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

Ikt.szám: 47-56 /2010.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 25 .-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.

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  16.00 órakor megnyitja. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket 
egészítsék ki a temetőkápolna ügyével, a Salföldi önkormányzat képviselőjének megkeresésével és vegyes 
ügyekkel. 

Ismerteti a  napirendi pontokat:

1. Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok értékelésének megtárgyalása.

2. Strandi ügyek. / belépők megállapítása, személyzet/

3. Strand biztonsági őrszolgálatára érkezett ajánlatok. 

4. Okmányiroda létesítéséhez egyetértő javaslat.

5.    Kérelem a községi strandon területbiztosításra testfestés végzése céljából.

6. 2010. évi országgyűlési választás lebonyolításának költségtúllépése.
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7. Támogatási kérelmekről döntéshozatal.

8.    A  2010. I. negyedévi képviselő-testületi határozatokról szóló jelentés elfogadása.
8
9        9.    Pro Ábrahámhegy Alapítvány céljainak módosítása. 

10. Salföld község  önkormányzat megkeresése. 

11. Temetőkápolna ügye. 

12.    Vegyes ügyek. 

Tájékoztató 
13.      Közmunka programról.

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

1. Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok értékelésének megtárgyalása.  

Vella Zsolt polgármester  
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§.(6) bekezdése alapján: 
„A helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig – a 
külön jogszabályban leírt tartalommal – átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal”.
Az  értékelést  a  képviselők megkapták,  továbbá  az  előterjesztés  mellékletét  képezte  a  Tapolca  és  Környéke 
Kistérség Többcélú Társulás  Balatonfelvidéki Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Társulás Családsegítő 
Szolgálatának  és Gyermekjóléti Szolgálatának valamint a Tapolcai Rendőrkapitányság, az iskolai gyermek- és 
ifjuságvédelmi felelős munkájának,a védőnői munkának a   beszámolója. 

Javasolja, hogy az értékelést fogadják el. Kéri a testület szavazását. 

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

56/2010. /V. 25./ Kt. határozat  

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  2009.  évi  gyermekjóléti  és 
gyermekvédelmi  feladatainak  ellátásáról  szóló  átfogó  értékelést  megtárgyalta,  az  abban  foglaltakat 
elfogadja.
Az  értékelés  Megyei  Gyámhivatal  (8200  Veszprém  Megyeház  tér  1.)  felé  történő  megküldéséről  a 
körjegyzőség gondoskodik.

Határidő: 2010. május 31.
Felelős: Soltész Attila körjegyző
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2. Strandi ügyek. / belépők megállapítása/  

Vella Zsolt polgármester   A strandi belépődíjakat 2009. évben emelték. A 2009. évi infláció mértéke  4,2 % volt, 
mivel az infláció mértékével történő emelés minimális összegű lenne és a pénztárban a pénz kezelése nehezebbé 
válna az aprópénz kezelése miatt, ezért 2010. évre a belépődíj emelést nem javasolja. 
Kérdezi a testületet, hogy eső esetén vagy ha valaki csak étkezés céljából szeretne a strandra jönni szedjenek-e 
belépőt?

Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester   Meglátása szerint ha több napon keresztül hűvös időjárás van, nem 
kell a strandon jegyet adni.  A  partot csak a strandon keresztül lehet megközelíteni, van aki csak sétálni szeretne 
lemenni.  

Gáspár József képviselő  A hűvös időben nem kell, hogy két pénztár működjön, 18 fok alatti vízhőmérsékletnél 
nem fürdenek az emberek. Felhívja továbbá a figyelmet a strandi pénztárosoknál a munkajogi szabályok fokozott 
figyelemmel kísérésére, hogy ellenőrzés esetén is minden rendben legyen. 

Kovács József képviselő  Véleménye szerint a strandi személyzet, mivel napi szinten konzultál a polgármester 
úrral beszéljék meg, hogy hűvös időben milyen teendő legyen és a polgármester úr döntsön a kérdésben. 

Vella  Zsolt  polgármester   Kéri  a  testület  szavazását  azzal  kapcsolatban,  hogy 2010.  évben a  strandon  a 
belépődíjakat nem emelik. 

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

57/2010. /V. 25./ Kt. határozat  

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő 
községi strandon 2010. évben a belépődíjakat nem emeli.

