
ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
Á- 47-120/2010.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 17-i alakuló  
ülésén,  az  Ábrahámhegyi  Kultúrház  hivatalos helyiségében. 

Jelen vannak:  Vella Zsolt polgármester 
                        Gáspár József képviselő   

 Fedőné Vodenyák Katalin képviselő 
 Kovács József   képviselő 
 Zavari Judit  Andrea  képviselő 

Meghívottak:   Soltész Attila címzetes főjegyző 
  Kovácsné Auer Katalin jkv.v. 

 Baki Jánosné   Választási Bizottság Elnöke. 

A jelenlévők állva végighallgatják a Himnuszt. 

Vella Zsolt polgármester : Tisztelettel köszönti  a képviselő-testület valamennyi tagját,  és a megjelent 
kedves vendégeket. Az alakuló ülést 10.00 órakor megnyitja. 
Felkéri Gáspár József korelnököt az ülés vezetésére. 

Gáspár József korelnök  

Ismerteti a napirendi pontokat: 
 
1. Ábrahámhegy  Választási Bizottság  Elnökének  2010.évi helyhatósági választás végleges
       eredményének ismertetése. 
2. Önkormányzati képviselők és a polgármester ünnepélyes eskütétele, megbízólevelek átadása    
3. Polgármesteri program ismertetése.
4. Polgármester tiszteletdíjának megállapítása. 
5. Bizottságok megválasztása. 
6. Ábrahámhegy   Község Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata.
7. Alpolgármester megválasztása, titkos szavazással.
8. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.

A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával 5 igen szavazattal egyetértett. 
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Gáspár  József  korelnök    1990.  szeptember  30-án   volt  az  első  önkormányzati  választás   és 
Ábrahámhegy átvette a község irányítását. Amint az látható is a feladatait, elvárásait teljesítette. 
Az elmúlt 20 év alatt két polgármester volt és tizenhárom képviselő, akik közül ketten már eltávoztak 
közülünk. Kéri, hogy az elhunytak emlékének egy perces néma felállással adózzanak. 
A képviselő-testületi tagok közül volt aki 20 évig, volt aki 16 évig és volt aki 8 évig vett részt a testület  
munkájában. A községért  végzett  munkájukat megköszöni. A képviselő mögött  ott  áll a család, akik 
mindenben  támogatják  nekik  is  köszönettel  tartozunk.  Megköszöni  azoknak  is  akik  elindultak  a 
választáson, de nem jutottak be, hiszen a programjukat a képviselő-testület magáénak tekintette.
Meg kell emlékezni a hivatalról, akik segítik és előkészítik a képviselő-testület munkáját. 
Az elmúlt 20 év alatt négy körjegyzője volt a hivatalnak. 
20 év alatt jelentős beruházások voltak, ingatlan felújítások, új fejlesztések. Bővítették a rendezvények 
számát, a szüreti felvonulás és a nyári kiállítás rendezvények pedig már népszerűek. 
Az önkormányzat gazdasági helyzete mindig stabil volt és tartalékkal rendelkezett.  Kudarcként élték 
meg az iskola és az óvoda bezárását,  amelynek a további fenntartása a kis létszám miatt nagy teher 
lenne.  A gyerekek iskolába szállítását saját önkormányzati kisbusszal oldják meg.

Felkéri Baki Jánosnét a Választási Bizottság Elnökét, hogy ismertesse a választás eredményét. 

Baki Jánosné Választási Bizottság Elnöke:  Ismerteti a 2010. évi helyhatósági választás eredményét az 
alábbiak szerint:  

1. Ábrahámhegy  Választási Bizottság  Elnökének  2010. évi helyhatósági választás végleges  
eredményének ismertetése. 

Baki Jánosné  Választási Bizottság Elnöke     :  2010. október 3. napján megtartott önkormányzati 
képviselők és polgármester választás Ábrahámhegyen  sikeresen, a törvényi előírások figyelembe 
vételével megtörtént. A választás lebonyolítása zökkenőmentesen történt. A választást követően a 
megadott határidőn belül kifogás, észrevétel nem érkezett. A  szavazásra jogosult választópolgárok 
közül  289-en éltek szavazati jogukkal. 

Polgármester választás:
polgármester jelölt 1 fő Vella Zsolt  

Szavazóként megjelentek száma: 289
Urnában lévő szavazólapok száma: 289
Érvénytelen szavazatok száma:                        28
Érvényes szavazatok száma:  261

A választás eredményes  volt.
A megválasztott polgármester  Vella Zsolt független jelölt.

Egyéni listás képviselő választás:

Képviselő jelölt: 7 fő
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Szavazóként megjelentek száma: 289
Urnában lévő szavazólapok száma: 289
Érvénytelen szavazatok száma:     6  
Érvényes szavazólapok száma: 283
Érvényes szavazatok száma:             989 

A választás érvényes.
 
