1

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
Ikt.szám: Á- 29- 20 /2011.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 9.-i nyilvános
ülésén.
Helye: Ábrahámhegyi Polgármesteri Iroda hivatalos helyiség: Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
Jelen vannak: Vella Zsolt polgármester
Kovács József alpolgármester
Fedőné Vodenyák Katalin képviselő
Gáspár József képviselő
Zavari Judit Andrea képviselő
Meghívottak:

Soltész Attila címzetes főjegyző
Kovácsné A. Katalin jkv.v.

Vella Zsolt polgármester Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 5 tagú képviselő-testületből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes.
A képviselő-testületi ülést 15.00 órakor megnyitja.

Ismerteti a napirendet:
1.
2.
3.
4.

Ábrahámhegy Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadása.
Dr. Füsthy Zsolt ügyvéd úr leveléről tájékoztatás.
Révfülöpi szennyvíztisztító bővítésével kapcsolatos döntés.
Életbiztosítás kötése.

Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirendi pont tárgyalását a képviselő-testület
fogadja el. Kéri, hogy szavazzon a napirend elfogadásával kapcsolatban.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi
32/2011. (II. 09.) Kt. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. február 9-i nyilvános ülésének napirendjét
elfogadja az alábbiak szerint:
1.

Ábrahámhegy Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadása.
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2. Dr. Füsthy Zsolt ügyvéd úr leveléről
tájékoztatás.
3. Révfülöpi szennyvíztisztító bővítésével kapcsolatos döntés.
4. Életbiztosítás kötése.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.
1.

Ábrahámhegy Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadása.

Vella Zsolt polgármester
A költségvetés II. fordulós tárgyalására összeállított anyag a koncepció és az I. fordulós tárgyalás során felmerült
változtatások alapján lett elkészítve.
Az I. fordulós tárgyaláshoz képest az alábbi változtatások történtek:
A személyi kiadások, járulékok, a dologi kiadások, a véglegesen átadott pénzeszközök, immateriális javak
beszerzése, felújítások, beruházások nem változtak.
A bevételi oldalon változtak az átengedett központi adók összege, mivel a Magyar Államkincstár közölte az
előzetes felmérések alapján a 2011. évre megállapított normatívákat.
A bevételi oldalon más változtatás nem történt.
A I. fordulós tárgyaláshoz képest a tartalékba helyezendő összeg 2.853 e Ft-tal növekedett.
A képviselő-testület egyetértett abban, hogy 2011. évi költségvetésben még jobban takarékoskodik, mivel a
tartalékkeret összege jelentősen csökkent. Ennek okán átgondolják a közvilágítást pl. nem lakott területen milyen
mértékű legyen ill. megvizsgálják mozgásérzékelő lámpák felszerelését. Kultúrház fűtésében takarékoskodás és a
szemétszállítás még fokozottabb figyelemmel kísérése.
Fedőné Vodenyák Katalin képviselő A költségvetés I. fordulós tárgyalásánál még nem szerepelt benne a dologi
kiadásoknál szakmai képzésre 500 e. Ft.
Kovács József alpolgármester A polgármester úr részére életbiztosítást kötöttek négy évvel ezelőtt, amely most
lejár és ennek összege 480 e. Ft. A polgármester úr kérte, mivel jutalmat nem kapott és nem is kért, hogy ez az
összeg az iskolai képzésére legyen fordítva lehetőség szerint. Ő ezt támogatja, mivel sokat tesz a közösségért.
Javasolja elfogadásra, hogy 500 e. Ft szakmai képzést szerepeltessenek a költségvetésben.
Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetését 195. 638 e Ft bevételi
főösszeggel és 195. 638 e Ft kiadási főösszeggel valamint 54.916 e Ft tartalékba helyezendő összeggel fogadják el.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül megalkotta az alábbi
3/2011. /II. 14./ r e n d e l e t é t
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről.
/ 1. sz. mell. /

2.

Dr. Füsthy Zsolt ügyvéd úr leveléről tájékoztatás.

Vella Zsolt polgármester Dr. Füsthy Zsolt ügyvéd úr E-mailben tájékoztatott arról, hogy visszajelzést
kapott a Veszprém Megyei Főügyészségtől, mely szerint törvényességi kérelmünk kivizsgálása
érdekében intézkedtek a közigazgatási iratok beszerzése iránt. Várhatóan a kérelem kivizsgálása 30
napnál hosszabb időt vesz igénybe.
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Más megkeresett hatóságtól az ügyvéd úr írásbeli visszajelzést nem kapott. Nem hivatalos,
szóbeli információk alapján mindhárom megkeresett hatóságnál foglalkoznak az üggyel, de az egyenlőre
a feldolgozás és az anyaggyűjtés szakaszában van.