Határidő: azonnal.
Felelős: Vella Zsolt polgármester 

3. Strand biztonsági őrszolgálatára érkezett ajánlatok.   

Vella Zsolt polgármester  
A  strand biztonsági őrszolgálatára az alábbi cégektől érkeztek ajánlatok, amelyek a strandi szezon 92 napjával és 
napi 12 óra szolgálati idővel az alábbiak szerint alakulnak:

- Testőr Nemzetközi Biztonságszolgáltató Kft. /székhely: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 28./  
      őrzés díja   680 Ft/óra/fő+Áfa   bruttó 938.400 Ft
-     Z-Protektor Kft. /székhely:  8308 Zalahaláp, Hegyalja u. 1. / 
      őrzés díja   500 Ft/óra/fő+ Áfa bruttó  690.000 Ft 
- Palota Véd Security Zrt. /székhely: 8300 Tapolca, Kossuth u. 2. / 

őrzés díja  500 Ft/óra/fő+Áfa bruttó  690.000 Ft 
- Kiss János személy és vagyonvédelmi vállalkozó /Tapolca, Klapka Gy. út 9./

őrzés díja  800 Ft/óra/fő bruttó   883.200 Ft
- Protokoll Security Kft.  /székhely: 2315 Szigethalom,Széchenyi u. 5. / 
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őrzés díja  550 Ft/óra/fő bruttó 759.000 Ft

Javasolja, hogy a Z-Protektor Kft. ajánlatát fogadják el, már több éve óta  ezzel a Kft.-ével végzik a strand 
őrzését, ebben váltást nem lát jónak,  a tavalyi 570 Ft/óra díjukat csökkentették a többi beadott árajánlat pedig 
nagyon magas, amelyet nem tart elfogadhatónak. A többi ajánlattevőt nem ismeri, referenciát nem tud.  

Kondor László képviselő  A Kiss János vállalkozó egyszemélyes vállalkozás, nem ismerik a  hátterét, a Palota Véd 
Zrt-ről sem hallott semmit. A  Z-Protektor Kft. évek óta itt van a strandon, velük kellene szerződést kötni. 

Kovács József képviselő  Véleménye szerint az ár a meghatározó. A  Z-Protektor Kft.-ével probléma nem volt ami 
kizárná, ismert cég, a többit nem ismerjük. 

Borbély Gyula képviselő  Javasolja, hogy a biztonsági őr részére szigorúbb szolgálati szabályzatot írjanak elő. 

Gáspár József képviselő  Az őrszolgálat mindig az adott személyen múlik akit ideküldenek. A  Z-Protektor Kft-vel 
nagy probléma nem volt. 

Vella Zsolt polgármester Kéri a testület szavazását a Z-Protektor Kft. megbízásával kapcsolatban. 

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

58/2010. / V. 25 ./ Kt. h a t á r o z a t   

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában és működésében lévő szezonális 
jellegű községi  strandjának őrzésére   2010.  június 5.  napjától  –  2010.  augusztus 31.  napjáig /naponta 
18.00-6.00 óráig/   Z-Protektor Kft. /székhely:  8308 Zalahaláp, Hegyalja u. 1. kíván megállapodni.  

A biztonsági őrszolgálat szolgáltatási díja : 500 Ft/óra/fő+ Áfa 

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

Felelős: Vella Zsolt  polgármester Határidő: 2010. június 1.    

4. Okmányiroda létesítéséhez egyetértő javaslat.  

Vella Zsolt polgármester   Badacsonytomaj Város Önkormányzat polgármestere okmányiroda létesítéséhez 
egyetértő véleményt kért. Pályázat keretében okmányiroda létesítését határozták meg és legalább 5 év 
időtartamban történő fenntartását. Az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló rendelet szerint 
a kezdeményezéshez csatolni kell a kistérségben érintett önkormányzatok egyetértő nyilatkozatát. Az okmányiroda 
3 fővel működne és tehermentesítené a tapolcai okmányiroda leterheltségét. 

Javasolja, hogy az okmányiroda létesítésével értsen egyet a testület. Kéri a testület szavazását. 

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

59/2010. / V. 25 ./ Kt. h a t á r o z a t   
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Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő- testülete  Badacsonytomaj  Város  Önkormányzat 
1/79/2010.  ügyszámú és okmányiroda létesítéséhez egyetértő vélemény kérése tárgyú levelére az alábbiak 
szerint döntött: 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy    Badacsonytomajon 
okmányiroda létesüljön. 

Felelős: Vella Zsolt  polgármester Határidő: 2010. június 1. 

