
    

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

Ikt.szám: 47 -80 /2010.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 17.-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 jelezte későbbi érkezését. 

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  5 fő jelen van, az ülés határozatképes.
A képviselő-testületi ülést  15.00 órakor megnyitja. 
Javasolja, hogy a napirendi pontokat egészítsék ki: 
-     Polgármester saját hatáskörben hozott döntése. 
- Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesület kérelme.

Ismerteti a  napirendi pontokat:

1. Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 11/2009. /IX. 17./ rendeletének módosítása.

2. Ábrahámhegy, Akácfa utcai  435/11 hrsz.ú ingatlan értékesítése. 

3. Háromi Gáborné ingatlancsere ügye.

4. Nagy Miklós  Ábrahámhegy, Körmici-hegy ivóvíz közműfejlesztési hozzájárulás 
visszaigénylése. 

5. Dr. Nádori László   Ábrahámhegy, Körmici-hegy ivóvíz közműfejlesztési hozzájárulás 
visszaigénylése. 

6. Az Ábrahámhegy  1036/2 hrsz-ú ingatlan Magyar Államtól történő térítésmentes 
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igénylésére vonatkozó határozat módosítása. 

7. Sportnapi előkészítés.

8. Bornapok előkészítése. 

9. Bűnmegelőzési kiadvány  finanszírozására támogatási kérelem.

10.  Molnár Krisztián és felesége  lakhatási engedély megszerzési határidejének módosítási kérelme. 

11.  Salföld Község Önkormányzat hatósági igazgatási társulási megállapodásról döntéshozatal.

12.  Fejes Tamás kérelme a község  Településrendezési tervének részleges módosítására.
 

13.   Temetőkápolna szerződésmódosítás tudomásulvétele. 
  

14.    Ábrahámhegy Képviselő-testületének 62/2010. /V. 25./ Kt. határozatának módosítása. 

15.    Árvai Péter ingatlancserére vonatkozó kérelme. 

16.     Polgármester saját hatáskörben hozott döntése. 

17.  Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesület kérelme.
          
A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával 5 igen  szavazattal   egyetértett. 

1. Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat   
vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 11/2009. /IX. 17./ rendeletének módosítása.

Vella Zsolt polgármester   Felkéri Sütő Árpád műszaki előadót a napirend ismertetésére. 

Sütő Árpád műszaki előadó  Az Önkormányzati  tulajdonú ingatlanok besorolását  „a  helyi önkormányzatokról 
szóló 1990 évi LXV törvény határozza meg.

A törvény 79.§-a alapján: 
„(1) Törzsvagyonnak az az önkormányzati tulajdon nyilvánítható, amely közvetlenül kötelező önkormányzati 

feladat- és hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja.
(2) A törzsvagyon körébe tartozó tulajdon vagy forgalomképtelen, vagy korlátozottan forgalomképes:
a)  forgalomképtelenek a helyi közutak és műtárgyaik, a terek, parkok - a 68/D. §-ban foglalt kivétellel - és 

minden más ingatlan és ingó dolog, amelyet törvény vagy a helyi önkormányzat forgalomképtelennek nyilvánít;
b) korlátozottan forgalomképesek a közművek, intézmények és középületek, továbbá a helyi önkormányzat által 

meghatározott ingatlanok és ingók. A törzsvagyon korlátozottan forgalomképes tárgyairól törvény vagy a helyi 
önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint lehet rendelkezni.”

A rendelet módosítására a rendelet mellékletben szereplő kivastagított ingatlanokban történt  változások miatt van 
szükség:

-222 hrsz-ú ingatlanon elbontásra került a vendéglő, az ingatlan megnevezése kivett közterületre változott 2009 
szeptember  hónapban,  ennek okán  fenti  törvény  alapján  az  ingatlan  átsorolásra  került  a  forgalomképtelen 
vagyontárgyak közé és megnevezése helyesbítésre került.
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-1434  hrsz-ú  ingatlant  (  kisörspusztai  kőkereszt) Ábrahámhegy Község  Önkormányzat  megvásárolta,  a 
felvezetés helyét a törvény nem írja elő, hogy az ingatlan forgalomképes, forgalomképtelen, vagy korlátozottan 
forgalomképes besorolása is lehet a Képviselő-testület döntésétől függően. A rendelet tervezetben  korlátozottan 
forgalomképesként került az ingatlan szerepeltetésre.

-Ábrahámhegy Község Önkormányzat 18/2005 (XII. 15) számú rendelettel elfogadott Ábrahámhegy község teljes 
Közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendeletnek megfelelően kialakításra került a 435/4, 
435/1 és 435/5 hrsz-ú ingatlanból útszabályozás, miatt az Ábrahámhegy 435/8, 435/9, 435/10, és 435/11 hrsz-ú 
ingatlan.
Az ingatlanok közül közút a 435/8 és 435/10 hrsz-ú ingatlan, melyek fenti törvény alapján forgalomképtelenek.
A kialakított 435/9 és 435/11 hrsz-ú ingatlanok forgalomképesként kerültek a rendelet tervezetben szerepeltetésre, 
mivel megnevezésük kivett beépítetlen terület, továbbá, jelenlegi állapotukban beépítésre alkalmasak.
A rendeletből törlésre kerültek a kialakítás miatt megszűnt ingatlanok

Gáspár József képviselő  Véleménye szerint a forgalomképes ingatlanokat át kellene nézni eladás és bérbeadás 
céljából, van olyan amihez évek óta nem nyúltak hozzá. A műszaki előadót a lista alapján megkeresi és azzal 
egyeztet e témában. 

Vella Zsolt polgármester  A tervezet szövegében változás nincs, csak annak mellékletében. Javasolja, hogy a 
rendeletet alkossák meg. Kéri a testület szavazását. 

