
ÁBRAHÁMHEGY  KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Ikt.szám:  Á- 29-46/2011.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Ábrahámhegy  Önkormányzat Képviselő-testületének  2011.  március 31.-  i   nyilvános 
ülésén, az ábrahámhegyi  Polgármesteri Iroda hivatali helyiségében. 

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.

Gáspár Anita pénzügyi előadó 

         
Vella Zsolt  polgármester :  Tisztelettel köszönti a megjelenteket. 
Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes. 
A  képviselő-testület  ülését   15.00   órakor  megnyitja.  Javasolja,  hogy  a  napirendeket  a  buszmegálló 
felújításával egészítsék ki. 

Ismerteti az ülés  napirendjét: 

1.   Körjegyzőség 2010. évi költségvetés teljesítésének elfogadása
2. Ábrahámhegy  Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről  szóló   rendeletének módosítás
3.   Ábrahámhegy  Önkormányzat  2010. évi költségvetés teljesítésének elfogadása. 
4. 2011.évi közbeszerzési terv elfogadása. 
5. Hardi Lászlóné légvár üzemeltetéssel kapcsolatban írt beadványa
6. Ábrahámhegy  772/1 és 772/2 hrsz. utcanév változás. 
7. Önkormányzati épület energetikai felújítására benyújtandó pályázat kapcsán 

pályázatíró megbízása
8. Rendezvényekhez kapcsolódó költségekről döntéshozatal.  
9. Képviselői tiszteletdíjról döntéshozatal. 
10. Önkormányzati épületek villamoshálózat hibáinak kijavítására érkezett ajánlatokról döntés. 
11.   Fedő László strandi területbérleti kérelme.
12. Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának jóváhagyása
13. Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata 
által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályairól szóló rendelet elfogadása. 
14.  Ábrahámhegy 174/2 hrsz-ú ingatlan árverési ügyében állásfoglalás (elővételi jog)      
15.  2011. évi szezonra vonatkozó strandi vízimentési ajánlat. 
16.   Tűzoltóegyesület támogatási kérelme.
17. Csörgey Titusz szobor készítéséhez támogatási kérelme.
18.  Buszmegálló felújítása. 
Tájékoztató
19. Kistérségi támogatások ellenőrzése során tett megállapításokról. 
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20.  Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás feladatainak ellátására 2010.évre igényelt kistérségi 
támogatások szabályszerűségi ellenőrzéséről.
21.   ANDÓ Kft.  Balatonfüred közterület használati engedéllyel kapcsolatban írt levele. 

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 

43/2011. (III. 31.)  Kt.  határozat

Ábrahámhegy   Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2011.  március  31.-i   nyilvános  ülésének 
napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1.   Körjegyzőség 2010. évi költségvetés teljesítésének elfogadása
2. Ábrahámhegy  Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről  szóló   rendeletének módosítás
3.   Ábrahámhegy  Önkormányzat  2010. évi költségvetés teljesítésének elfogadása. 
4.   2011.évi közbeszerzési terv elfogadása. 
5. Hardi Lászlóné légvár üzemeltetéssel kapcsolatban írt beadványa
6. Ábrahámhegy  772/1 és 772/2 hrsz. utcanév változás. 
7. Önkormányzati épület energetikai felújítására benyújtandó pályázat kapcsán 

pályázatíró megbízása
8. Rendezvényekhez kapcsolódó költségekről döntéshozatal.  
9. Képviselői tiszteletdíjról döntéshozatal. 
10. Önkormányzati épületek villamoshálózat hibáinak kijavítására érkezett ajánlatokról döntés. 
11.   Fedő László strandi területbérleti kérelme.
12. Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának jóváhagyása
13. Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata 
által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályairól szóló rendelet elfogadása. 
14.  Ábrahámhegy 174/2 hrsz-ú ingatlan árverési ügyében állásfoglalás (elővételi jog)      
15.  2011. évi szezonra vonatkozó strandi vízimentési ajánlat. 
16.   Tűzoltóegyesület támogatási kérelme.
17. Csörgey Titusz szobor készítéséhez támogatási kérelme.
18.  Buszmegálló felújítása. 
Tájékoztató
19. Kistérségi támogatások ellenőrzése során tett megállapításokról. 
20.  Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás feladatainak ellátására 2010.évre igényelt kistérségi 
támogatások szabályszerűségi ellenőrzéséről.
21.   ANDÓ Kft.  Balatonfüred közterület használati engedéllyel kapcsolatban írt levele. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal. 

1. Körjegyzőség 2010. évi költségvetés teljesítésének elfogadása  

Soltész Attila címzetes főjegyző A képviselő-testületi tagok megkapták az előterjesztést az alábbiak szerint:   
A Körjegyzőség költségvetésének tervezése során 8 fővel lett számolva. 
2010.  január  1-től  a  köztisztviselői  illetményalap  38.650.-  Ft,  ennek  megfelelően  kerültek  kiszámításra  az 
alapilletmények, ehhez kapcsolódik az illetménykiegészítés.
Nyelvpótlék 2  főnek lett  tervezve,  mely a  Ktv  48§  (6)  bekezdés alapján,  alanyi  jogon jár.  Az egyéb kötelező 
illetménypótlék a vezetői illetménypótlékot tartalmazza. A jutalom a 2009. év végén kifizetett jutalmat tartalmazza, 
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amely  8  fő  részére  lett  kifizetve,  ami  a  2010.  évi költségvetésben jelenik meg ezen kívül pedig 2010. évre 1 
fő részére került  jutalom kifizetésre. Jubileumi jutalom 2 fő részére lett  fizetve amely a  Ktv.  alapján kötelező.
(teljesítése: 507 e Ft)
Betegszabadság kifizetésére 100e Ft-ot terveztünk, amelyet meghaladt a teljesítés 108 e Ft-tal.
Közlekedési költségtérítés (munkába járás) a vasúti, busz, illetve a saját jármű használat költségét foglalja magában, 
mely nem a  ténylegesen felmerült  összes  költséget jelenti,  hanem a  hatályos  adótörvényben foglalt  normatívák 
alapján kerül kifizetésre, mely elmaradt a ténylegesen felmerült költségtől. Egyéb költségtérítés címén költségátalány 
került  kifizetésre  (mely  1/2001.  (XII.28.)  számú  helyi  önkormányzati  rendeletben  foglaltak  szerint  került 
megállapításra). A teljesítés elmaradt a tervezettől.
A szociális juttatások címén lakásépítési támogatás került kifizetésre 1 fő részére valamint egy fő részesült temetési 
segély kifizetésben. A lakásépítési támogatás kamatmentes kölcsön, amelyet teljes összegben havi rendszerességgel 
visszafizetésre kerül a Körjegyzőség részére.
Cafetéria rendszer keretében a dolgozók által jogszabályban nevesített juttatások, kerülnek kifizetésre, amely összeg 
tartalmazza  a  25%-os  személyi  jövedelemadót  is.  Védőszemüveg vásárlásban  4  személy részesült.  A személyi 
juttatások összességében a tervezetthez képest 490e Ft megtakarítás mutatnak.
A munkaadókat terhelő egyéb járulék az illetmények után számolt arányos járulék, mely összességében nézve 310 e 
Ft megtakarítás mutat.
A dologi kiadások között szereplő irodaszer, nyomtatvány beszerzésénél jellemzően papír, boríték illetve irodaszer, 
gémkapocs,  iratfűző,  füzet,  etikett  címke,  hibajavító,  iratpapucs,  lefűzhető  tasak,  radír,  ragasztó,  naptár, 
nyomtatópatron,  faxfesték vásárlására  volt  szükség.  A kiadások 33  e Ft-tal  meghaladták  a  tervezetet.  Könyv, 
szakkönyv  költségen  szabályzat  minták  című  kiadvány,  Önkormányzati  rendeletek  című  kiadvány  került 
megvásárlásra, valamint a 2010. évi számlatükör.
Folyóiratok között a CD jogtár került megvásárlásra, valamint a közbeszerzési eljárások című kiadvány. A kisértékű 
tárgyieszköz beszerzése során DVD olvasó, RAM, billentyűzet valamint pendrive került megvásárlásra. 
A telefon költségekre tervezett összegnél 68 e Ft megtakarítás mutatható ki. 
A továbbszámlázott kiadások az adott mobiltelefon díjak teljes összegét tartalmazzák (Ezek Ábrahámhegy Község 
Önkormányzata, Balatonrendes Község Önkormányzata, Ábrahámhegyi Viziközmű Társulás, továbbá a dolgozói és 
családtagi telefonszámlát tartalmazzák). A Körjegyzőség rendelkezik a mobiltelefonoknál kedvező előfizetéssel, mely 
alapján a csomagba tartozó előfizetők egymás közötti beszélgetése ingyenes. Az ezen felüli beszélgetések kerülnek 
továbbszámlázásra. A továbbszámlázott telefonnál a kiadások meghaladták a tervezetet de, a különbség megjelenik a 
bevételi oldalon is.
Karbantartási, kisjavítási költségek a körjegyzőség fax gépének javítását foglalja magába.
Egyéb üzemeltetés között a postai feladások díja 1.194 e Ft, szolgáltatási díjak (Pl: étkezési utalványok kezelési és 
szállítási  szolgáltatása,  Internet  javítás  sürgősségi  kiszállás  díját,  csomagolási  és  szállítási  költséget,  amelyek 
összesen 104 e Ft), tűzvédelmi szolgáltatást 15 e Ft szerepel valamint számítás technikai szolgáltatás költségére 152 
e Ft került kifizetésre. 
Egyéb dologi kiadások között  munka egészségügyi ellátás 32 e Ft,  1 dolgozó közigazgatási  alapvizsgájára  való 
felkészülés díja és vizsgadíj, a dolgozók munkáját elősegítő szakmai napok részvételi díját valamint színház bérlet 
díját tartalmazza, amely összesen 139 e Ft.
A díjak, kezelési költségek a fénymásolat nyomatdíját 457 e Ft, bankkezelési költséget 56 e Ft, illetve IRMA iktató 
rendszer havidíját tartalmazza 120 e Ft  egyéb költségek között  szakértői díj, végrehajtási díj tartalmaz melynek 
összege 43 e Ft. A dologi kiadások összességében nézve a tervezetthez képest 967 e Ft megtakarítás mutat.
A felhalmozási  kiadások  között  a  körjegyzőség Immateriális  javak  beszerzésére  nem fordított  pénzt,  a  gépek 
berendezések  vásárlására  szánt  összegből  205  e  Ft  került  kifizetésre,  amely  tartalmazza  egy  Notebook  egy 
számítógép beszerzését valamint annak ÁFA tartalmát.
Működési pénzeszköz átadás a gesztor önkormányzat, Ábrahámhegy részére történt.