5.      Kérelem a községi strandon területbiztosításra testfestés végzése céljából.             

Vella Zsolt polgármester  
Békés Éva Mária   8360 Balatonboglár, Dózsa György u. 107. sz. alatti  lakos egyéni vállalkozó kérelmet nyújtott 
be, hogy a községi strandon  testfestés tevékenységet szeretne folytatni. Ennek okán kéri, hogy részére
 2 m2 nagyságú területet biztosítson az önkormányzat. 
A tevékenység időtartama:  2010. 06.26.napjától 2010. augusztus 22. napjáig terjedne.
A községi strand területe Ábrahámhegy Község Önkormányzat tulajdonát képezi, és mint ilyen vagyontárgy 
hasznosítása a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint történik, azaz az önkormányzat meghatározza a bérleti díj 
mértékét. 

Javasolja, a képviselő-testülettel egyetértésben, hogy nettó 120 e. Ft-ért adják bérbe a területet. A bérleti díj 50 %-
ának befizetése június 24-ig, a fennmaradó 50 % pedig augusztus 1-ig történjen meg.  
Kéri a testület szavazását. 

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

60/2010. /V. 25./ Kt.  h a t á r o z a t   

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  Békés Éva Mária  /8630 Balatonboglár, Dózsa 
Gy. u. 107./ egyéni vállalkozó  részére a községi  strandon engedélyezi  2 m2 nagyságú területen testfestés 
tevékenység végzését. 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy nevezettel a 
megállapodást megkösse az alábbiak szerint: 
- Bérleti jogviszony  kezdete: 2010. június 26.
- Bérleti jogviszony vége:        2010. augusztus 22.
- Bérleti díj mértéke:               nettó  120.000 Ft.      
- A jelenlegi jogszabályok alapján a bérleti díjat Áfa kötelezettség nem terheli.    
- Bérleti díj megfizetése:     A bérleti díj 50 %-ának befizetése  2010. június 24-ig, a fennmaradó 

50 % pedig 2010. augusztus 1-ig történjen meg.

A strandon a hely kijelölése a polgármester úrral előzetes egyeztetés során történik. 

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

6.       2010. évi országgyűlési választás lebonyolításának költségtúllépése.

5



Vella Zsolt polgármester  Az önkormányzati miniszter 36/2009.(XII.30.) ÖM rendelete állapította meg a 2010. 
országgyűlési képviselők választás költségeinek normatíváit, tételeit, elszámolási és belső ellenőrzési rendjét.
A  választás  lebonyolítására  megállapított  normatíva,  nem  nyújtott  teljes  mértékben  fedezetet  a  választás 
lebonyolítására. Ennek oka, hogy a Helyi Választási Bizottságba három delegált tagot bíztak meg, és 

ellátásukról  is  gondoskodtunk.   Továbbá  a  végrehajtási  rendelet előírt  két  darab  bélyegző használatát,  ezért 
bélyegző készítésére is szükség volt. A választás során Ábrahámhegy településen a dologi kiadások (postaköltség, 
saját gk. használat, telefondíj, étkezés, bélyegző készítés) 72.390.- Ft volt.
A dologi kiadásokra nyújtott normatíva: 67.000.-Ft

Javasolja, hogy a felmerült különbözetre, 5390.-Ft-ra fedezetet biztosítsák. 

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

61/2010. /V. 25. / Kt. határozat 

Ábrahámhegy   Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2010.  évi  országgyűlési  választások 
lebonyolításának költségeire felmerült különbözetet  5.390 Ft összeget biztosítja. 
A választás során Ábrahámhegy településen a dologi kiadások (postaköltség, saját gk. használat, telefondíj, 
étkezés, bélyegző készítés)  72.390.- Ft volt.
A dologi kiadásokra nyújtott normatíva: 67.000.-Ft

Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

7.   Támogatási kérelmekről döntéshozatal.  

Vella Zsolt polgármester   Kérelmet nyújtott be – melyet a képviselők megkaptak - Ábrahámhegy Kulturális 
Örökségének Megőrzéséért Alapítvány arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat támogassa hangoskönyv 
kiadását. 
Javasolja, hogy 25.000 Ft összegű támogatást nyújtsanak részükre. 
Kéri a testület szavazását. 