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

7/2010. / VI. 22. / r e n d e l e t é t 
az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról.
/ 1. sz. mell. / 

2. Ábrahámhegy, Akácfa utcai  435/11 hrsz.ú ingatlan értékesítése.   

Vella Zsolt polgármester Felkéri Sütő Árpád műszaki előadót a napirend ismertetésére.

Sütő Árpád műszaki előadó Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 173/2007 (XI.14) számú 
határozatával döntött az akácfa utcai telkek pályázati feltételeiről.
A 435/5 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a Bejek Miklós és Bejek László nyújtottak be jelentkezést.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 111/2009 (VI.26) Kt határozatával döntött arról, hogy a 
435/5 hrsz-ú ingatlan építési telekké történő kialakítását követően 
Bejek Miklós és Bejek László 9700 Szombathely, Alsóhegyi u. 62/A  részére értékesíti a vételárat a ténylegesen 
kialakított telek nagyság négyzetmétere alapján külön döntésben állapítja meg: 
A kialakítást követően kérelmezők nyilatkozattételre kerültek felhívásra, hogy vételi szándékuk áll-e.
Bejek László telefonon jelezte, hogy nem kívánja már megvásárolni az ingatlant.
Bejek Miklós 2010 április 6-án írásban jelezte, hogy továbbra is meg kívánja vásárolni az ingatlant.
A kérelmező a kialakítást követően a kialakult  435/11.   hrsz. ingatlant kívánja megvásárolni, melynek nagysága 
817 m2 a szükséges dokumentumokat a kérelmező benyújtotta. 

1.    Bejek Miklós Ábrahámhegy községben  állandó lakóhellyel nem 
rendelkezik. Kedvezményre nem jogosultak. 
2. A pályázók nem idősebbek  35 évesnél. 15% kedvezményre jogosultak.
3. A pályázó  nem rendelkezik lakóingatlannal. Kedvezményre nem jogosultak.
4. A pályázó  nem rendelkezik beépíthető telekkel Ábrahámhegy községben.

10 % kedvezményre jogosultak. 
5. A pályázóknak nincs kiskorú eltartott gyermeke. Kedvezményre nem jogosultak  

3



Összes kedvezmény   25 %. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat  Képviselő- testületének 173/2007  (XI.14)  számú Kt  határozata  alapján 
megállapított négyzetméter ár 5000 Ft +Áfa.
Fentiek alapján az ingatlan teljes vételára: 4 085 000 Ft+Áfa
Kedvezmény mértéke: 25%
Kedvezményes vételár: 3 063 750 Ft +Áfa azaz bruttó: 3 829 688 Ft

Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester   Az előterjesztés szerint a 3.pontban az szerepel, hogy lakóingatlan-nal 
nem rendelkezik a pályázó, ez alapján 10 % kedvezmény járna neki. 

Sütő Árpád műszaki előadó  Az előterjesztésben elírás történt, Ábrahámhegyen nem rendelkezik ingatlannal, de 
Szombathelyen igen. 

Soltész Attila körjegyző  Javasolja, hogy a határozatot egészítsék ki azzal, hogy a képviselő-testület 
173/2007. /XI. 14./ határozatában elfogadott pályázati feltételek vonatkoznak a kérelmezőre.  
 
Vella Zsolt polgármester  Javasolja, hogy a kérelmező 5 napon belül nyilatkozzon arról, hogy rendelkezik-e 
ingatlannal, továbbá a határozatot egészítsék ki azzal, hogy a képviselő-testület  173/2007. /XI. 14./ 
határozatában elfogadott pályázati feltételek vonatkoznak a kérelmezőre. Kéri a testület szavazását. 

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

76/2010. /VI. 17./ Kt. határozat

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  tulajdonában  álló 
(Ábrahámhegy, Akácfa u.) 435/11 hrsz-ú 817 m2 területű ingatlant Bejek László visszalépése miatt, Bejek 
Miklós 9700 Szombathely, Alsóhegyi u. 62/A szám alatti lakos részre értékesíti.

A  képviselő-testület  173/2007.  /XI.  14./  határozatában  elfogadott  pályázati  feltételek  vonatkoznak  a 
kérelmezőre.

Az ingatlan értékesítési  teljes  vételára: 4  085  000  Ft  +  1  021  250  Ft  (  25%  Áfa)  melyből  az alábbi 
kedvezmény kerül megállapításra:

1. Bejek Miklós Ábrahámhegy községben  állandó lakóhellyel nem
    rendelkezik. Kedvezményre nem jogosult. 
2. A pályázó nem idősebbek  35 évesnél. 15% kedvezményre jogosult.
3. A pályázó rendelkezik lakóingatlannal. Kedvezményre nem jogosult.
4. A pályázó  nem rendelkezik beépíthető telekkel Ábrahámhegy községben.
    10 % kedvezményre jogosult. 
5. A pályázónak nincs kiskorú eltartott gyermeke. Kedvezményre nem jogosult.  

Összes kedvezmény: 25 %

Kedvezményekkel csökkentett nettó ára: 3 063 750 Ft 
Kedvezményekkel csökkentett bruttó ára: 3 829 688 Ft

A vételár kifizetése a szerződéskötéskor egy összegben történik.
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A pályázóval az adás-vételi  szerződés 15  napon belül megkötésre kerül,  a felmerülő szerződéskötési  és 
ügyvédi költségeket az önkormányzat vállalja, melynek elkészítésére felkéri Dr. Baráth Mariann ügyvédet 
( 8300 Tapolca, Halápi u. 4) 

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

3. Háromi Gáborné ingatlancsere ügye.  

Vella Zsolt polgármester 
Ábrahámhegy Község Önkormányzatot  több  éve folyamatosan  megkereste Háromi  Gáborné,  azzal,  hogy az 
Önkormányzat résztulajdonában álló Ábrahámhegy 254 hrsz-ú ingatlan 6/42 tulajdoni hányadot szeretné elcserélni 
a tulajdonában álló 
Ábrahámhegy 278 hrsz-ú ingatlanban 1296/47040-ed
Ábrahámhegy 279 hrsz-ú ingatlanban 1296/47040-ed
Ábrahámhegy 280 hrsz-ú ingatlanban 1296/47040-ed
Ábrahámhegy 281 hrsz-ú ingatlanban 162/4704-ed
Ábrahámhegy 282 hrsz-ú ingatlanban  162/4704-ed
tulajdoni hányadaival.