A továbbszámlázott bevételek között a Mobiltelefon díja illetve az ÁFA soron az ehhez tartozó áfa rész tartozik. 
Bírság, kártérítés címén növényvédelmi bírságból befolyt összeg 29 e Ft. Támogatások, átvett pénzeszközök közé a 
Körjegyzőség támogatása tartozik, amelyet a gesztor Önkormányzat utal a bankszámlára 32.411 e Ft. 
Az államháztartások kívüli működési célú bevétel a számlavezető pénzintézet támogatását jelenti, amelyet a dolgozók 
művelődésére kapott a körjegyzőség ennek összege 100 e Ft.
A felhalmozási kölcsön visszatérítés 2010. évben 3 fő építési kölcsön törlesztését tartalmazza teljesítése 181 e Ft.
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Összességében  megállapítható,  hogy  a  2010.  éves  tényleges  bevételek  kiadások  egyensúlyban  vannak.  A 
Körjegyzőség gazdálkodása kiegyensúlyozott, ennek megfelelően alakult a 2010. évi pénzkészlete is, amely a 2010. 
évi nyitó pénzkészlethez képest pluszba 793 e Ft-tal növekedett. (Pénzkészlete 2010. december 3-én: 3.033 e Ft).

Vella Zsolt  polgármester   Szavazásra  bocsátja,  aki támogatja azt,  hogy a  Körjegyzőség 2010.  évi költségvetési 
teljesítését  33.895 e Ft bevételi és 33.102 e Ft kiadási főösszeggel és 3.033 e Ft pénzmaradvánnyal elfogadja
 az kézfeltartással szavazzon. 

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

44/2011. (III. 31.) Kt.  határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2010.  évi költségvetési teljesítését 
megismerte és 33.895 e Ft bevételi és 33.102 e Ft kiadási főösszeggel  valamint  3.033 e Ft pénzmaradvánnyal 
elfogadja.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
  Soltész Attila címzetes főjegyző

Határidő : azonnal

2. Ábrahámhegy  Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről  szóló   rendeletének módosítása.  

Vella Zsolt  polgármester   A képviselők a rendelet módosításról  az alábbi előterjesztést kapták: 
Ábrahámhegy Község Önkormányzatának 2/2010. (II.15.) számú költségvetési rendeletének módosítása az alábbiak 
miatt szükséges.
A  személyi  juttatások  alapilletmények  sorát  csökkentettük  450  e  Ft-tal  a  részmunkaidőben  foglalkoztatottak 
alapilletményét  480  e  Ft-tal  megnöveltük  a  munkavégzéssel  kapcsolatos  juttatás  a  dolgozók betegszabadságát 
foglalja magába ezen a soron a teljesítés nem érte el a tervezetet ezért 50 e Ft-tal csökkentettünk. A választások 
során kifizetett  tiszteletdíjjal  nem terveztünk ezért  ezt  a  sort  megnöveltük 300 e Ft-tal  valamint  a  bornapokon 
fellépők juttatására  sem terveztünk  ezért  50e  Ft-tal  megemeltük  ezt  a  sort.  A  személyi  kiadások  az  eredeti 
előirányzathoz képest 230 e Ft-tal növekedtek.
A járulékoknál átcsoportosításra volt szükség a teljesítések alapján de összességébe az eredeti előirányzathoz képest 
a módosított előirányzat 525 e Ft-tal csökkent.