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

62/2010. /V. 25 ./ Kt.  h a t á r o z a t  

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  Ábrahámhegy Kulturális Örökségének 
Megőrzéséért Alapítvány /székhely: 1163 Budapest, Döbrőce u. 26./ részére 25.000 Ft összegű támogatást 
biztosít.
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására,  egyben felhívja a 
szervezet figyelmét, hogy a támogatással 2010. december 20. napjáig írásos formában el kell számolni.

Felelős: Vella Zsolt  polgármester Határidő: 2010. június 15.
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Vella Zsolt polgármester   Az Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület kér támogatást a 2010. évi működési 
költségeihez. A kérelem másolatát a képviselők az előterjesztés mellékleteként megkapták. 
Javasolja, - képviselő-testületi egyeztetés után -  hogy  150.000 Ft-ot biztosítsanak részükre.  Kéri a testület 
szavazását. 

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

63/2010. /V. 25./ Kt.  h a t á r o z a t  

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete az  Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület /székhely: 
8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13./  részére  150.000 Ft összegű támogatást biztosít. 

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására,  egyben felhívja a 
szervezet figyelmét, hogy a támogatással 2010. december 20. napjáig írásos formában el kell számolni.

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

Vella Zsolt polgármester   A Tatay Sándor Közös Fenntartású Napközi Otthonos Általános Iskola a Tatay-napok 
szervezésére kéri az önkormányzat anyagi támogatását.  
Javasolja, hogy  25.000 Ft összegű támogatást nyújtsanak részükre. Kéri a testület szavazását. 

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

64/2010. /V. 25 ./ Kt.  h a t á r o z a t  

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a Tatay Sándor Közös Fenntartású Napközi 
Otthonos Általános Iskola /székhely: 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8. /  részére   25.000 Ft összegű 
támogatást biztosít a Tatay-napok szervezésére. 

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására,  egyben felhívja a 
szervezet figyelmét, hogy a támogatással 2010. december 20. napjáig írásos formában el kell számolni.

Felelős: Vella Zsolt  polgármester Határidő: 2010. június 10.

Vella Zsolt polgármester   Az Ábrahámhegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület  kéri az önkormányzat anyagi 
támogatását a kérelemben felsoroltakra és levelükben leírják, hogy a támogatás összege egyben a pályázatok 
önrészét is képezné.
Javasolja, - képviselő-testületi egyeztetés után -  hogy   150.000 Ft összegű támogatást biztosítsanak részükre. 
Kéri a testület szavazását. 

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

65/2010. /V. 25 ./ Kt.  h a t á r o z a t  
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Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő- testülete  az Ábrahámhegyi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület /székhely: 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13./  részére 150.000 Ft összegű támogatást biztosít. 

A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására,  egyben felhívja a 
szervezet figyelmét, hogy a támogatással 2010. december 20. napjáig írásos formában el kell számolni.

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

8.       2010. I. negyedévi képviselő-testületi határozatokról.

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  2010. I. 
negyedévi képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló  beszámoló jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét 
képezi, melyből megállapítható, hogy a határozatokban foglalt döntések végrehajtása határidőben megtörtént. 
Javasolja, hogy a beszámolót fogadják el. Kéri a testület szavazását. 

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

66/2010. /V. 25 ./ Kt.  h a t á r o z a t 

Ábrahámhegy   Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete   az  önkormányzat  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatának  16. §. 1./  bekezdése alapján a  2010. I.  negyedévi lejárt határidejű határozatokról szóló 
beszámolót elfogadja. 

Felelős: Vella Zsolt  polgármester Határidő: azonnal. 

9.     Pro Ábrahámhegy  Alapítvány céljainak módosítása. 

Vella Zsolt polgármester  
Ábrahámhegy Község Önkormányzat képviselő- testülete, mint alapító 1992. évben elhatározta, hogy alapítványt 
hoz létre PRO Ábrahámhegy Alapítvány névvel. 
Az alapítvány célja Ábrahámhegy település közösségi céljainak támogatása, nevezetesen: 
- a helyi közbiztonság helyzetének javítása
- a kulturális és művelődési tevékenységek tárgyi és szellemi feltételeinek javítása, illetve megteremtése
- helyi sporttevékenység kereteinek kialakítása.

A  PRO  Ábrahámhegy Alapítvány  2010.  április  22-én  tartott  éves  ülésén  az  Alapítvány  Alapító  Okiratát 
felülvizsgálta és annak módosítását határozta el, ezek alapján a hozott határozat az alábbiakat tartalmazza:
A Pro Ábrahámhegy Alapítvány (8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u.  13.) kuratóriuma az Alapítvány Alapító 
Okiratát felülvizsgálta és az Alapító Okirat 2.) pontját, az alapítvány céljait az alábbiakkal kívánja kiegészíteni. 