Ábrahámhegy Község Önkormányzata a 254 hrsz-ú ingatlan 6/42 tulajdoni hányadát 2009 évben szerezte meg a 
Nagyközségi Közös tanács át nem vezetett ingatlanvagyonának felosztásával egy időben. 
Értékbecslések alapján a csereértékek az alábbiak
Kérelmező által, felajánlott vagyon értéke: 38 725 Ft
Az Önkormányzat tulajdonának értéke, melyet a kérelmező kér elcserélni:167 500 Ft 
Önkormányzat vagyonnyilvántartásában szereplő 254 hrsz-ú ingatlan 6/42 tulajdoni hányadának könyv szerinti 
értéke: 130 000 Ft
A kérelem alapján az ingatlan elkobzással került a Badacsonytomaji Nagyközségi Közös Tanács tulajdonába.

Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester  Véleménye szerint az értékkülönbözet kerüljön megfizetésre, ettől nem 
tudnak eltekinteni, mivel elkobzott terület volt.

Kovács József képviselő  Véleménye szerint a csere létrejöhet. Az értékbecslés is a kérelmezőt terheli? 

Vella Zsolt polgármester  Az ügyvédi költség terheli a kérelmezőt, az értékbecslés az önkormányzatot terheli.
Javasolja, hogy a cseréhez járuljanak hozzá.  Kéri a testület szavazását. 

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

77/2010. /VI. 17./ Kt. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ábrahámhegy 254 hrsz-ú ingatlanban lévő 6/42 
tulajdoni  hányadát  elcseréli  Háromi  Gáborné  Ábrahámhegy  278  hrsz-ú  ingatlanban  1296/47040-ed, 
Ábrahámhegy 279 hrsz-ú ingatlanban 1296/47040-ed, Ábrahámhegy 280 hrsz-ú ingatlanban 1296/47040-ed, 
Ábrahámhegy 281  hrsz-ú ingatlanban 162/4704-ed,  Ábrahámhegy 282  hrsz-ú ingatlanban  162/4704-ed 
tulajdoni hányadaival.
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Az ingatlanok között megállapított értékkülönbözetet, azaz 128 775 Ft-ot a csereszerződés aláírásával egy 
időben a kérelmező köteles megtéríteni Ábrahámhegy Község Önkormányzata részére.

A csereszerződés során felmerülő ügyvédi költségek a kérelmezőt terhelik.
A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

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

4. Nagy Miklós  Ábrahámhegy, Körmici-hegy ivóvíz közműfejlesztési hozzájárulás   
visszaigénylése. 

Vella Zsolt polgármester 
Nagy Miklós megkereste Ábrahámhegy Község Önkormányzatát, hogy az Ábrahámhegy 2297/3 hrsz-ú ingatlan 
vonatkozásában befizetett ivóvíz közműfejlesztési hozzájárulást, kéri visszafizetni, mivel a körmici úton megépült 
gerincvezetékre közvetlenül nem tud rácsatlakozni a második ütem ( szárnyágak) kivitelezése az Iván kápolnáig 
nem várható.
Az ingatlantulajdonos már  jelentkezett  2006 évben ezen kérelmével, de akkor visszavonta,  a  kérelmet,  mivel 
tájékoztatás alapján látott lehetőséget a vezeték megépülésére.
A Körmic hegy az alsó két V-1-0 és V-2-0 ( Körmici út, Iván kápolna között és Körmici út Kereszt utca között) 
jelű szárnyág esetében alacsony érdeklődés miatt a megépítés egy egységre jutó költsége igen magas, így azok 
megépülésére alacsony az esély.
A közműfejlesztés a  közeljövőben nem realizálható ezen tervezett engedéllyel nem rendelkező  vezetékszakasz 
vonatkozásában ezért  került a kérelmező által ismételten benyújtásra a hozzájárulás visszafizetésének igénye.
A  megfizetett  közműfejlesztési  díj  vonatkozásában  az  ingatlantulajdonos  megkapta  a  többi  rácsatlakozóhoz 
hasonlóan az I ütem megépítésre vonatkozó állami támogatást.
2006 évben már volt visszaigénylő aki esetében a teljes befizetett összeg visszatérítése megtörtént a Képviselő-
testület döntése alapján
Az ingatlantulajdonos Ábrahámhegy Község közigazgatási területén a DRV Zrt által átvett ivóvíz bekötéssel nem 
rendelkezik. 
Javasolja, hogy 127.500 Ft-ot utaljanak vissza, mivel már  22.500 Ft visszautalásra került. 
Kéri a testület szavazását. 

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

78/2010. /VI. 17./ Kt. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Miklós (9400 Sopron, Hóvirág u. 5) szám 
alatti lakos kérelmére az Ábrahámhegy Körmic-dűlő vízellátás érdekeltségi hozzájárulás 127. 500 Ft összegű 
díját visszafizeti.  
Nevezett részére  22.500 Ft már visszautalásra került. 

A kérelmező részére történő visszafizetéssel egy  időben megszűnik a vízvezeték hálózatra való rákötési 
jogosultsága. 