A dologi kiadásoknál az irodaszer beszerzés a tervezetthez képest a teljesítés több volt ezért itt 120 e Ft előirányzat 
növelésre volt  szükség.  Az üzemanyag  beszerzés nem érte el  a  tervezettet  ezért  200  e Ft-tal  csökkentettük az 
előirányzatot. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése, egyéb anyagbeszerzés, telefonköltség is meghaladta a tervezetett 
ezért előirányzat növelés szükséges 130 e Ft-tal, 550e Ft-tal és 60 e Ft-tal. A szállítási szolgáltatások többletkiadásai 
miatt az előirányzatot megnöveltük 710 e Ft-tal a gázszolgáltatás esetében 220 e Ft-tal növeltük az előirányzatot 
valamint az áramdíjak nagysága miatt 400 e Ft előirányzat emelés szükséges. A karbantartási kisjavítási munkák 
pénzügyi teljesítésénél esedékes volt a 2009. évi szivattyúk javításának díja, amellyel a tervezéskor nem számoltunk 
így 1.400 e Ft-os előirányzat növelés szükséges. Az ÁFA befizetésnél nem számoltunk a fordított adózás miatt az 
APEH felé befizetendő ÁFÁ-val ezért 3.150 e Ft előirányzat növelés szükséges. A belföldi kiküldetés, reprezentáció, 
egyéb dologi kiadások és az adók, díjak esetében is előirányzat emelés szükséges. Előirányzat csökkentés szükséges 
egyéb kommunikációs szolgáltatások, egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások és a felszámított ÁFA esetében. A 
dologi kiadásoknál az eredeti előirányzathoz képest 4.935 e Ft előirányzat növelés szükséges.
A Révfülöpre fizetett óvoda fenntartói hozzájárulás összegét növelni kell 510 e Ft-tal.  A gyermekjóléti szolgálat 
üzemeltetéséhez  nem  kellett  hozzájárulást  fizetni  ezért  az  előirányzatot  0-ra  csökkentettük.  A  pedagógiai 
szakszolgálat  üzemeltetésére  nem terveztük  a  2010.  évre  ezért  az  előirányzatot  270  e  Ft-tal  megnöveltük.  A 
Mentőállomás építéséhez 2010 évben nem került kifizetésre a hozzájárulás ezért 0-ra csökkentettük.
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Az  állami  támogatásból  kiutalt  15%  kifizetéshez  is 10.187 e Ft előirányzatot rendeltünk valamint 2 fő részére 
visszafizetésre került víz hozzájárulás ezért 255 e Ft-tal előirányzatot növeltünk mivel erre nem terveztünk összeget a 
költségvetésbe.
Az önkormányzat által folyósított ellátások között csoportosítottunk át összegeket ahol nem volt teljesítés ott 0-ra 
csökkentettük az előirányzatot így összességében 467 e Ft-tal lett csökkentve az eredeti előirányzat.
A beruházások és felújítások között amelyhez nem terveztünk előirányzatot ahhoz rendeltünk összeget amelynél volt 
tervezve előirányzat és nem valósultak meg a beruházások, felújítások vagy az immateriális javak beszerzése ott 
lecsökkentettük az előirányzatot 0-ra így összességében 13.678 e Ft-tal csökkent az előirányzat az eredetihez képest. 
Építési kölcsön nem került kifizetésre ezért 0-ra csökkentettük a módosított előirányzatot
A működési bevételek a  be nem folyt  bérleti díj hátralék és a  RC pályázati  díj befizetés nem teljesült ezért ezt 
csökkentettük 0-ra az egyéb bevételeknél több volt a teljesítés, mint amit terveztünk ezért 500 e Ft-tal növeltük az 
eredeti előirányzathoz képest. A fordított adózás miatt meg kellett növelni a bevételi oldalt 4.014 e Ft-tal. A kamat 
bevételekre tervezett összeget csökkentettük 2.250 e Ft-tal.
A helyi adóbevételek összességében 1.350 e Ft-tal valamint a pótlék bevételek 400 e Ft-tal kerültek módosításra. 
A Magyar  Államkincstár  által  leközölt  adatokat  vettük alapul  az  átengedett  központi  adók előirányzatánál  így 
növekedett az előirányzat 293 e Ft-tal.
A felhalmozási kiadások bevétele nem teljesült ezért lecsökkentettük 6.980 e Ft-tal.
A normatív feladatmutatóhoz kötött támogatásoknál (500e Ft-ról 1.756e Ft-ra nőtt), Közcélú, közhasznú támogatás 
munkaügyi központtól (Tervezett 0 módosított előirányzat 1.200 e Ft) és a szociális feladatok támogatása (1500 e Ft 
eredeti előirányzatról 3.921 e Ft-ra  nőtt). A prémiuméves dolgozó támogatására  770 e Ft-ot terveztünk, amelyet 
megnöveltünk 213 e Ft-tal.
Évközben megvalósult és leigényelt pályázatok és más pénzeszközök átvételek, amelyekre előre nem lehetett tervezni 
ott  megnöveltük  az  előirányzatot  és  ahol  nem  valósultak  meg  a  beruházások  és  pénzeszköz  átadások  ott 
lecsökkentettük az előirányzatokat 0-ra.
A kiadások csökkentésével és növelésével valamint a bevételek csökkentésével és növelésével a tartalékba helyezendő 
összeg 39.301 e Ft-ról 44.491e Ft-ra növekedett.

Hozzáfűzi,  hogy  az  iskolabusz  kérdését  körbejárta.  A  kistérség  megküldte  a  tájékoztatót  és  kérték,  hogy  a 
polgármester jelezzen vissza, hogy a Volán járatot nem veszik igénybe, így a fejkvótát az önkormányzat kapja, ez kb. 
2 millió forint. A hulladékszállítás átalakítása és az Áfa komoly költségnövekedést okozott,  valamint a szelektív 
hulladékszállítás is plusz költség.

Gáspár  Anita  pénzügyi  előadó   Az  előterjesztett  anyagban  bejelölte,  hogy  melyik  sor  lett  módosítva.  Az 
Államkincstár az év végén közli az adatokat és egyeztetni kell, ezenkívül ami a tartalékkeretre került felhasználásra 
ezekkel a költségekkel is módosítani kell a  2010. évi költségvetést.  

Vella  Zsolt  polgármester   Szavazásra  bocsátja,  aki  támogatja  azt,  hogy Ábrahámhegy Község Önkormányzat 
képviselő testülete Ábrahámhegy Község Önkormányzat 2010. évi költségvetés módosítását 228.835 e Ft bevételi és 
228.835 e Ft kiadási főösszeggel valamint 44.491e Ft tartalékba helyezendő összeggel elfogadja, az kézfeltartással 
szavazzon.

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

4/2011. /IV. 07./ r e n d e l e t é t 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló  2/2010. /II. 15./ rendeletének
módosításáról. / 1. sz. mell. /

3.   Ábrahámhegy  Önkormányzat  2010. évi költségvetés teljesítésének elfogadása. 

Vella Zsolt  polgármester  A képviselők az írásos előterjesztést az alábbiak szerint kapták meg: 
Az 1992.  évi az Államháztartásról szóló XXXVIII. törvény 79. §.(1) bekezdése a polgármester feladatává teszi, 
hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a helyi Önkormányzat éves helyzetéről. Ennek a törvényi kötelezettségnek 
teszünk eleget ezen előterjesztés benyújtásával. 
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Az  Önkormányzat  kiadásai  között  szereplő  személyi juttatások  a  teljes  munkaidőben  foglalkoztatott 
munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb összege (2010. évi minimálbér) 73.500 
Ft, ennek megfelelően lettek tervezve a személyi kiadások.
December  31-én  meglévő  állományi  létszám  az  Önkormányzatnál:  teljes  munkaidős  alkalmazott  4  fő 
(teljesítés: 8.308 e Ft),  strandi szezonra 2 fő részmunkaidős dolgozó, 2 fő részmunkaidőben foglalkoztatott 
dolgozó a könyvtárban és kultúrházban ellátandó feladatokra (teljesítés 3.072 e Ft) valamint 1 fő prémium 
(teljesítés: 772 e Ft) éves program keretein belül foglalkoztatott személy. (Prémium éves dolgozó után szintén 
kap az Önkormányzat támogatást, ami a bevételi oldalon külön soron került kimutatásra)
A  teljes  munkaidőben  foglalkoztatottak  bére  elmaradt  a  tervezettől  a  részmunkaidős  dolgozók  bérének 
teljesítése az  időarányos  részt  meghaladta  mivel a  strandi dolgozóknál 2  fő részmunkaidőben dolgozik a 
költségvetés  tervezésekor  teljes  munkaidős  állományba  lett  számolva  a  bérükkel.  A  munkavégzéshez 
kapcsolódó juttatás a betegszabadságra kifizetett összeget tartalmazza (teljesítés:90 e Ft).
Az étkezési hozzájárulás melegétkezési utalványba kapják a dolgozók (6.000 Ft/fő/hó), amely időarányosan 
teljesült(teljesítés: 909 e Ft).
Egyéb  költségtérítés  jogcímén  a  polgármester  és  alpolgármester  költségátalánya  került  kifizetésre.  Az 
állományba nem tartozók juttatásaiban a képviselők, illetve a polgármester tiszteletdíja tartozik (teljesítés 762 
e Ft és 4.462 e Ft). A választások lebonyolításakor kifizetésre került 300 e Ft tiszteletdíj melynek bevételi 
oldalon szerepel a lebonyolításhoz tartozó támogatás. A bornapokon fellépők juttatása 50 e Ft volt. A személyi 
juttatásokra tervezett eredeti előirányzatot meghaladta a teljesítés.
A járulékokra kifizetett összeg teljesítése elmaradt az eredeti előirányzathoz képest.
A dologi kiadások az alábbiak szerint alakultak:
• Irodaszer,  nyomtatvány vásárlására  volt  szükség: vásárlásra  került  fénymásoló papír,  aláíró  könyv,  asztali 

naptár,  oklevél,  készpénz-átutalási  megbízás  (csekk),  üdvözlőlap  Nőnapra,  Iratrendező,  CD  lemez, 
pénztárjelentés, leporelló szemétszállításhoz, menetlevél, Optikai egér, festékkazetta. A teljesítés meghaladta a 
tervezettet  mivel  itt  a  szemétszállítás  számlázása  során  nem lehetett  megbecsülni  a  (boríték,  papír,  csekk, 
nyomtatóba festék) költségeket (teljesítés 266 e Ft).