Ábrahámhegy Községben megrendezett hagyományőrző, falusi rendezvények támogatása
Nemzetközi kapcsolatok ápolása
Nagycsaládosok támogatása, érdekvédelme, segítése
Időskorúak gondozása, segítése, érdekvédelme
Fogyatékossággal élő személyek érdekvédelme, segítése, támogatása
Regisztrált munkanélküliek érdekvédelme, segítése, támogatása
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Az Alapítvány kuratóriuma az Alapító Okirat 5.) pontját
 „Az Alapítvány vagyonának kezelője: OTP és Kereskedelmi Bank Rt. Tapolcai fiókja”  az alábbiakra módosítja: 
„Az Alapítvány vagyonának kezelője: Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 12.”

Az Alapítvány Alapító Okiratának módosításához az  alapító,  Ábrahámhegy Község Önkormányzat  Képviselő 
testületének határozata szükséges. 

Soltész Attila körjegyző  Tájékoztatja a testületet, hogy két hónappal ezelőtt pályázat került kiírásra az 
előterjesztésben felsorolt célok támogatására. Az alapítvány tájékoztatása megtörtént, de akkor még nem 
rendelkeztek erre pénzzel. Minden évben várható ilyen jellegű pályázat kiírása az EU szabályok alapján. Az 
alapítvány tevékenységi körében ezeket a célokat szerepeltetni kell, mivel csak így lehet pályázatot benyújtani. 

Vella Zsolt polgármester  Javasolja, hogy a módosításhoz járuljanak hozzá. Kéri a testület szavazását. 

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

67/2010. /V. 25 ./ Kt.  h a t á r o z a t 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő  testülete,  mint  alapító  hozzájárul,  hogy  a  PRO 
Ábrahámhegy Alapítvány az alábbiak szerint módosítsa Alapító Okiratát: 

A Pro Ábrahámhegy Alapítvány (Elnök: Kondor Lászlóné,  8256 Ábrahámhegy,  Badacsonyi u.  13.)  az 
Alapítvány Alapító Okiratának 2.) pontját, az alapítvány céljait az alábbiakkal kívánja kiegészíteni. 

1. Ábrahámhegy Községben megrendezett hagyományőrző, falusi rendezvények támogatása
2. Nemzetközi kapcsolatok ápolása
3. Nagycsaládosok támogatása, érdekvédelme, segítése
4. Időskorúak gondozása, segítése, érdekvédelme
5. Fogyatékossággal élő személyek érdekvédelme, segítése, támogatása
6. Regisztrált munkanélküliek érdekvédelme, segítése, támogatása

Az Alapítvány Alapító Okiratának 5.) pontját
 „Az Alapítvány vagyonának kezelője: OTP és Kereskedelmi Bank Rt.  Tapolcai fiókja”  az alábbiakra 
módosítja: 
„Az Alapítvány vagyonának kezelője: Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 
12.”

Felelős: Vella Zsolt polgármester   Határidő: azonnal

Vella Zsolt polgármester  Az Alapítvány Alapító Okiratának 8./ pontja alapján az Alapítvány évente beszámol az 
alapítónak és a csatlakozóknak a támogatási eszközök, források felhasználásáról.
A PRO  Ábrahámhegy Alapítvány 2010.  április  22-én tartott  éves ülésén az  Alapítvány 2009.  évi pénzügyi 
beszámolóját is tárgyalta és elfogadta. 
Kéri a Képviselő testületet, hogy a PRO Ábrahámhegy Alapítvány 2009. évi  pénzügyi beszámolóját elfogadni 
szíveskedjenek. 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi 
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68/2010. /V. 25 ./ Kt.  h a t á r o z a t 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő testülete, mint alapító, a PRO Ábrahámhegy Alapítvány 
2009. évi pénzügyi beszámolóját megismerte és elfogadja. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester   Határidő: azonnal.

10

10.    Salföld község  önkormányzat megkeresése.   

Vella Zsolt polgármester   Salföld önkormányzat képviseletében Fábián Gusztáv megkereste a mai napon Soltész 
Attila körjegyzőt hatósági igazgatási társulás tárgyában. 
A megkeresésre csak akkor tudnak nyilatkozni, amennyiben Salföld Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 
hivatalos megkeresés, képviselő-testületi döntés érkezik.
Kéri a testület szavazását. 