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

5. Dr. Nádori László   Ábrahámhegy, Körmici-hegy ivóvíz közműfejlesztési hozzájárulás   
visszaigénylése. 
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Vella Zsolt polgármester 
Dr. Nádori László megkereste Ábrahámhegy Község Önkormányzatát, hogy az Ábrahámhegy 2126/1 hrsz-ú 
ingatlan vonatkozásában befizetett ivóvíz közműfejlesztési hozzájárulást, kéri visszafizetni, mivel a Körmici úton 
megépült gerincvezetékre közvetlenül nem tud rácsatlakozni. 

A második ütem ( szárnyágak) kivitelezése Önkormányzat által nem várható a V-4-0 ág kivitelezése, az előzetes 
egyeztetések alapján magántulajdonban épül meg a vízvezeték módosított nyomvonalon, melyet várhatóan átadnak 
a megépülését követően Önkormányzati tulajdonba.
A közműfejlesztés a közeljövőben nem realizálható ezen az Önkormányzat által tervezett engedéllyel nem 
rendelkező vezetékszakasz vonatkozásában, ezért került benyújtásra a hozzájárulás visszafizetésének igénye.
Az ingatlantulajdonos Ábrahámhegy Község közigazgatási területén a DRV Zrt által átvett ivóvíz bekötéssel nem 
rendelkezik. 

Javasolja, hogy  127.500 Ft-ot utaljanak vissza, mivel már  22.500 Ft visszautalásra került.
Kéri a testület szavazását. 

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

79/2010. /VI. 17./ Kt. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Nádori László (8300 Tapolca, 
Simon I. u. 1. ) szám alatti lakos kérelmére az Ábrahámhegy, Körmic-dűlő vízellátás
érdekeltségi hozzájárulás 127. 500  Ft összegű díját visszafizeti.
Nevezett részére  22.500 Ft már visszautalásra került. 

A kérelmező részére történő visszafizetéssel egy időben megszűnik a vízvezeték hálózatra való 
rákötési jogosultsága. 

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

6. Az Ábrahámhegy  1036/2 hrsz-ú ingatlan Magyar Államtól történő térítésmentes   
igénylésére vonatkozó határozat módosítása. 

Vella Zsolt polgármester 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2010 (I. 26) számú határozatával kezdeményezte az 
Ábrahámhegy 1036/2 hrsz-ú ingatlan Önkormányzati tulajdonba kerülését a Magyar Állam tulajdonából 
térítésmentesen.
Az ingatlan kezelője a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság  kezelői nyilatkozatát megadta, 
és a kérelmet továbbította az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére.
2010 június 1-én az MNV Zrt. által küldött levélben az Önkormányzatot hiánypótlásra szólította fel.
A  hiánypótlásban  módosítani  szükséges  a  Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő  testületének 
határozatát.
A  módosításnak  tartalmaznia  kell  a  mellékelt  jogszabályok  megfelelő pontjaira  való  hivatkozást,  ezért  –  a 
képviselő-testület  konszenzusa  után  -  javasolja,  hogy  az  egészséges életmóddal  kapcsolatos  feladatellátás  is 
szerepeljen a határozatban. Kéri a testület szavazását. 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  5 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi
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80/2010. /VI. 17./ Kt. határozat

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  7/2010.  (I.  26)  számú  Kt.  határozata  az 
alábbiakkal egészül ki:
 
Az Önkormányzat az állami vagyonról  szóló  2007.  évi  CVI.  törvény 36.  §  (2)  bekezdés  c)  pontjában 
meghatározott  a  helyi  önkormányzat  javára  törvényben,  vagy  törvény  felhatalmazása  alapján kiadott 
jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében kívánja tulajdonba venni és felhasználni az ingatlant.
Az  ingatlan  az  Önkormányzatot  a  helyi  közszolgáltatásokkal,  sporttal,  egészséges  életmód  közösségi 
feltételeinek elősegítésevel kapcsolatosan a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ában 
megjelölt feladatainak ellátásban segítik.

A  254/2007  (X.4.)  Kormányrendelet  50.§  (1)  bekezdése  alapján  a  Képviselő-testület  felhatalmazza  a 
polgármestert, a kezdeményezés MNV Zrt.-hez való benyújtásra, valamint az 50.§ (2) bekezdés c) pontja 
alapján a Képviselő-testület határozatának megküldését.
 
Felelős: Vella Zsolt  polgármester 
Határidő: 2010. július 31.

7. Sportnapi előkészítés.  

Vella Zsolt polgármester 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Ábrahámhegy Község Önkormányzat 2010. 
évi rendezvénytervét, melyben a 2010. évi Sportnapot 2010. július 17-én vagy július 24-én  kívánja megtartani.
A rendezvényért felelős: Ábrahámhegy Önkormányzat Képviselő-testülete
A rendezvény szervezője: Ábrahámhegy Község Önkormányzata 
A rendezvény helyszíne: Strand
A rendezvény tervezett költsége: 50.000.-Ft
A rendezvények költségeit Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő testülete a költségvetési rendeletével 
jóváhagyta.

8. Bornapok előkészítése.   

Vella Zsolt polgármester 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Ábrahámhegy Község Önkormányzat 2010. 
évi rendezvénytervét, melyben a 2010. évi Bornapokat 2010. augusztus 4-8. napokon kívánja megtartani.
A rendezvényért felelős: Ábrahámhegy Önkormányzat Képviselő-testülete
A rendezvény szervezője: Ábrahámhegy Község Önkormányzata. 
A rendezvény helyszíne: Tűzoltó park, Sportpálya
A rendezvény tervezett költsége: 1.900.000.-Ft
A rendezvények költségeit Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő testülete a költségvetési rendeletével 
jóváhagyta.
Az előző évek rossz időjárási viszonyaira tekintettel szükségesnek látjuk ez évben is a rendezvénysátor felállítását.
A rendezvény hirdetése az  előző években plakátokkal,  szórólapokkal a  környező településeken is,  valamint a 
Tapolcai Zöldújságban, a helyi honlapon és kábeltévén keresztül történt. 