• Könyvvásárlásba a szónoklatok nagykönyve című kiadvány, munkavédelem a gyakorlatban című könyv valamint 
a könyvtárba vásárolt könyvek tartoznak bele (teljesítés 154 e Ft).

• Folyóiratok között a Napló előfizetés, Nők lapja, Nők lapja konyha, Praktika, Heti válasz, Piac és profit, Fürge 
ujjak, Ifjúsági magazin előfizetései tartoznak (teljesítés 153 e Ft).

• Tüzelőanyag beszerzése alatt gázpalack csere lett elszámolva (teljesítés 27 e Ft).
• Üzemanyagok beszerzése alatt gázolaj, benzin, hidraulika olaj, motorolaj beszerzése történt, amelyet a traktor, 

kisgépek, kisbusz üzemeltetéséhez szükséges, amelynek teljesítése a tervezethez képest elmaradt (teljesítés 1.798 
e Ft).

• Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése során Epson nyomtató, íróasztal, használt PC és monitor, függönytartó 
karnis, szappan és WC papír adagoló, mobil telefon, látásvizsgáló, csecsemőhossz mérő, szekrény polgármesteri 
irodába, router, projektor lett vásárolva.(teljesítés 330 e Ft)

• Munkaruha vásárlása alatt a dolgozók munka és védőruha beszerzését értjük (teljesítés 173 e Ft).
• Az anyagok beszerzés a táblázatban megtalálható bontásba történtek (teljesítése 3.423 e Ft).
• Egyéb kommunikációs szolgáltatások közé a képújság szerkesztői díja, kábeltévé előfizetés, honlap karbantartás, 

testületi ülés közvetítés díja tartozik (teljesítése 838 e Ft).
• Szállítási szolgáltatások kiadásai murva, dolomit, homok, építőanyagok, padok szállítási költségeit tartalmazza, 

valamint  a  bornapi  rendezvényre a  fúvós zenekar  szállítását  a  teljesítés jelentősen meghaladta  a  tervezetett 
(teljesítése 1.004 e Ft).

• Az energia számlák is meghaladták a tervezettet (teljesítés gáz 2.450 e Ft, villany 6.401 e Ft, víz 1.201 e Ft ) .
• Karbantartás,  kisjavítás alatt  TZ4K kistraktor,  Transporter,  MTD,  Fűkasza,  TZ4K,  utánfutó,  Skoda,  gépek 

javítása  tartozik valamint  könyvtárba  polc  készítése,  padlásajtó  javítása,  ablak  üvegezése,  strandon kerítés 
karbantartása,  temetőben padok csiszolása került könyvelésre. A teljesítés jelentősen meghaladta a tervezetett 
mivel nem számoltunk a 2009. évi szennyvíz átemelő szivattyúk javítási költségével, melynek összes költsége 1. 
006  e Ft  volt,  amelyet  a  környezetvédelmi alap  számláról  egyenlítettünk ki mivel ebből csak  adott  feladat 
ellátásának költségei fizethetők ki (teljesítés 1.791 e Ft).

• Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások a táblázatban megtalálható bontásba teljesültek.
• Reprezentációs  költség  a  rendezvényekre,  kiállításokra  beszerzett  élelmiszereket  tartalmazzák,  valamint  a 

testületi ülésekre beszerzett üdítőt és teasütemény (teljesítése 1.401 e Ft).
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• Reklám és  propaganda  kiadások  az  ábrahámhegyi hírmondó  nyomdaköltségét  tartalmazza,  reklám 
kiadványokban  való  megjelenést,  rendezvények  hirdetési  költségét,  zsebkalauz  megvásárlását,  2010.  évi 
falinaptár költségeit. A teljesítés az eredeti előirányzatot meghaladta teljesítése 900 e Ft).

• Egyéb dologi kiadások között szerepel a községben megszervezett rendezvényeken felmerült költségek (fellépők 
díja, tűzijáték, hangosítás, zeneszolgáltatás). Teljesítése meghaladta a tervezettett. 

• Díjak, illetéket kiadásai a táblázatban megtalálható bontásba teljesültek.  

Végleges  pénzeszköz  átadások  között  az  Önkormányzat  fizet  többek  között  a  Badacsonytomaji  és  Révfülöpi 
Önkormányzatnak  óvodai,  iskolai  fenntartói  hozzájárulást,  a  Tapolcai  kistérségi  társulásnak  orvosi  ügyelet 
fenntartásához hozzájárulást valamint a pedagógiai szakszolgálat ellátásához hozzájárulást. Megállapodás alapján a 
viziközmű társulásnak pénzeszközt ad át az Önkormányzat, amelynek visszafizetése a bevételi oldalon jelentkezik. A 
közműfejlesztési hozzájárulás a csatorna beruházás után a Magyar Államkincstártól leigényelhető 15% amelyet a 
háztartások részére kiutalásra került. Az önkormányzat által folyósított kiadások összességében nézve elmaradtak a 
tervezettől.
A IV. negyedévben már nem voltak beruházások, felújítások.

Bevételek alakulása:
• Működési bevételek közé a strandi bevétel, bérleti díjak (strandi büfék, Vodafone bérleti díja, és egyéb bérleti 

díjak) egyéb bevételek és a továbbszámlázott szemétszállítási díj bevétele került könyvelésre valamint a lekötött 
betét utáni kamatbevételek ez összesen 47.877 e Ft amely meghaladta az eredeti előirányzatot. 

• Az önkormányzat helyi adói a táblázatban kimutatott összegben folytak be. Az építményadó, idegenforgalmi adó 
tartózkodás  után,  iparűzési  adó,  talajterhelési  díj  bevétel  meghaladta  a  tervezettet,  míg  a  telekadó  és 
idegenforgalmi  adó  épület  után  bevétele  elmaradt  a  tervezettől.  A  pótlék  bevétel  nagyba  meghaladta  a 
tervezettett, ami a kivetett késedelmi pótlékok nagyszámú befizetését (behajtását) jelenti.

• Az átengedett központi adók (Szja) a Magyar Államkincstár utalása alapján havonta kerülnek az önkormányzat 
számlájára,  ugyanúgy, mint az önkormányzatok költségvetési támogatása (normatív, illetve központosított). A 
gépjárműadó bevételek is meghaladták a tervezettett (teljesítése 5.070. e Ft).

• A  kiegészítő  támogatás  az  önkormányzat  által  kifizetett  ápolási  díjak,  lakásfenntartási  díjak,  közcélú 
foglalkoztatás,  rendelkezésre  állási  támogatás,  rendszeres  szociális  segély  állam  által  támogatott  része. 
(teljesítése 1.756 e Ft+ 3.921 e Ft)

• A munkaügyi központtól a közcélú foglalkoztatás támogatására 1.194 e Ft-ot kaptunk.
• A  prémium  éves  programba  részvevő  dolgozó  foglalkoztatása  után  983  e  Ft  támogatást  kapott  az 

Önkormányzat.
• Működési célú pénzeszközt vesz át az Önkormányzat, mint gesztor a körjegyzőség fenntartására Balatonrendes 

Község Önkormányzatától, a Körjegyzőségtől pedig a rezsi költségek fedezetére.
• Mozgókönyvtári  feladatokra  450  e  Ft-ot  kaptunk a  Tapolca  és  Környéke Kistérség Többcélú  Társulástól, 

valamint a rendezvények támogatására 100 e Ft-ot. 
• A Viziközmű társulat P.E. átadásának visszatérítése szerepel 5. 815 e Ft-tal.
• A számlavezető pénzintézettől rendezvényekre 100 e Ft-ot kapott az Önkormányzat, a BÖKI megszűnése miatt a 

megmaradt pénzeszköz, felét átadta az Önkormányzatnak, amely 1.392 e Ft, a választások lebonyolításához 534 
e Ft-ot kaptunk.

• A Transporter kisbusz vásárlásakor az Önkormányzat igényelt szervizkártyát melynek értéke 378 e Ft, amelyet 
az átvett pénzeszközök között tartunk nyilván.

• A Katolikus Egyházzal közösen aláírt együttműködési megállapodás után az Egyház átutalta a temetőkápolna 
építésére szánt 5.000 e Ft-ot.

• A közműfejlesztési hozzájárulás  leigénylésével nem terveztünk bevételi oldalon melynek összege 10.187 e Ft 
amely a kiadási oldalon szintén nem lett tervezve de kifizetésként jelentkezik.