Betölthető képviselői helyek száma: 4  

 Mandátumhoz jutott: 
Fedőné Vodenyák Katalin képviselő  
Kovács József képviselő  
Gáspár József  képviselő 
Zavari Judit Andrea képviselő 

Megyei közgyülés választásának szavazóköri eredménye:
Szavazóként megjelentek száma: 289
Urnában lévő szavazólapok száma: 289
Érvénytelen szavazatok száma:   9
Érvényes szavazatok száma:                280

FIDESZ-KDNP 182 szavazat
MSZP  60  szavazat
JOBBIK  38 szavazat

Gáspár József  korelnök     Ezután felkéri Baki Jánosnét a Választási Bizottság Elnökét, hogy 
olvassa elő a képviselő-testület eskütételét. (eskü szövege mellékelve) 

A képviselők eskütétele után Baki Jánosné a Választási Bizottság Elnöke gratulál, majd átadja a 
megbízóleveleket és az esküokmányokat.

Gáspár József  korelnök     Felkéri Baki Jánosnét a Választási Bizottság Elnökét, hogy olvassa elő 
a polgármester eskütételét. (eskü szövege mellékelve) 

A polgármester eskütétele után Baki Jánosné a Választási Bizottság Elnöke átadja a megbízólevelet, 
esküokmányt  és gratulál.

Gáspár József korelnök  A polgármester eskütételével feladata megszünt és átadja az ülés vezetését. 

3.  Polgármesteri program ismertetése.

Vella  Zsolt  polgármester   Megköszöni  Gáspár  József  képviselőtársának  a  munkáját.  Gratulál  a 
képviselőknek a választáson elért eredményéért. Nehéz négy évnek néznek elébe, bízik benne, hogy meg 
tudnak felelni a község elvárásainak és az itt élők komfortját, ki tudják elégíteni. 
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Vissza menne 2002. évre,  az akkor  elhatározott  tevékenységeiket személyesen négy külön csoportra 
osztotta és a szerint tette a munkáját, akkor még mint képviselő.
Fontos a helyben lakók munkához való lehetősége. Az egyik munkáltató  az önkormányzat,  a kisörsi 
ásványbánya  és  nyáron  a  strand.  Próbál  az  önkormányzat  minden  lehetőséget  megragadni, 
közmunkaprogramot  és  más  egyéb  lehetőségeket,  ez  eddig  szépen  működött.  Iparterületről  nem 
beszélhetünk, a helyiek a bortermelésből, az idegenforgalomból és a vendéglátásból tudnak megélni. 
A következő a helyben élők művelődéshez és szórakozáshoz való jutása. Szép programokat szerveztek 
és szép számban látogattak ezeket a rendezvényeket. Bizonyos nívót elért a Bernáth kiállítás. Ezen az 
úton tovább kell haladni.
A rendezvények alkalmával van amikor hangos a település, ezen változtatnak majd, hiszen aki városban 
lakik itt  pihenni szeretne,  de viszont a másik oldalt is figyelembe kell venni a helyi lakosok ilyenkor 
tudják megkeresni a jövedelmüket. 
Szépen fejlődött  a település, a környék egyik legszebb strandja a miénk, van ennél szebb is, de azok 
városi strandok és sokkal nagyobb lehetőségeik vannak. 
Szépült a hivatal udvara, az orvosi rendelő, játszótér is épült. Beadott pályázat van közparkra.
Tovább kell folytatni a patak-parti sétány közvilágítását, a Patak utca forgalma veszélyes. 
További gépbeszerzéseket terveznek, többfunkciós traktort nyertek és egy kisbuszt pályázaton, amellyel 
a diákokat szállítják az iskolába. Emellett igénybe lehet venni kulturális és sport programokra. 
A civilszervezetekkel a kapcsolatot  tovább kell erősíteni, hogy ők  is belelássanak az önkormányzati 
munkába és segítsék, hiszen egymásért vagyunk és dolgozunk. Ennyit szeretett volna elmondani, hogy 
hogyan is képzeljük el az elmúlt négy évet,  ez folytatása az elmúlt 20 évnek, erre  törekszenek, ezt 
vállalták.  Köszönetet  mond mindannyiuk családjának is,  hiszen őnélkülük – ahogy képviselőtársa  is 
elmondta - nehéz lenne a munkájukat elvégezni. Teljes szívvel azon dolgoznak, hogy az itt élőknek, a 
nyaralóknak és az ide látogatóknak ki tudják elégíteni a kéréseiket,  és ezen lesznek mindannyian, ezt 
megígéri.