Borbély Gyula képviselő  16.00 órakor megérkezett. 
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Vella Zsolt polgármester   A bornapokra a cseh futballcsapat jönne, a kispályás labdarugásban vennének 
részt, 65 fő költségét nem tudják vállalni, csak az itt tartózkodásukat fizetik. Javasolja, hogy ebédjüket tervezzék 
be, plussz egy pincelátogatást. 

Kovács József képviselő  2003. évtől a bornapokon az önkormányzat és a Hegyközség volt a közös szervező. A 
Hegyközségnél is változás történt, teljes tisztújítás volt. A Hegyközség elnöke Szőke Barna lett, ő megkereste, 
hogy a meghívóra rányomtathatják-e a Hegyközség nevét. Tájékoztatta, hogy a Hegyközség támogatja a 
bornapokat. Szőke Barna átvette tőle a bornapok szervezését. 

Javaslatot tesz az alábbiakra: 
- rendezvény sátor elfordítása jobb megközelíthetőség és célszerűség /helyszín kialakítás, kevés hely/ 

szempontjából,  sátorban a fénytechnika beállítása, így jobban látható a produkció.
- WC helyiségek kérdése, itt ideálisnak tartaná a felügyeletet.
- a patak közelsége miatt – balesetveszély elkerülése érdekében – korlátot kellene tenni vagy szalagot kihúzni.
- a községben két helyre útbaigazító táblát javasol. 
- szükséges lenne 1000 db pohár rendelése. 
-
Kondor László képviselő  A szolgáltatónál kellene érdeklődni, hogy reflektor van-e.

Vella Zsolt polgármester  A pataknál sárga szalagot fognak kihúzni, nehogy valaki beleessen.
A bérleti díjakkal kapcsolatban elmondja, hogy a pavilon bérleti díját mindenkinek előre be kell fizetnie. 
Kérdezi, hogy „Ábrahámhegy Bora” legyen-e az idén? Ezt a bort reprezentációs céllal adnák oda a vendégeknek. 
Véleménye szerint a 2009. évi legmagasabb pontszámot elért bornak kellene lennie. 

Borbély Gyula képviselő  Véleménye szerint a  borverseny korábban július 15-én lehetne.

Gáspár József képviselő  Azt is meg kell jelölni, hogy a község bora versenyen indul-e, továbbá szükséges 
megfelelő mennyiségű borkészlettel rendelkezzen a borosgazda. 

Vella Zsolt polgármester  Az itt elhangzott gondolatok alapján ezt megbeszélik. 

Soltész Attila körjegyző  Javasolja, hogy a bornapok meghívójában a Hegyközség, mint támogató szerepeljen, 
mivel a pályázatot az önkormányzat adta be. A Zalai dombhátaktól a Vulkánok völgyéig egyesülethez beadott 
pályázat   elbírálása még folyamatban van.  A pályázattal kapcsolatban szigorú követelményeknek kell megfelelni. 
Az előzetes programtervet 1 hónappal a rendezvény előtt meg kell küldeni az egyesület és az MVH részére, 
továbbá 2 héttel a rendezvény előtt szerepeltetni kell a meghívót a honlapon valamint a befejezést követő 10 
munkanapon belül írásos emlékeztetőt kell készíteni a rendezvényről.  
 
Vella Zsolt polgármester  Javasolja, hogy ne határozzák  meg szám szerint hány borosgazda települhet ki, aki 
jelentkezni akar annak megoldják ezt a lehetőséget. Meleg- hidegétellel két vállalkozó települhet ki, több jelentkező 
esetén a döntés sorsolással történik. 
 Kéri a testület szavazását. 

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

81/ 2010. /VI. 17./ Kt. határozat

Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján az Ábrahámhegyi Bornapok 
megrendezésére  2010.  augusztus  4  -  8-ig   kerül  sor.  A  rendezvény  szervezője  Ábrahámhegy  Község 
Önkormányzata. 
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Rendezvény  idejére  a  helyi  kiállítók  részére  a szükséges  területet  (Tűzoltó-park)  térítésmentesen 
biztosítja. A terület folyamatos tisztításáért az árusítással foglalkozó kitelepülők a felelősek, a kitelepülés 
során mindennemű anyagi, dologi javakban bekövetkezett kárért ők felelősek.

Helyben lakó borosgazdák települhetnek ki és egy – a képviselő-testület által meghívott – borkiállító, 
valamint két vállalkozó, aki  meleg-, hidegétel üzletkörrel rendelkezik. Több jelentkező esetén a döntés 
sorsolással történik. 
Felelős: Vella Zsolt  polgármester 
Határidő: 2010. július 31.

9. Bűnmegelőzési kiadvány  finanszírozására támogatási kérelem.  

Vella Zsolt polgármester 
A Tapolcai  Rendőrkapitányság  megkereste  Ábrahámhegy Község Önkormányzatát,  hogy a  szezonban nyári 
idegenforgalmi bűnmegelőzési kiadványt  vásároljon az  Önkormányzat   amennyiben lehetősége van rá,  illetve 
annak terjesztése az elkövetett jogsértő magatartások számát  csökkenti.
A kapitányság kéri, hogy az előállításra vonatkozóan a támogató döntéseket június 7 napjáig küldjük meg részükre 
az összeget amellyel a kiadványt terjesztését támogatni kívánja az Önkormányzat, valamint a számlázáshoz 
szükséges egyéb adatokat.
Javasolja, hogy bruttó 15.000 Ft értékben vásároljanak kiadványt. 
Kéri a testület szavazását. 