• A 2009.  évben vásárolt  PRONAR traktor  és tartozékainak pályázati  támogatását  2010.  évben kaptuk meg 
melynek összege 4.982 e Ft.

• A 2009. évi beszámoló elkészítése után a Magyar Államkincstár visszatérített az Önkormányzatnak 673 e Ft-ot.
• Üdülőhelyi feladatokra kiegészítő támogatást kapott az Önkormányzat a Magyar Államkincstártól teljesítése 885 

e Ft.
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• A  temetőkápolna  pályázatra  megkapta  az Önkormányzat a Magyar Államkincstártól a 11.314 e Ft-
ot  ami nem a  teljes összeg amellyel a  költségvetésbe terveztünk, benyújtottuk a  fennmaradó 554 e Ft-ra  a 
pótigényt amelyet befogadtak és a későbbiekbe folyósítottak az Önkormányzat számlájára.

Az Önkormányzat kiadásai meghaladták a bevételeit. A nyitó pénzkészlet 55.703 e Ft 11.733 e Ft-tal csökkent így a 
záró pénzkészlet 2010. december 31-én 43.970 e Ft volt.

Hozzáfűzi, a kollégákban tudatosítani kell, hogy a munkaeszköz közös tulajdon, mert  a traktorra nem kellene 250 e. 
Ft-ot javításra kifizetni. A jövőben a szerszámok névre lesznek kiadva és aki kárt  okoz bennük, az felelősséggel 
tartozik. 

Gáspár József képviselő  A munkaszerződésben rögzíteni kell, hogy a dolgozó az okozott kárért felel. 

 Soltész Attila címzetes főjegyző  Az okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik a dolgozó. Nagyobb értékű gép 
esetén annak műszaki állapotát átadás és átvétellel  írásban kell rögzíteni. A 10 millió forint értékű traktort törés 
hibával javították. 

Fedőné Vodenyák Katalin képviselő  Menetlevélből szintén megállapítható, hogy ki dolgozott a géppel.  

Vella Zsolt polgármester  Szavazásra  bocsátja,  aki támogatja azt,  hogy Ábrahámhegy Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az  Önkormányzat  2010.  évi költségvetés teljesítéséti  beszámolóját  172.016  e Ft  bevételi és 
183.749 e Ft kiadási főösszeggel valamint 43.970 e Ft pénzmaradvánnyal elfogadja, az kézfeltartással szavazzon. 

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

5/2011. /IV. 07./ r e n d e l e t é t 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat 2010.évi  zárszámadásáról.  / 2. sz. mell. /

4.   2011.évi közbeszerzési terv elfogadása.  

Vella Zsolt  polgármester  A képviselők írásos előterjesztés formájában az alábbi anyagot kapták meg: 
A közbeszerzésekről  szóló 2003.  évi  CXXIX.  törvény 5. §  (1)  bekezése alapján  „A  22.  §  (1)  bekezdésében 
meghatározott  ajánlatkérők -  kivéve az  V.  fejezet szerint  eljáró  ilyen ajánlatkérőket,  valamint  a  központosított 
közbeszerzés során az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet - a költségvetési év elején, legkésőbb április 15. napjáig 
éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési 
tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának 
kötelezettségét.  Az  ajánlatkérő  továbbá  a  közbeszerzési  tervben  nem szereplő  közbeszerzésre  vagy a  tervben 
foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást  is lefolytathatja,  ha az általa  előre nem látható 
okból előállt  közbeszerzési igény vagy egyéb változás  merült  fel.  Ezekben az  esetekben a  közbeszerzési tervet 
módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.
Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  költségvetésének  tárgyalásakor  a  hivatali  épület  energetikai  felújítása 
(tetőcserével) merült fel a 2011. évi beruházások között. A beruházás becsült értéke kb. 15 millió forint, melyhez az 
Önkormányzat pályázati forrást kíván igénybe venni.
Figyelembe véve  a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX törvény 74§-át – mely a 
közbeszerzési értékhatárok alakulását taglalja nevezetesen ezen értékhatár árubeszerzés esetén 8 millió Ft,  építési 
beruházás esetén 15 millió Ft,  szolgáltatás megrendelése esetén pedig 8 millió Ft- a fentiekben vázolt beruházás 
tekintetében az  Önkormányzatnak közbeszerzési eljárást  kell lefolytatni,  tehát  a  2011.  évi közbeszerzési tervben 
szükséges szerepeltetni a beruházást.

Gáspár József képviselő  Új közbeszerzési bizottsági tag választását javasolja, mivel Szőke Erazmus egyéb 
okokból  már  nem tudja  ezt  a  feladatot  vállalni.  A bizottság  két  képviselő-testületi  tagból  és  egy külső 
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személyből állt össze. Kondor László aki jelenleg is tag, már  nem  képviselő,  így  a  jelenlegi  testületből 
kellene egy személyt választani. 

Vella Zsolt polgármester  Zavari Judit Andrea képviselőt javasolja közbeszerzési bizottsági tagnak Kondor 
László  tag  mellé  és  Gáspár  József  a   bizottság  elnöke.  Javasolja  továbbá,  hogy  Szőke  Erazmust  a 
közbeszerzési bizottsági tagságból hívják vissza. Szavazásra bocsátja az elhangzottakat, aki egyetért vele az 
kézfeltartással szavazzon. 

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

45/2011. (III. 31.) Kt.  határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bizottsági tagságból Szőke Erazmus 
8256 Ábrahámhegy, Cinke u. 1. szám alatti lakost visszahívja. 

A Közbeszerzési Bizottság elnökének az alábbi személyt nevezi meg: 
Gáspár József Ábrahámhegy, Ifjuság u. 3. 

A Közbeszerzési Bizottság tagjainak az alábbi személyeket nevezi meg: 
Zavari Judit Andrea  Ábrahámhegy, Patak  köz 1. 
Kondor László Ábrahámhegy, Patak u. 40.  

Felelős: Vella  Zsolt polgármester
Határidő : azonnal

Vella Zsolt polgármester  Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy  a 2011.évi közbeszerzési terv elfogadásra 
kerüljön, az kézfeltartással szavazzon. 

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

46/2011. /III. 31. / Kt. határozat

Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testülete  Ábrahámhegy Község  Önkormányzat 2011.  évi 
közbeszerzési tervét elfogadja.

Felelős:  Vella Ferenc Zsolt polgármester 
Határidő: 2011. április 15. 

5. Hardi Lászlóné légvár üzemeltetéssel kapcsolatban írt beadványa.  

Vella Zsolt  polgármester   Hardi Lászlóné  8300 Tapolca,  Berzsenyi u. 5. szám alatti vállalkozó 
kérelmet nyújtott be a strandon ugráló légvár üzemeltetésére alkalmankénti jelleggel.    
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a 30/2010. /III. 30. / Kt. határozatában döntött arról, hogy 
Fedő  László  8256 Ábrahámhegy, Patak u. 54. szám alatti egyéni vállalkozóval köt szerződést határozatlan 
időtartamra   a községi strandon  - alkalmankénti jelleggel - ugráló légvár üzemeltetésére 25m2 nagyságú területen. A 
30/2010. /III. 30./ Kt. határozat nem rendelkezik arról, hogy jelenleg egy légvár üzemeljen.
A határozat alapján a bérleti szerződés 2010. április 27-én megkötésre került. 

Szavazásra  bocsátja,  aki  támogatja  azt,  hogy jelenleg nem kívánnak több  légvárat  üzemeltetni a  strandon  az 
kézfeltartással szavazzon. 
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Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő- testülete  5 igen szavazattal,   ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

47/2011. /III. 31. / Kt.  h a t á r o z a t   

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hardi  Lászlóné  8300 Tapolca, Berzsenyi u. 5.szám 
alatti egyéni vállalkozó kérelmét megismerve az alábbiak szerint döntött: 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata a községi strandon ugráló légvár üzemeltetésére 2010. április 27. 
napján bérleti szerződést kötött határozatlan időtartamra.
Jelenleg nem kíván a községi strandon több ugráló légvárat üzemeltetni.  

Felelős: Vella Zsolt  polgármester 
Határidő:  2011.  április 20.