4.       Polgármester tiszteletdíjának  megállapítása.   

Gáspár József korelnök:  A képviselő testület a polgármester illetményéről alakuló ülésen dönt, 
tiszteletdíját a köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 
(továbbiakban: Ktv.) 43. § (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap és a Polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv 4. 
§ (1) bekezdése szerinti szorzószám szorzataként, összegszerűen kell megállapítani. Az illetmény 
megállapítása során mindaddig a képviselő-testület által megállapított illetményalapot kell alkalmazni, 
amíg az államigazgatásban érvényes illetményalap azt el nem éri. Az illetményt egyszerű többséggel 
hozott határozatban összegszerűen kell megállapítani, szorzószómmal kifejezve nem lehet. 
1000-nél kevesebb lakosú település esetén a szorzószám  2,5-4,5, összege  100.000-180.000 Ft.
A polgármester tiszteletdíját  az eddig megállapítottal azonos mértékben 165.000  Ft-ban javasolja 
megállapítani. 
Kéri a testület szavazását. 

Ábrahámhegy Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 
ellenszavazat nélkül  meghozta az alábbi 

120/2010.  /X. 17./  Kt.  h a t á  r o z a t 
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Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vella Zsolt    Ábrahámhegy, Patak u. 
40. sz. alatti lakos, Ábrahámhegy  község  társadalmi megbízatású polgármesterének tiszteletdíját 

2010. október 3.  napjától   bruttó 165.000 Ft/hóban /azaz: Egyszázhatvanötezer forint/ állapítja 
meg. 

Felelős:   Gáspár József korelnök
Határidő:  2010. október 25.  

Gáspár József  korelnök  A Pttv. 18. §. alapján a polgármesternek a polgármesteri tisztsége ellátásával 
összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni. 
A polgármester választása szerint, költségátalány megállapítását is kérheti, mely a megállapított 
tiszteletdíjának 20-30 %-ának megfelelő összeg. A polgármester költségátalány megállapítást kér.
A költségátalány mértékét   40.000 Ft-ban javaslom megállapítani havonta. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 
ellenszavazat nélkül  meghozta az alábbi 

121/2010.  /X. 17./  Kt.  h a t á  r o z a t 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vella Zsolt    Ábrahámhegy, Patak u. 
40. sz. alatti lakos, Ábrahámhegy  község  társadalmi megbízatású polgármestere részére 
az 1994. évi LXIV. tv. 18. §-a alapján költségátalányt állapít meg 2010. október 3. napjától. 
A költségátalány összege bruttó  40.000 Ft/hó /negyvenezer forint/. 

Felelős:   Gáspár József korelnök
Határidő:  2010. október 25.  

5.     Bizottságok megválasztása. 

Vella  Zsolt   polgármester   : Tájékoztatja  a  jelenlévőket,  hogy  az  önkormányzati  törvény 
értelmében  az alpolgármester  választása a képviselő-testület  hatáskörébe tartozik, melyet titkos 
szavazással  kell eldönteni. A választás törvényes lebonyolításához a  képviselő-testület 
tagjaiból  Szavazatszámláló  Bizottságot kell létrehozni, melynek tagjául javasolja: Gáspár József, 
Fedőné Vodenyák Katalin, Zavari Judit Andrea    képviselőket.  A bizottság elnökének Gáspár 
József  képviselőt javasolja. 
Kéri a képviselőket, hogy aki a  bizottságba  javasolt  személyekkel  egyetért, szavazzon. 

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

122/2010.  /X. 17./ Kt.  h a t á  r o z a t á t 
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Ábrahámhegy   Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  alpolgármester 
személyének  megválasztása   céljából  Szavazatszámláló    Bizottságot  hoz  létre  az 
alábbi képviselők személyében: 

 Gáspár József,  Fedőné Vodenyák Katalin, Zavari Judit Andrea képviselők .
 A bizottság elnöke: Gáspár József képviselő.

 Felelős:  Vella Zsolt  polgármester   
    Határidő:  azonnal.

Vella Zsolt polgármester   Az alpolgármester személyére Kovács József képviselőt javasolja, aki a 
választáson a legtöbb szavazatot kapta és az előző ciklusban mint képviselő vett részt a község 
munkájában. 

Kovács József képviselő   Megköszöni a választóknak, hogy a választás során a legtöbb 
szavazatot kapta. Az alpolgármester jelölést elfogadja. Igyekszik a feladatoknak megfelelni és kéri, 
hogy a szavazásból érintettség címén zárják ki. 

Vella Zsolt polgármester  Kéri a testület szavazását arra vonatkozóan, hogy Kovács József 
képviselőt az alpolgármester választás szavazásából kizárják. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete   4 igen szavazattal 1 tartózkodás 
mellett, ellenszavazat nélkül meghozta 

123/2010.  /X.17./  Kt.  h a t á  r o z a t á t 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Kovács József  képviselőt személyes érintettség címén az alpolgármester 
választás döntéshozatalából kizárja. 
 