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

82/2010. /VI. 17./ Kt. határozat

Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testülete  a  Tapolcai  Rendőrkapitányság megkeresésére 
Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  vállalja,  hogy  a  Veszprém Megyei  Rendőr  főkapitányság  által 
összeállított és legyártott nyári vendégforgalmi szezon biztonságot növelő bűnmegelőzési kiadványt bruttó 
15.000 Ft értékben vásárol

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

10.  Molnár Krisztián és felesége  lakhatási engedély megszerzési határidejének módosítási kérelme.   

Vella Zsolt polgármester 
Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2006 június 20 napján értékesítette az Ábrahámhegy 435/2 hrsz-ú ingatlant 
Molnárné Bindics Renáta részére, mely szerződésben a Képviselő- testület pályázati kiírás alapján 
kedvezményeket biztosított, valamint kötelezettségként előírta az ingatlan négy éves beépítési illetve, tizennégy 
éves elidegenítési és terhelési tilalmát.
A beépítési kötelezettség 2010. június 20 napján lejár a szerződés alapján amennyiben fent leírt kötelezettségek 
valamelyike nem teljesül, úgy a kedvezmény összegét a mindenkori jegybanki alapkamattal növelten be kell 
fizetnie Ábrahámhegy Község Önkormányzata részére.
A kedvezmény összege eladáskor: nettó 2 876 250.-Ft-volt 
A vevő illetve férje kéri a beépítési kötelezettség egy évvel történő meghosszabbítását, továbbá a különbözeti 
összeg megtérítésére vonatkozóan is kéri a határidő szerint megállapítani a mellékelt kérelem alapján.
Az ingatlanon épület építését megkezdték az alapozási munkálatok folynak. 
Javasolja, hogy a kérelemhez járuljanak hozzá.  
Kéri a testület szavazását. 
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Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő- testülete  6 igen szavazattal,   ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

83/2010. /VI. 17./ Kt. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2006 június 20-án aláírt Ábrahámhegy 435/2 hrsz-
ú  ingatlanra vonatkozó  Molnárné  Bindics  Renátával  kötött     31/2006  számú adásvételi  szerződés  7 
pontjában szereplő   négy  éves  beépítési  kötelezettség  teljesítésének határidejére  vonatkozó  módosítási 
kérelmet jóváhagyja. 
A kötelezettség határnapja 2011. június 20-ra módosul, mely időpont nem teljesülése esetén köteles az eladás 
során nyújtott  2  876 250 Ft+ Áfa kedvezményt megfizetni a mindenkori jegybanki alapkamattal emelt 
összegben.  

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

11.  Salföld Község Önkormányzat hatósági igazgatási társulási megállapodásról döntéshozatal.  

Vella Zsolt polgármester 
Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2010. május 25-i ülésén tárgyalta Salföld Község Önkormányzat hatósági 
igazgatási társulásra vonatkozó megkeresését napirendként, mely során a 69/2010 (V.25.) számú határozatot 
hozta.
Salföld Község Önkormányzat részéről 2010. május 31-én megkeresés érkezett írásban a szándék megerősítését 
illetően.
Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntése nem került benyújtásra a megkeresés 
mellékleteként.

Gáspár József képviselő  Mivel Salföld önkormányzatánál ezügyben döntés nem született, nem szabad ezzel 
foglalkozni.

Vella Zsolt polgármester  Javasolja,  – a képviselő-testület egyetértése alapján -, hogy e témával Salföld 
önkormányzat képviselő-testületének döntése esetén foglalkozzanak.  
Kéri a testület szavazását. 

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

84/2010. /VI. 17./ Kt. határozat

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  69/2010  (V.25.)  Kt.  határozatát  továbbra  is 
fenntartja,  kéri  Salföld  Község  Önkormányzatát,  hogy  tárgyban  hozott  Képviselő-testületi  döntését 
megküldeni szíveskedjenek.

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

12.    Fejes Tamás kérelme a község  Településrendezési tervének részleges módosítására.  

Vella Zsolt polgármester 
Fejes Tamás képviseletében Dr. Szigeti Balázs megkereste Ábrahámhegy Község Önkormányzatát, Ábrahámhegy 
Község településrendezési tervének részleges módosítása céljából.
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Az ügy 2008 évben kezdődött amikor a kérelmező megvásárolt ingatlanán érvényes építési engedély 
alapján építési tevékenységbe kezdett és nem került felmérésre az ingatlan jogi határvonala hanem a természetbeni 
állapot szerint építette fel az engedélyezett épületet.
A természetbeni állapot nem egyezett és jelenleg sem egyezik meg a jogi állapottal, ezért az építési hatóság az 
épület használatbavételi engedélyét elutasította.
A kérelmező ezt követően kezdeményezte a jogi állapot módosítását, annak érdekében, hogy megfeleljen a 
természetbeni állapotnak. A telekalakítási engedély kérelmet, melyet Ábrahámhegy Község Önkormányzata 
nyújtott be az út felmérését követően Tapolca Város Jegyzője elutasította a településrendezési tervvel való 
összhang hiánya miatt.

A településrendezési terv teljes körű felülvizsgálatáról, módosításáról a Képviselő-testület 36/2010 (III.30) számú 
Kt. határozatával döntött.
A teljes körű felülvizsgálat megkezdéséhez szükséges adatok a digitális alaptérkép kivételével átadásra kerültek a 
tervező részére. A digitális alaptérkép felhasználására vonatkozó szerződés 2010 június 1 napján került aláírásra. 
Az alaptérkép szerződés szerint tizenöt napon belül kell hogy megérkezzen Ábrahámhegy Község 
Önkormányzatához.
Jelen módosítási kérelem nem érinti a község főbb infrastruktúráit így az eljárás az 1997 évi LXXVIII törvény 
9/A.§ alapján kerül lefolytatásra, így az rövidebb, mint a teljes felülvizsgálat.
A két módosítás egy időben lefolytatható, viszont a részleges módosítással érintett telektömbre vonatkozó eljárást 
lezáró Képviselő-testületi döntést szükségszerű beemelni a teljes körű felülvizsgálatba, mint már meglévő és nem 
változtatott telektömb.
A részleges felülvizsgálat költségeit a kérelmező Fejes Tamás vállalja, valamint kéri, hogy a kifizetett összeg a 
telekalakítást követő adásvétel során kerüljön valamelyest kompenzálásra.
A részleges módosítás Önkormányzatnak felmerülő költsége csak az időközbeni postaköltségek során becsült 
szinten körülbelül nyolcvan-kilencven tértivevényes levél kiküldésének díja, valamint amennyiben a Képviselő-
testület úgy dönt, hogy napilapban meg kívánja hirdetni a módosítást ( törvény nem írja elő, de célszerű) a hirdetés 
költsége . 