6. Ábrahámhegy  772/1 és 772/2 hrsz. utcanév változás.   

Vella  Zsolt   polgármester   Polonyi  Judit  kérelemmel  fordult  Tisztelt  Képviselő-testülethez,  a  jelenlegi 
Szabadság utca vonatkozásában. A Szabadság utca a térkép alapján a Badacsonyi útról indul, egy kapuval 
lezárt zsákutca, mely a 8. házszámnál végződik. Az 1994-ben elkészített utca és házszámjegyzék alapján ezt 
az  utat  tovább  rajzolták,  –  figyelmen kívül hagyva  a  3  kerítést  és  a  több  méter  szintkülönbséget -   és 
összekötötték a  Csörgey utcával.  Ennek okán a  Szabadság utca  10-16 szám alatt  lévő ingatlanai  csak a 
Csörgey utca felöl közelíthetőek meg. A helyismerettel nem rendelkezők és térkép alapján közlekedők nem 
találják meg ezeket az ingatlanokat, melyből már több bosszúság is adódott az ott élőknek. A bejelentő kéri 
ezen szakasz – 772/1 és 772/2 hrsz-ú ingatlan – Csörgey közzé történő átnevezését.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.  tv.  10.  §  (1).   h) pontja  alapján a  képviselő-testület  át  nem 
ruházható  hatáskörébe  sorolja  a  közterületek  elnevezését.  A  polgárok  személyi  adatainak  és  lakcímének 
nyilvántartásának  végrehajtásáról  szóló  146/1993.(X.26.)  Korm.  rendelet  6.  §  (3)  bekezdése  alapján  a 
címmegállapítást a jegyző a képviselő-testület közterület elnevezéséről szóló határozata alapján állapítja meg.

Gáspár József képviselő  A köztudatban úgy él, hogy az utca neve „Repülős utca”, régen így hívták. Javasolja, hogy 
az ott lakókat kérdezzék meg, hogy milyen utcanévvel értenének egyet. 

Vella Zsolt polgármester  Hozzá is érkezett kérés, hogy a Ságvári utcát át kellene nevezni, ne a múltra emlékeztesse 
őket. Minden ott lakót meg kellene keresni, hogy az utcanév változás mivel jár, mik a költségek. 
Az utca egyirányúsításával kapcsolatban, meg kell kérdezni  a lakókat,  amely az Iskola utca Fülemüle utcai 
elágazásától a Sport pálya irányában lenne.  A megkeresésre 30 napos határidővel válaszoljanak. 

7. Önkormányzati épület energetikai felújítására benyújtandó pályázat kapcsán   
pályázatíró megbízása.

Vella  Zsolt   polgármester   A  költségvetés  készítésekor  döntöttek  arról,  hogy az  önkormányzati  épület 
energetikai  felújítását  2011.évben  megvalósítják.  A  Széchenyi  terv  keretében  van  lehetőség  pályázat 
benyújtására energetikai felújítás címén. A pályázat megírásához pályázatíró szükséges. Az Árindex Kft. és az 
SKC  Consulting  Kft.  megkereste  az  önkormányzatot  pályázatírással  kapcsolatban,  mely  ajánlatokat  a 
képviselők az előterjesztés mellé megkaptak. Az önkormányzat jellemzően három ajánlatot kér a beruházások, 
szolgáltatások igénybevétele előtt, figyelembevéve  a Kbt. egyszerű eljárás rendjére vonatkozó szabályokat, 
ezért a pályázatírással kapcsolatban  önkormányzatunk megkereste a Pannon Polus Kft.-t, melynek ajánlatát a 
képviselők szintén megkapták. 
Az Árindex Kft. a környéken már dolgozott, be van csatolva az anyagban amire nyertek pályázatot és meg is 
tudják kérdezni, hogy dolgoztak. Az eseti megbízáson túlmenően projekt menedzsment szerződést is kössenek.
A képviselő-testület az árajánlatokat megvitatta és az  Árindex Kft-t látta megfelelőnek. 
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Vella  Zsolt  polgármester   Szavazásra  bocsátja,  aki támogatja  azt,  hogy  az  Árindex  Kft.  pályázatíróval 
kössenek szerződést, az kézfeltartással szavazzon. 

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

48/2011. /III. 31. / Kt. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az önkormányzati 
épület energetikai felújítására a Széchenyi terv adta pályázati lehetőségek keretében és felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a pályázat elkészítésére az Árindex Forrásközvetítő és Beruházási Tanácsadó Kft-
vel /székhely:  1071 Budapest, Peterdy u. 15./ / pályázatíróval a szerződést megkösse, továbbá pályázataink 
eredményessége érdekében az eseti megbízáson túlmenően 12 hónapra szóló projekt menedzsmentre 
vonatkozó szerződést megkösse. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: 2011. május 31. 

8. Rendezvényekhez kapcsolódó költségekről döntéshozatal.   

Vella Zsolt  polgármester  
A  2011. évi rendezvénytervben a költségek nem kerültek hozzárendelésre. 
A közművelődési ellenőrzésen tett javaslatok között szerepelt ezen kötelezettség.
A képviselők mellékletben megkapták a kimutatást, amelyben a néptáncra fordított költséget 30 e. Ft-ról 60 e. 
Ft-ra emelik. A nyár közepén tartandó kiállításra pályázatot ma nyújtották be, 300 e. Ft összegre. 
Dobruska testvértelepülés programja kimarad, valószínű a bornapokra jönnek. 
A Turisztikai Egyesület Dél-Tirolba megy tanulmány útra  és Zavari Judit Andrea képviselő vállalta,  hogy 
elmegy. 

Szavazásra  bocsátja,  aki  támogatja  azt,  hogy a  2011.  évi  rendezvényekhez  a  betervezett  szerinti  összegeket 
hozzárendeljék,  az kézfeltartással szavazzon. 

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

49/2011. /III. 31. / Kt. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi rendezvényekhez a melléklet szerinti 
betervezett költségeket fogadja el és az ehhez szükséges forrást a  2011.évi költségvetéséről szóló 
 3/2011. /II. 14. / rendeletében biztosítja. /3. sz. mell. /   

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal.

9. Képviselői tiszteletdíjról döntéshozatal.   

Vella Zsolt  polgármester  
Mint ismeretes Gáspár József képviselő 2008 és 2009. évben nem vette fel tiszteletdíját. Kérte, hogy az általa fel nem 
vett tiszteletdíjakat a levelében szereplő szervezetek részére utalja át az Önkormányzat.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal azt a tájékoztatást adta tárgyi ügyben, hogy ebben az esetben a Képviselő-
testületnek kell elfogadni, hogy a képviselő fel nem vett tiszteletdíját mire fordítja.
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Szavazásra  bocsátja,  aki  támogatja  azt,  hogy Gáspár  József  képviselő 2008.  és  2009.  években fel  nem vett 
tiszteletdíja az általa meghatározott szervezetek részére kerüljön kiutalásra,  az kézfeltartással szavazzon. 

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

50/2011. /III. 31. / Kt. határozat

Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,  hogy  Gáspár  József képviselő 
2008 és 2009. években fel nem vett tiszteletdíja az általa meghatározott szervezetek részére kerüljön kiutalásra.

Felelős:  Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal

10. Önkormányzati épületek villamoshálózat hibáinak kijavítására érkezett ajánlatokról döntés.   

Vella Zsolt  polgármester  A képviselők az alábbi előterjesztést kapták meg írásban: 
Ábrahámhegy Község  Önkormányzat épületeinek villamos berendezéseinek felülvizsgálata 2010 decemberében 
megtörtént, mely során több épületben hiányosságokat tártak, néhány esetben súlyos azonnal javításra szoruló 
problémák derültek ki. A felülvizsgálatról szóló jegyzőkönyv alapján a sürgősen javításra szoruló, és karbantartás 
során javítandó hibák kijavítására három cég került megkeresésre ajánlatkérés céljából 2011 február 28-i 
ajánlatadási határidővel.
A határidőig két ajánlat érkezett zárt borítékban, mely 2011 március 3.-án került felbontásra.
Az ajánlatok az alábbiak:
Gy-Vill Kft: 584 622 Ft + Áfa
Csizmadia József Egyéni Vállalkozó: 447 460 Ft +Áfa
Több hiba javítása nem halasztható, mivel fennáll a tűzveszély és az áramütés veszélye is.