Felelős:  Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal. 

A polgármester a szavazás idejére 5 perc szünetet rendel el. 
A szünetet követően    a Szavazatszámláló Bizottság  Elnöke Gáspár József   képviselő  ismerteti 
a választás eredményét, mely szerint 4 igen szavazattal  Ábrahámhegy   község alpolgármestere 
Kovács József.  Gratulál az alpolgármesteri címhez. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  titkos szavazással  4 igen szavazattal 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta 

124/2010.  /X.17./  Kt.  h a t á  r o z a t á t 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Kovács József  képviselőt, Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 39. szám alatti lakost
Ábrahámhegy község alpolgármesterévé választotta. 
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Felelős:  Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal. 

Vella Zsolt polgármester :  Felkéri a jelenlévőket, hogy az alpolgármester  eskütételét állva 
hallgassák végig, melyet Baki Jánosné a Választási Bizottság elnöke olvas elő. 

Az eskütételt  követően  átadja részére a megbízólevelet és gratulál. 

6.     Ábrahámhegy község  Szervezeti és  Müködési  Szabályzatának /SZMSZ/ felülvizsgálata, 
módosítása.
 
 Vella Zsolt  polgármester     Az önkormányzat működésének egyik legfontosabb jogszabályi alapja a 
Szervezeti és Működési Szabályzat. A bekövetkezett törvényi változások, szervezeti módosítások 
szükségessé teszik módosítását, kiegészítését, illetve egyes bizottságok létrehozását már az alakuló 
ülésen. 
Az alakuló ülésen a  vagyonnyilatkozatok nyilvántartására és ellenőrzésére három tagú Ellenőrző 
Bizottságot kell létrehozni és az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2.sz.függelékét 
ennek megfelelően módosítani. 
Módosítani szükséges a Szervezeti és Működési Szabályzat  1.sz.függelékét a helyhatósági választások 
eredményének megfelelően a települési képviselők vonatkozásában. 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény módosításáról szóló  1994. évi LXIII. törvény 
62. §./5/ bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testületek az alakuló ülésüket követő fél éven belül 
felülvizsgálják, megalkotják a szervezeti és működési szabályzatukat. 

7.      Alpolgármester megválasztása, titkos szavazással.

Vella Zsolt    polgármester:    E napirendről döntöttek az 5. napirendi pont keretében. 

8.   Alpolgármester  tiszteletdíjának   megállapítása.

Vella Zsolt polgármester:   A Pttv. 4. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a társadalmi 
megbízatású alpolgármesternek

• a kettőezernél kevesebb lakosú településen tiszteletdíjat állapíthat meg.
• a kettőezer, illetve annál több lakosú településen tiszteletdíjat állapít meg úgy, hogy ne érje el a 

társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját.

Javasolja, hogy az  alpolgármester tiszteletdíját  az előző ciklushoz hasonló mértékben állapítsák 
meg, bruttó  70.000  Ft/hó összegben.
Kéri a testület szavazását, amennyiben az elhangzott javaslattal egyetért. 

Ábrahámhegy Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett, ellenszavazat nélkül  meghozta az alábbi 
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125/2010.  /X. 17. /  Kt.  h a t á  r o z a t á t 

Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testülete
Kovács József    társadalmi megbízatású   alpolgármester  tiszteletdíját  
2010. október 17. napjától bruttó 70.000 Ft/hó /azaz: hetvenezer forint / 
összegben állapítja meg. 

Felelős: Vella Zsolt    polgármester 
Határidő:  2010. október  25. 

Vella Zsolt  polgármester   Az iszapkatasztrófa kárenyhítésére civilmozgalom indult el a községben. Sok 
adomány gyűlt össze és 91.400 Ft. A képviselő-testület tagjai 50.000 Ft-tal járultak hozzá a 
segítségnyújtáshoz.
Javasolja, hogy Ábrahámhegy önkormányzata 100.000 Ft-tal nyújtson támogatást az iszapkatasztrófa 
kárenyhítésére, amelyből tartós élelmiszert és tisztítószert vásárolnak. Kéri a testület szavazását. 

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

126/2010.  /X. 17./  Kt.  h a t á  r o z a t 

Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testülete
az iszapkatasztrófa kárenyhítésére adományként 100.000 Ft értékben 
tartós élelmiszert, tisztítószert biztosít. 

Felelős:   Vella Zsolt polgármester 
Határidő:  2010. október 25.  

Vella Zsolt polgármester   Az ülést  11.30 órakor bezárja. 

k.m.f. 

Soltész Attila Vella Zsolt  
címzetes főjegyző polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője:  Fedőné Vodenyák Katalin képviselő 
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