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

69/2010. /V. 25 ./ Kt.  h a t á r o z a t 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő testülete  Salföld Község  Önkormányzat megkeresésére 
hatósági igazgatási társulás tárgyában kizárólag akkor tud nyilatkozni, amennyiben Salföld Önkormányzat 
Képviselő-testülete részéről  hivatalos megkeresés, képviselő-testületi döntés érkezik.

Felelős: Vella Zsolt polgármester   Határidő: azonnal. 

11.         Temetőkápolna ügye.   

Soltész Attila körjegyző  A mai napon Földi István katolikus plébános úr telefonon megkereste és tájékoztatta, 
hogy az önkormányzat által részére megküldött temetőkápolnai megállapodásban foglalt 5.000.000 Ft-os 
pénzeszköz átadást nem tudják átutalni, továbbá a szerződést aláírni, mivel a felettes szerve részéről nem járultak 
hozzá. Ennek indoka, amíg az Egyházmegye nem vizsgálja ki, hogy az ő tulajdonukat képezi-e a kápolna, addíg 
ezt a pénzt nem tudják átutalni. 

Vella Zsolt polgármester    A képviselő-testület egyetértő véleménye alapján: Földi István plébános és az 
egyházközség képviselői két képviselő-testületi ülésen is részt vettek és határozott szándékuk volt, melyet ki is 
nyílvánítottak, hogy a temetőkápolna építésére az 5 millió forintot az egyházközség biztosítja valamint, hogy az 
összeg összejöjjön adakozást is szerveznek.
A képviselő-testület tagjainak konszenzusa alapján a  temetőkápolna finanszírozása ügyében felveszik levélben és 
személyesen is a kapcsolatot az Egyházmegye képviselőivel.

12.           Vegyes ügyek. 

a. /   Patak-parti sétány 

Vella Zsolt polgármester A Képviselő-testület döntése alapján a lámpatartó kandellábeleket az Önkormányzat 
biztosította a beruházásban, részben új kandellábelek megvásárlásával részben az Ábrahámhegy 702 hrsz-ú 
ingatlan előtti területen lévő az épület felújítása miatt eltávolított berendezések érintett munkaterületre történő 
elhelyezésével.
A kivitelezés során rendelési hiba miatt 3 db új kandellábel helyett 2 db került megrendelésre, melyet a kivitelező 
be is épített.

10



A műszaki átadásig, a kérdéses oszlop nem került a helyére, mivel az átadáskor került észrevételezésre, 
hogy egy tartóoszlop hiányzik.
A kérdéses oszlop hiányát és annak elhelyezésének kötelezettségét a műszaki átadáskor rögzítettük, melyre 
kötelezettségként előírásra került a kivitelező részére a lámpatest elhelyezése.
A munka a szerződés szerinti időpontra szinte 100%-ban elkészült, a kivitelező önhibáján kívüli okból nem tudott 
100%-ig teljesíteni, és az elmaradt szolgáltatás ára mindösszesen 3 402 Ft +Áfa összegű volt, melynek 
teljesítésére kötelezettséget vállalt a műszaki átadás során, ezért a teljes összeg kifizetését indokoltnak tartottam.
A téli időjárás viszontagságai és a folyamatos havazás miatt a munkálatokat nem lehetett elvégezni, ezért annak 
kivitelezése 2010. április 6 napján történt meg, mely napon a hiányzó lámpatest is a helyére került, továbbá a 
működése is megvizsgálásra került.

b. /   Zsebkalauz rendelése 

Vella Zsolt polgármester   
Javasolja, hogy  a Forrás Kiadótól a „Zsebkalauz” kiadványt rendeljék meg,  800 db kiadványt, darabonként  180 
Ft +Áfa egységáron.
Kéri a testület szavazását

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

70/2010. /V. 25 ./ Kt.  h a t á r o z a t 

Ábrahámhegy Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete a Forrás Kiadó /6726 Szeged, Fogarasi u. 6./a. 
árajánlatát a „ Zsebkalauz” kiadvány megrendelésére vonatkozóan elfogadja. 

Ábrahámhegy Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete megrendel 800 db kiadványt, darabonként  180 
Ft +Áfa egységáron.