A képviselő-testület a felülvizsgálatról szóló anyagot megismerte és a későbbiekben kíván dönteni arról, hogy 
mikor végezteti el. 

Szavazásra  bocsátja,  aki  támogatja  azt,  hogy az  önkormányzati  épületek villamoshibáinak kijavításáról  később 
döntsenek,  az kézfeltartással szavazzon. 

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

51/2011. (III. 31.) Kt. határozat
 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az  Önkormányzat épületeiben fellelt Érintésvédelmi, 
Villámvédelmi és  Erősáramú Berendezések Felülvizsgálata tárgyában a későbbiekben kíván dönteni arról, 
hogy a felülvizsgálatot mikor végezteti el. 

Felelős: Vella Zsolt  polgármester 
Határidő: azonnal. 

11. Fedő László strandi területbérleti kérelme.   

Vella Zsolt  polgármester  
Fedő  László  egyéni vállalkozó /8256 Ábrahámhegy, Patak u. 54./  kérelmet nyújtott be arra vonatkozóan, hogy a 
képviselő-testület engedélyezze, a községi strandon  pattogatott kukorica árusítását, melyhez az engedélyeket 
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becsatolta.  Kérelmében leírja, hogy a gép elfér az általa bérelt területen. A kérelmező kérése arra irányul, hogy a 
jelenleg is fennálló bérleti szerződés keretében folytatná a tevékenységet külön díj megállapítása nélkül.  A képviselő-
testület Fedő Lászlóval 2010. április 27-én bérleti szerződést kötött ugráló légvár üzemeltetésére 25m2 nagyságú 
területen, melyre a bérleti díjat nettó 5.373 Ft/nap összegben határozta meg. 

Fedőné Vodenyák Katalin képviselő  Bejelenti érintettségét tárgyi ügyben.

Vella Zsolt polgármester   Szavazásra bocsátja, aki egyetért azzal, hogy Fedőné Vodenyák Katalin képviselőt 
a szavazásból kizárják, az kézfeltartással szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  3 igen szavazattal,  1 ellenszavazat  és 1 tartózkodás 
mellett meghozta az alábbi 

52/2011. /III. 31./ Kt.  h a t á r o z a t    

Ábrahámhegy   Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete   Fedő  László  egyéni  vállalkozó  strandi 
területbérleti kérelmének döntéséből Fedőné Vodenyák Katalin képviselőt kizárja. 

Felelős: Vella Zsolt  polgármester 
Határidő:  azonnal.  

Kovács József alpolgármester  A Fedő Lászlóval kötött szerződés 7.pontját is szükséges módosítani, amennyiben 
hozzájárulnak a kérelemhez, mivel azután már nemcsak kizárólag légvárat üzemeltethet. 

Gáspár József képviselő  A strandon lévő büfé üzemeltetőit nyilatkoztatni kellene, hogy az árusítás az ő üzletkörüket 
nem zavarja. 

Vella Zsolt polgármester Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy a községi  strandon engedélyezi pattogatott 
kukorica  árusítását  az  általa  2010.  április  27.  napjától  bérelt   25  m2 nagyságú területen,    az  kézfeltartással 
szavazzon. 

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

53/2011. /III. 31./ Kt.  h a t á r o z a t    

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  Fedő László egyéni vállalkozó /8256 Ábrahámhegy, 
Patak u. 54./ kérelmére  a községi  strandon engedélyezi pattogatott kukorica árusítását az általa 2010. április 
27. napjától bérelt  25 m2 nagyságú területen. 
E tevékenységért a 2010. április 27-én kötött bérleti szerződésben  és  30/2010. /III. 30./ Kt. határozatban 
szereplő összegen felül külön díjat nem állapít meg. 

Jelen határozat nem mentesíti a vállalkozót a tevékenysége gyakorlásához szükséges igazolás  beszerzésétől a 
bejelentésköteles tevékenységről. 
Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy Fedő Lászlóval 
a 2010. április 27-én kötött bérleti szerződés 2.pontját módosítsa, kiegészítve azzal: „pattogatott kukorica 
készítése és árusítása.” 
A szerződés 7. pontja az alábbi szerint módosul:
„A bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a bérelt területrészen csak és kizárólag  légvárat
üzemeltet és pattogatott kukorica készítését és árusítását végzi, ott más kereskedelmi, vendéglátó ipari, építési 
vagy más jellegű tevékenységet nem folytat, továbbá arra másnak sem biztosít lehetőséget. „

Felelős: Vella Zsolt  polgármester Határidő:  2010. május 15. 
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12. Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú   Társulás társulási megállapodásának jóváhagyása.

Vella Zsolt  polgármester A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás az alábbi előterjesztést küldte: 
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás tag önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. tv. 41.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről 
szóló 1997. évi CXXXV. tv. (továbbiakban: Ttv.) 16.§-a, és a többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. 
Törvény (továbbiakban: Tkt. Tv.) alapján megállapodást kötöttek.  A megállapodás néhány területen módosítást, 
kiegészítést igényel. 
A tervezet tartalmazza az időközben szükségessé vagy célszerűvé vált módosítások, hiányosságok megszűntetésére 
irányuló javaslatokat az alábbiak szerint:
- biztosítja a társulási megállapodásban az időközben bekövetkezett jogszabályváltozások miatti átvezetéseket (pl: 
közigazgatási hivatalok megszüntetése, a területfejlesztés kifejezés bővítése terület- és vidékfejlesztésre, stb.) 
- kezdeményezi az egyes feladatellátásoknál az intézményfenntartás lehetőségét (szociális étkeztetés, támogató 
szolgálat, stb.)
- kiegészítő javaslatot tartalmaz a belső ellenőrzéssel kapcsolatos előírásokra.
- átvezeti a lakosságszám változást, illetőleg a mellékletek vonatkozásában alkalmazkodik a kialakult helyzethez 
(társulási tagok jegyzéke, mikro-körzetek területi lehatárolása, közszolgáltatási feladatok ellátási rendszere)
- utal a társulási megállapodás tervezetében a korábban hatályon kívül helyezett, illetve elfogadott szabályozás 
szövege is.

Soltész  Attila  címzetes  főjegyző   A  társulási  megállapodásban  a  társulás  kijelölte  Ábrahámhegy  Község 
Önkormányzatát  a  szociális  törvényben foglaltak  alapján  a  gyermekjólét,  családsegítés,  házi  segítségnyújtás  és 
étkeztetés  ellátására  létrehozott,  Balatonfelvidéki  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  működésére  vonatkozó 
rendelet megalkotására, mely részét képezi a társulási megállapodás módosításának.
Abban az esetben ha minden település egyetért a társulási megállapodás módosításával, úgy Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat rendelete a  társulási összes településére kiterjed.
 
Vella Zsolt polgármester   Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú 
Társulás társulási megállapodása elfogadásra kerüljön,  az kézfeltartással szavazzon. 

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

54/2011. /III. 31./ Kt. határozat 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat Képviselő-testülete a 2004. évi CVII. törvény 1. §. (3) bekezdésében 
foglaltak alapján, (9) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján dönt Tapolca és Környéke Kistérség 
Többcélú Társulás társulási megállapodás módosításának, kiegészítésének jóváhagyásáról.

Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú 
Társulás  tag települése a lakosság szolgáltatási színvonalának javítására, az önkormányzatok kapcsolat- és 
együttműködési rendszere feltételeinek biztosítására, a feladatellátás összehangolására törekszik.
A Képviselő-testület a célok elérése érdekében a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás társulási 
megállapodásának módosítását, kiegészítését - a módosításokkal, kiegészítésekkel egységes szerkezetbe 
foglaltan – az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert azzal, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.

Felelős:  Vella Zsolt polgármester
Határidő: folyamatos

13.   Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálata  által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályairól szóló rendelet elfogadása. 
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Vella  Zsolt   polgármester   A  Tapolca  és  Környéke Kistérség Többcélú Társulás által küldött anyagot 
a  Veszprém Megyei Kormányhivatal  észrevételezte és ezek a  részek javításra  kerültek.  Ezért  módosítani 
szükséges a szociális igazgatásról szóló  6/2010. /V. 01./ rendeletet, mivel az abban foglalt ellátások, házi 
segítségnyújtás, étkeztetés, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat a Kistérség által előterjesztett rendelet már 
tartalmazza.  