3. Révfülöpi szennyvíztisztító bővítésével kapcsolatos döntés.
Vella Zsolt polgármester
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. az üzemeltetési területén lévő víziközművek fejlesztése,
bővítése érdekében pályázatot kíván benyújtani a révfülöpi agglomerációt alkotó települések által kibocsátott
szennyvizet befogadó, Révfülöp településtől nyugatra üzemelő Balaton-parti szennyvíztisztító telep bővítése
tárgyában Európai Uniós forrás igénybe vétele érdekében.
Javasolja, hogy pályázat benyújtásához járuljanak hozzá oly módon, hogy pénzbeni fedezetet a pályázati
önrészhez nem biztosítanak. A képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a szavazólap aláírásra.
Kéri a testületet, hogy szavazzon a javaslat elfogadásával kapcsolatban.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi
33/2011. /II. 09./ Kt. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Révfülöpi Agglomeráció Szennyvíztelepének
bővítése, fejlesztése” tárgyú projekt megvalósítására vonatkozó pályázat benyújtásához hozzájárul oly
módon, hogy pénzbeni fedezetet a pályázati önrészhez nem biztosít.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szavazólap aláírásra.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.
4. Életbiztosítás kötése.
Kovács József alpolgármester Ismerteti a Groupama Garancia Biztosító és az Allianz Hungaria Zrt. Tapolca
ajánlatát.
Az Allianz Hungaria Zrt. Tapolca ajánlata megfelelőbbnek tűnik, ezért javasolja, hogy a polgármester részére,
mivel közfeladatai ellátása során az átlagosnál nagyobb fizikai, pszichés tehernek van kitéve ill. gépjárművel az
átlagot meghaladó mennyiségben közlekedik lehetőséget biztosítanának egy életbiztosítás megkötésére.
A szerződő Ábrahámhegy Község Önkormányzat, a biztosított a mindenkori polgármester jelen esetben Vella
Zsolt. Kedvezményezett elérés esetén Ábrahámhegy önkormányzat, halál és rokkantság esetén a polgármester
hozzátartozója.
Havi díja a biztosításnak 13.000 Ft. Amennyiben biztosítási esemény nem következik be a futamidő
alatt /rokkantság, halál / úgy a lejárati összeg kamatokkal növelten Ábrahámhegy Önkormányzatot illeti szabad
felhasználás mellett. Fentiek alapján határozati javaslatot terjeszt elő és javasolja elfogadásra.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi
34/2011. /II. 09./ Kt. határozat
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Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő- testületének költségviselése mellett " Bónusz
Életprogram " életbiztosítást köt 5 éves futamidőre, 2011. március 1. napjával kezdődő kockázatviselés
mellett az Allianz Hungaria Zrt. biztosítónál Vella Ferenc Zsolt polgármester részére.

Polgármesteri tisztség megszűnése esetén, a futamidőből hátralévő időtartamra a biztosítási díjat a
biztosított átvállalja.
Kedvezményezettként elérés esetén Ábrahámhegy Község Önkormányzat, míg rokkantság ill. halál esetén
Velláné Kondor Katalin /feleség / kedvezményezett megjelölésével.
A biztosítás havi díját
átutalással történik.

13.000 Ft-ban határozzák meg, melynek megfizetése

Felelős: Kovács József alpolgármester

havi rendszerességgel

Határidő: azonnal.

Vella Zsolt polgármester
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Árindex pályázatíró cég keretszerződést ajánlott fel 6 hónapra 180.000
Ft összegben és 6 %-os sikerdíj mértékben. Véleménye szerint egy fő célra nyújtanának be pályázatot, de még
további árajánlatot várnak.
A badacsonytomaji óvoda vezetője Nagy Lászlóné telefonon megkereste és kérte, hogy az önkormányzat anyagilag
járuljon hozzá a gyermekek úszásoktatásához.
A képviselő-testület egyetértése alapján a 2011. évi szűkös költségvetés nem teszi lehetővé a támogatást.

Vella Zsolt polgármester Az ülést 16.45 órakor bezárja.

k.m.f.

Soltész Attila
címzetes főjegyző

A jegyzőkönyv hitelesítője: Gáspár József képviselő

Vella Zsolt
polgármester