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

c./   Info  2010 információs kiadvány 

Vella Zsolt polgármester   A Mátrix Stúdió Révfülöp az idén is megjelenteti az információs kiadványt, melyet ha 
önkormányzatunk támogat, akkor közzé teszik a település fontosabb közérdekű információit.  60.000 Ft-os 
támogatás esetén egy  oldalon. 

Javasolja, hogy 60.000 Ft-tal támogassák a kiadványt, így egy oldalon jelennek meg a település információi.
Kéri a testület szavazását.

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

71/2010. /V. 25 ./ Kt.  h a t á r o z a t 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő testülete  a Mátrix Stúdió Online Szállás Kft. /székhely: 
8253 Révfülöp, Káli u. 4. /  60.000 Ft összegben megrendeli   az INFO  2010 információs kiadványt, melyben 
megjelentetésre kerülnek Ábrahámhegy község közérdekű információi egy oldalon. 

Felelős:  Vella Zsolt polgármester 
Határidő: 2010. június 15.
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d. /   Tapolca és Környéke Kistérség Társulása hozzájáruló nyilatkozat kérelme. 

Vella Zsolt polgármester   A társulás által használt épület felújításához pályázatot nyújtottak be és a beruházáshoz 
84.138.836 Ft támogatást nyertek.  A projekt létrehozásához szükséges 5 %-os önrész a Társulás költségvetéséből 
kerül biztosításra, így az önkormányzatoknak ehhez hozzájárulni nem kell.  Kérik, hogy a támogatási szerződés 
megkötése érdekében a hozzájáruló nyilatkozatot küldjük meg. 
Kéri a fentiekkel kapcsolatban a szavazást. 
 
Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  6 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi

72/2010. ( V. 25. ) Kt. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő testülete, mint a tapolcai  1538/15 hrsz.  8300 Tapolca, 
Nyárfa u. 3. alatti ingatlanra bejegyzett igény jogosultja hozzájárulok a KDOP-5.2.2/A-09-2009-0008 számú 
pályázati kiírás keretében történő „Szociális Központ kialakítása a Tapolcai Kistérségben” című pályázat 
végrehajtásához illetve a megvalósítást követően legalább 5 éves fenntartásához. 

Felelős:  Vella Zsolt polgármester 
Határidő: 2010. május 28. 

e./    Megvalósítási terv készítése.

Vella  Zsolt  polgármester   Az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló  292/2009.  /XII.  19./ 
Kormányrendelet   szabályozza  az  éves  költségvetés  készítését,  új  elemként  jelenik  meg  benne  a 
megvalósítási  terv  készítése,  melynek  határideje  2010.  május  31.  A  terv  készítése  alól  törvényi 
felhatalmazás alapján a testület eltekinthet a 2010. és 2011. években. A rendelet 42. § 3./  bekezdése 
alapján az éves költségvetés részét képező megvalósítási terv bemutatja, hogy a költségvetési szerv az 
adott évben előirányzott követelmények és meglévő, ill. biztosítandó feltételek mellett jogszabály vagy 
egyéb rendelkezések alapján, hogy más ok miatt  ellátandó feladatait  milyen módon, folyamatokon és 
eljárásokon keresztül teljesíti. 
Javasolja, hogy a terv készítésétől tekintsenek el. 
Kéri a testület szavazását. 

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

73/2010. ( V. 25. ) Kt. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a 292/2009. /XII. 12./ Kormányrendelet 
 42-45 §-ában  szereplő az éves költségvetés  mellékletét képező megvalósítási terv készítésétől 2010. 
és 2011. évben eltekint.  

Határidő:  2010. május 31. 
Felelős:   Vella Zsolt  polgármester 

f. / Szúnyogírtásra szerződéskötés.  

12



Vella  Zsolt  polgármester   A  Balatoni  Szövetség megküldte  a  megállapodást  a  csípőszúnyogok  elleni 
védekezés finanszírozására,  mely szerint az önkormányzat  által  megadott területre,  az önkormányzatot terhelő 
összeg  471.900,- Ft.
A szerződés sürgősség végett már  aláírásra  került,  ezért kéri a  testületet, hogy vegye tudomásul és az alábbi 
határozati javaslatot fogadja el. 

Javasolja, hogy a Balatoni Szövetség  csípőszúnyog elleni védekezésének szervezésére és lebonyolítására 
tett árajánlátát  471.900 Ft  összegben fogadják el.  Kéri a testület szavazását.  