Javasolja, hogy az önkormányzati telekrészt csak adásvétel útján értékesítsék, és a későbbiekben sem kívánnak a 
kompenzációba beszállni.  A másik két ingatlantulajdonosnak a használt ingatlanrészt vételre felajánlják, ha nem 
vásárolják meg akkor kötelesek az eredeti állapotot helyreállítani.   
Kéri a testület szavazását. 

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

85/2010. /VI. 17./ Kt. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ábrahámhegy Község településrendezési tervének 
részleges módosítását kezdeményezi az 1997. évi LXXVIII. törvény 9/a  §-. a alapján. 
A módosítás célja az Ábrahámhegy 2501-2506 hrsz. telektömbre vonatkozik. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az „Ábrahámhegy Község Településrendezési Tervének 
részleges módosítására a 2501-2506 hrsz-ú ingatlanok telektömbjére, különös tekintettel az ingatlanokat 
feltáró út közút szabályozására, az építési és  módosított Országos Településrendezési Törvénynek megfelelő 
tartalommal „ tárgyú tervezési szerződés Planteus Kft-vel /8273 Monoszló, Fő u. 23. / való megkötésére az 
alábbi módosításokat követően:
A  szerződés  18.pont  2./bekezdésének törlése  ill.  a  szerződés  aláíró  részén Ábrahámhegy Polgármesteri 
Hivatal Ábrahámhegy Önkormányzatra történő javítását követően.
 
Fejes  Tamás  kérelmező  az  önkormányzati  telekrészt  csak  adásvétel  útján  tudja  megszerezni,  az 

önkormányzat a későbbiekben sem kíván a kompenzációba beszállni.  

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

13.   Temetőkápolna szerződésmódosítás tudomásulvétele.   

Vella Zsolt polgármester 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat temetőjében épülő temetőkápolna épületet a Vízépítő Füred Kft építi a 
kivitelezés befejezési határideje 2010 június 1 napja volt, mely határidőre a kápolna nem készült el.
A kivitelezővel folytatott tárgyalások során objektív okokra hivatkozással a szerződés szerinti befejezési határidő 
módosítását kérte, melyre vonatkozóan 2010. június 8.-án egyeztetés került lefolytatásra ahol a szerződés 
módosításra került.

A módosított szerződés szerint a kivitelezés befejezési határideje 2010. június 21. napjára módosult.
A módosítás objektív okokra való hivatkozással történt, mely szerint Ábrahámhegy Község temetőjében a 
temetkezések miatt 6 nap csúszás elfogadható, melyet a Képviselő-testület is jóváhagyott 51/2010 (V.10) számú 
Kt. határozatával.
Május hónapban kialakult rendkívül szokatlan időjárás miatt a kivitelezés nem folyhatott megfelelő ütemben, 
nagyjából két héten keresztül a folyamatos esőzések és erős, viharos szél miatt munkálatok nem voltak 
folytathatóak.
A kivitelező javasolta, hogy munkadíj mentesen a módosított időpontra további munkálatokat készít el, melyek az 
épület mellett keletkező csapadékvíz elvezetése, valamint térkövezési munkálatokra vonatkoztak és a helyszínen az 
Önkormányzat jelen lévő képviselőivel egyeztetésre kerültek. 
A kivitelezéshez szükséges anyagokat az Önkormányzatnak kellene biztosítania, mely költségvetésében nem került 
szerepeltetésre, azt a tartalékkeret terhére lehet elvégezni.

Javasolja, hogy vegyék tudomásul , hogy  a Vízépítő Füred Kft-vel szerződésmódosítás került aláírásra az 
Ábrahámhegy 2233 hrsz-ú ingatlanon temetőkápolna és ravatalozó felújítási építési- kivitelezési munkák 
elvégzésére vonatkozóan. A Képviselő-testület a szerződésmódosítással érintett befejezési határidő 2010. június 
21-re történt módosításával egyetért, valamint hatalmazzák fel a polgármestert, hogy a még szükséges anyagokat 
- térkő, ágyazati anyag, dolomit, fugázáshoz homok, csapadékvíz elvezetéshez  KG 110  csövek és idomok – 
vásárolja meg 300 e. Ft összeg erejéig. 
Kéri a testület szavazását. 

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

86/ 2010. /VI. 17./ Kt. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy  a Vízépítő Füred Kft-vel 
szerződésmódosítás került aláírásra az Ábrahámhegy 2233 hrsz-ú ingatlanon temetőkápolna és ravatalozó 
felújítási építési- kivitelezési munkák elvégzésére vonatkozóan.
A Képviselő-testület a szerződésmódosítással érintett befejezési határidő 2010. június 21-re történt 
módosításával egyetért.  

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

87/ 2010. /VI. 17./ Kt. határozat
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Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő- testülete felhatalmazza a polgármestert, az 
Ábrahámhegy 2233 hrsz-ú ingatlanon vízelvezetéshez, és térkövezéshez szükséges anyagok megvásárlására, 
nettó 300 e. Ft összeg erejéig.   
A  kivitelezéshez szükséges anyagok  összegét tárgyévi költségvetésének – 2/2010. /II. 15./ költségvetési 
rendelet - tartalékkerete terhére biztosítja.

