő felmondási lehetőséggel. 

Javasolja, hogy  - a képviselő-testülettel történt konszenzust követően - hatalmazzák fel a polgármestert további 
tárgyalásokra.  Kéri a testület szavazását. 

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

20/2010. ( II. 11. ) KT. határozat 
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Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő- testülete a Remondis Tapolca Kft.-vel / székhely : 
8300 Tapolca, Halápi u. 33./ a szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozóan további tárgyalásokat kezdeményez, 
melyre felhatalmazza a polgármestert. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő:  2010. február 20.

6. Ábrahámhegy Község Önkormányzat a közterületek használatáról szóló  10/2008. /IX. 11./   
rendeletének és a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatásról szóló  8/2009./V. 29./ 
rendeletének összevonása. 

Vella Zsolt polgármester  Az előterjesztést és a rendelettervezetet a képviselők megkapták. Hozzáfűzi, hogy még 
10 település nem írta alá az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati 
Társulás és az Észak-Balatoni Térség Konzorcium között létrejött szerződést, mivel az emelés mértéke nagyon 
magas.
Javasolja, hogy a témát napolják el mivel egyeztetést kezdeményez a jövő héten Kiss Nándorral a Tapolcai 
Remondis Kft. ügyvezetőjével.  

Az ülést  18.00  órakor bezárja. 

k.m.f. 

Soltész Attila Vella Zsolt 
körjegyző polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője:   Kovács József   képviselő
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