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

74/2008. /V. 25./  KT.  h a t á r o z a t 

Ábrahámhegy Község   Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Balatoni  Szövetség  /székhely:   8230 
Balatonfüred, Kossuth u. 3./  csípőszúnyog elleni védekezésének szervezésére és lebonyolítására tett 
árajánlatát  471.900 Ft  összegben elfogadja. 

Felhatalmazza a Polgármestert a vonatkozó Megállapodás aláírására. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester  Határidő: azonnal. 

Tájékoztató
13.    Közmunka programról.

Vella Zsolt polgármester  
Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  a  2010.  március  30-i  képviselő-testületi  ülésén  kinyilvánította  azt  a 
szándékát,  hogy  ebben  az  évben  is  csatlakozik  a  PROBIO  Zrt.  közreműködése  mellett  a  2010.  évi 
közmunkaprogramhoz.  
A konzorciumi alakuló ülésre 2010. március 31-én került sor, a végleges létszámadatok ismertetésére, illetve ekkor 
kerül megállapításra az önrész és az előleg összege.
2010. évben az önrész 399.740.-Ft, míg  az 1 hónapra kötelezően befizetendő előleg 555.195.-Ft. A mindösszesen 
4 fő 6 hónapon keresztül történő foglalkoztatása 954.935.-Ft kötelezettségvállalást jelent, melyből az előleg 
összegét 555.195.-Ft  a program befejeztével visszautalásra került.

Az ülést  18.30  órakor bezárja. 

k.m.f. 

Soltész Attila Vella Zsolt 
körjegyző polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője:   Kovács József     képviselő

13


	Vella Zsolt polgármester  
	Vella Zsolt polgármester   A strandi belépődíjakat 2009. évben emelték. A 2009. évi infláció mértéke  4,2 % volt, mivel az infláció mértékével történő emelés minimális összegű lenne és a pénztárban a pénz kezelése nehezebbé válna az aprópénz kezelése miatt, ezért 2010. évre a belépődíj emelést nem javasolja. 
	Vella Zsolt polgármester  
	Vella Zsolt polgármester Kéri a testület szavazását a Z-Protektor Kft. megbízásával kapcsolatban. 
	Vella Zsolt polgármester   Badacsonytomaj Város Önkormányzat polgármestere okmányiroda létesítéséhez egyetértő véleményt kért. Pályázat keretében okmányiroda létesítését határozták meg és legalább 5 év időtartamban történő fenntartását. Az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló rendelet szerint a kezdeményezéshez csatolni kell a kistérségben érintett önkormányzatok egyetértő nyilatkozatát. Az okmányiroda 3 fővel működne és tehermentesítené a tapolcai okmányiroda leterheltségét. 
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	Vella Zsolt polgármester   Kérelmet nyújtott be – melyet a képviselők megkaptak - Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megőrzéséért Alapítvány arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat támogassa hangoskönyv kiadását. 
	Vella Zsolt polgármester   Az Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület kér támogatást a 2010. évi működési költségeihez. A kérelem másolatát a képviselők az előterjesztés mellékleteként megkapták. 
	Vella Zsolt polgármester   A Tatay Sándor Közös Fenntartású Napközi Otthonos Általános Iskola a Tatay-napok szervezésére kéri az önkormányzat anyagi támogatását.  
	Vella Zsolt polgármester   Az Ábrahámhegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület  kéri az önkormányzat anyagi támogatását a kérelemben felsoroltakra és levelükben leírják, hogy a támogatás összege egyben a pályázatok önrészét is képezné.
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	Vella Zsolt polgármester  
	a. /   Patak-parti sétány 
	b. /   Zsebkalauz rendelése 
	c./   Info  2010 információs kiadvány 
	Vella Zsolt polgármester   Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. /XII. 19./ Kormányrendelet  szabályozza az éves költségvetés készítését, új elemként jelenik meg benne a megvalósítási terv készítése, melynek határideje 2010. május 31. A terv készítése alól törvényi felhatalmazás alapján a testület eltekinthet a 2010. és 2011. években. A rendelet 42. § 3./ bekezdése alapján az éves költségvetés részét képező megvalósítási terv bemutatja, hogy a költségvetési szerv az adott évben előirányzott követelmények és meglévő, ill. biztosítandó feltételek mellett jogszabály vagy egyéb rendelkezések alapján, hogy más ok miatt ellátandó feladatait milyen módon, folyamatokon és eljárásokon keresztül teljesíti. 
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