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

  
14.    Ábrahámhegy Képviselő-testületének 62/2010. /V. 25./ Kt. határozatának módosítása. 

Vella Zsolt polgármester 
A képviselő-testület  62/2010. /V. 25 ./ Kt.  h a t á r o z a t á b a n  döntött arról, hogy az  Ábrahámhegy  Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete  Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megőrzéséért Alapítvány /székhely: 
1163 Budapest, Döbrőce u. 26./ részére 25.000 Ft összegű támogatást biztosít. 
A CD lemezborító ára ezt az összeget meghaladta, ezért javasolja, hogy plussz 5.000 Ft-ot még biztosítsanak az 
alapítvány részére, így összesen bruttó 30.000 Ft támogatást kapna, a megérkezett számla is ezen összeget 
tartalmazza. 
Javasolja, hogy a fentieket fogadják el. Kéri a testület szavazását. 

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

88/2010. /VI. 17./ Kt. határozat

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a 62/2010. /V. 25./ Kt. határozatát az alábbiak 
szerint módosítja: 

Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megőrzéséért Alapítvány /székhely: 1163 Budapest, Döbrőce u. 26./ 
részére  bruttó 30.000 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: azonnal. 

15.   Árvai Péter ingatlancserére vonatkozó kérelme.  

Vella Zsolt polgármester   Árvai Péter megkereste Ábrahámhegy Község Önkormányzatát, hogy az Ábrahámhegy 
437/4 hrsz-ú ingatlanát el kívánja cserélni Ábrahámhegy Község Önkormányzat tulajdonában álló régebben 
435/1 hrsz-ú ingatlannal, mely 2009 évben történt építési telekké történő kialakítását követően jelenleg 435/9 hrsz-
ú ingatlan.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 173/2007 (XI.14) számú határozatával döntött az 
akácfa utcai telkek pályázati feltételeiről.
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Az ingatlanokra az érdeklődés alacsony 2006 év óta a hat telekből négy került értékesítésre.
A kérelemben szereplő ingatlanok vonatkozásában értékbecslések bekérésre kerültek.
Az Önkormányzati ingatlan értéke többféleképpen került meghatározásra, melyek az alábbiak (nettó):
Értékbecslés alapján:2 168 000 Ft
Ingatlanvagyon kataszter szerinti értéke: 3 364 000 Ft
Az Önkormányzat által kiírt pályázat szerint teljes vételárral számolva: 3 985 000 Ft  

A kérelmező ingatlanának értéke értékbecslés alapján(nettó): 1 330 000 Ft
A kérelmező kéri az értékbecslések között alacsonyabb árkülönbözetet megállapítani némiképp ezzel is elősegítve 
az ingatlanon nyaraló megépítését. 

Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester  Véleménye szerint Árvai Péter adjon be pályázatot és a kedvezmé-
nyekkel csökkentett vételár és az ő telke vételárának közötti különbözetet fizesse meg. 

Vella Zsolt polgármester  Javasolja, - a képviselő-testület konszenzusa után -  az ingatlant ne cseréljék el.  

A képviselő-testület  173/2007. /XI. 14./ határozatában elfogadott pályázati feltételek alapján az ingatlanra 
pályázatot nyújthat be.
Kéri a testület szavazását. 

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

89/ 2010. /VI. 17./ Kt. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ábrahámhegy 435/9 hrsz-ú ingatlant nem áll 
érdekében elcserélni Árvai Péter (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 3 5. emelet 3) tulajdonában álló 437/4 
hrsz-ú ingatlanával.

A képviselő-testület  173/2007. /XI. 14./ határozatában elfogadott pályázati feltételek alapján az ingatlanra 
pályázatot nyújthat be.

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

16.     Polgármester saját hatáskörben hozott döntése. 

Vella Zsolt polgármester  Kérdezi a testületet egyetértenek-e azzal, hogy  a 60 e. Ft alatti  támogatásokat  a 
polgármester úr saját hatáskörben dönthesse el és a hozott döntésről a következő testületi ülésen beszámol. 
Kéri a testület szavazását, amennyiben ezzel egyetért. 

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

90/2010. ( VI . 17. ) KT. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő testületének döntése szerint  az  alapítványok és 
szervezetek  támogatását a polgármester saját hatáskörben dönti el, kérelmezőnként  60.000 Ft értékhatárig, 
az önkormányzat 2010. évi költségvetésében az e címen elkülönített és még fennmaradó 
165.000  Ft erejéig. 
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A hozott döntésről Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 10/2009. /IX. 17./ rendeletének 15. §. 13./bekezdése szerint  tájékoztatást 
ad a képviselő-testület részére a következő ülésen. 

Felelős: Vella  Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.

17.  Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesület kérelme.

Vella Zsolt polgármester 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatát megkereste támogatási kérelmével a már évek óta támogatott Egyetemi és 
Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete. 2009. évben 50.000.- Ft-tal támogatta az Önkormányzat.

Az  Önkormányzat  2/2010.  (II.15.)  költségvetési  rendeletében  700.000.-  Ft  keretet  biztosít  alapítványok, 
egyesületek és civil szervezetek támogatására.
A jelenleg megítélt támogatások tekintetében fennálló szabad keret 165.000 Ft.

Javasolja, hogy  50.000 Ft-tal támogassák az egyesületet. 

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

91/2010. /VI. 17. / Kt. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók 
Egyesülete (1118 Budapest, Ménesi út. 5.) kérelmét megismerve, döntése szerint egyszeri 50.000.- Ft összegű 
anyagi támogatásban részesíti.

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Felelős: Vella  Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.

Vella Zsolt polgármester  Az ülést  18.30  órakor bezárja. 

k.m.f. 

Soltész Attila Vella Zsolt 
körjegyző polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője: Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester
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