Soltész Attila címzetes főjegyző  A Balatonfelvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységére alkot 
rendeletet kijelölés alapján Ábrahámhegy Község Önkormányzat  Képviselő-testülete és ezzel egyidejűleg a 
saját szociális rendeletében a szolgálat által ellátott feladatok más irányú szabályozását módosítani kell. 

Vella Zsolt polgármester Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és 
ellátásokról szóló rendelet elfogadásra kerüljön,  az kézfeltartással szavazzon. 

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

6/2011. /IV. 01. / r e n d e l e t é t 

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata 
által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályairól szóló 
Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  által  elfogadott  rendelet  a  szociális  és 
gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról.   /4. sz. mell. / 

Vella  Zsolt  polgármester  Szavazásra  bocsátja,  aki  támogatja  azt,  hogy  a  szociális  igazgatásról  és  szociális 
ellátásokról szóló rendelet elfogadásra kerüljön,  az kézfeltartással szavazzon. 

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

7/2011. /IV. 01. / r e n d e l e t é t 
a szociális  igazgatásról és szociális  ellátásokról. 
/5. sz. mell. /

14. Ábrahámhegy 174/2 hrsz-ú ingatlan árverési ügyében állásfoglalás (elővételi jog)     

Vella Zsolt  polgármester  
Lukács Attila önálló bírósági végrehajtó az árverést kitűzte Csiszár Csabáné II. r.adós elleni pénzkövetelés 
jogcímen indított végrehajtási ügyében lefoglalt ingatlanra, Ábrahámhegy, Bökk-hegyi utca 23. alatt. 

Szavazásra  bocsátja,  aki támogatja azt,  hogy az önkormányzat  az elővételi jogával ne éljen,  az kézfeltartással 
szavazzon. 

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

55/2011. /III. 31./ Kt.  h a t á r o z a t    

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete az  Ábrahámhegy 174/2 hrsz-ú ingatlan árverési 
ügyében az alábbiak szerint döntött: 

A képviselő-testület fenti ingatlan esetében elővételi jogával nem kíván élni. 

Felelős: Vella Zsolt  polgármester 
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Határidő:  azonnal.  

   

15. 2011. évi szezonra vonatkozó strandi vízimentési ajánlat.   

Vella Zsolt  polgármester  A képviselők az alábbi előterjesztést kapták: 
A képviselő-testület  2010.évben a strandi vízimentő alkalmazására  a Vízimentők Magyarországi  Szakszolgálata 
Egyesülettel /Zánka /  kötött szerződést.  Az egyesület megküldte a megbízási szerződés tervezetét és a  2011.  évi 
szezonra vonatkozó strandi mentési ajánlatot. A vízimentési feladatok  2011. évi  ajánlata a 2010. évihez képest  5 % 
-os mértékkel került növelésre, átlagos infláció mértéke  4,9 %. A szállásdíj hozzájárulás összege nem változott, a 
rádió bérleti díja 2 Ft-tal csökkent.  Megbízási szerződéstervezet mellékelve. 
 
A vízimentési feladatok ellátásáért  a 2010. évi díjak: 

-      a vízimentési feladatok                                            6.350 Ft+Áfa/nap/fő.
-      Szállásdíj hozzájárulás  1.310 Ft+Áfa/nap/fő.       
-      Rádió bérleti díj                                                          710 Ft+Áfa/nap/bérelt rádió                        
        Összesen:                                                                 769.856 Ft +Áfa 

A 2011. évi árajánlat szerint 
-      a vízimentési feladatok                                            6.670 Ft+Áfa/nap/fő
-      Szállásdíj hozzájárulás                                             1.310 Ft+Áfa/nap/fő.       
-      Rádió bérleti díj                                                           708 Ft+Áfa/nap/bérelt rádió                     

Javaslom a megküldött árajánlat elfogadását és a szerződés megkötését. 

Szavazásra  bocsátja,  aki  támogatja  azt,  hogy a  vízimentési  feladatok elvégzésére az  ajánlatot  elfogadják,   az 
kézfeltartással szavazzon. 

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

56/2011. /III. 31. /  Kt. h a t á r o z a t 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a községi strandon  vízimentő alkalmazására  2011. 
június  1-től  –  2011.  augusztus  31-ig,  a  Vízimentők  Magyarországi   Szakszolgálat 
Egyesülettel   /Zánka /  /székhely  levélcím: Keszthely,  Erzsébet  királyné u.  12./  kíván megállapodni,  1  fő 
vízimentős foglalkoztatásával, az alábbi feltételek biztosításával: 

A szolgáltatást az alábbiak szerint fogadja el: 
-      a vízimentési feladatok                                            6.670 Ft+Áfa/nap/fő
-      Szállásdíj hozzájárulás                                             1.310 Ft+Áfa/nap/fő.       
-      Rádió bérleti díj                                                           708 Ft+Áfa/nap/bérelt rádió                     

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

Felelős: Vella Zsolt  polgármester 
Határidő: 2011. június 1.    

16. Tűzoltóegyesület támogatási kérelme.  
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Vella Zsolt  polgármester  
Ábrahámhegy Község  Önkormányzatát  megkereste  támogatási  kérelmével  az  Ábrahámhegyi  Önkéntes  Tűzoltó 
Egyesület. Az Önkormányzat költségvetési koncepciójában 700.000.- Ft keretet biztosít alapítványok, egyesületek és 
civil szervezetek támogatására, amelyből 180. 000.- Ft került eddig kifizetésre.
Javasolja,  hogy 100  e.  Ft  összegű támogatást  nyújtsanak  és  amennyiben az  általuk  a  Belügyminisztériumhoz 
benyújtott  pályázaton nyernek további 100 e. Ft összegű támogatásban részesítik őket. 

Szavazásra  bocsátja,  aki  támogatja  azt,  hogy  a  tűzoltóegyesület  100  e.  Ft  támogatásban  részesüljön,   az 
kézfeltartással szavazzon. 

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

57/2011. /III. 31. / Kt. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ábrahámhegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (8256 
Ábrahámhegy, Badacsonyi út. 13.) kérelmét megismerve, döntése szerint egyszeri 100.000,- Ft összegű anyagi 
támogatásban részesíti. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Felelős: Vella Zsolt  polgármester 
Határidő: azonnal.     

17. Csörgey Titusz szobor készítéséhez támogatási kérelme.  

Vella Zsolt  polgármester  A képviselők az alábbi írásos előterjesztést kapták: 
Ábrahámhegy Község Önkormányzatát megkereste támogatási kérelmével Szelle Ernő aki anyagi segítséget kér az 
Önkormányzattól Csörgei Titusz halálának 50. évfordulójára készülő szobor elkészítéséhez.
Az Önkormányzat  költségvetési koncepciójában  700.000.-  Ft  keretet  biztosít  alapítványok,  egyesületek és  civil 
szervezetek támogatására, amelyből 180. 000.- Ft került eddig kifizetésre. A kérelmet az előterjesztéshez mellékeltük 
melyből kiderül,  hogy a  támogatási  kérelmet magánszemély nyújtott  be a  kérelem e-mail-en érkezett így eredeti 
aláírás  nem található a  kérelmező részéről és egyéb elérhetőséget sem jelölt meg a  kérelmező. A költségvetésbe 
alapítványok,  egyesületek  civil  szervezetek  támogatására  terveztünk  ezáltal  magánszemély támogatására  nincs 
lehetőség. A kérelemből nem derül ki hogy a kérelmező valamilyen egyesületet vagy alapítványt képviselne.

Javasolja, hogy szándéknyilatkozatot adjanak arról, amennyiben a szobor elkészül 20. e. Ft támogatást nyújt 
az önkormányzat. Szavazásra bocsátja, aki ezt támogatja  az kézfeltartással szavazzon. 

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

58/2011. /III. 31./ Kt. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szelle Ernő kérelmét megismerve az alábbiak szerint 
döntött: 
A képviselő-testület  szándéknyilatkozatban rögzíti, hogy Csörgei Titusz halálának 50. évfordulójára készülő 
szobor elkészítése, annak megalkotása  után  egyszeri 20.000  Ft összegű anyagi támogatást nyújt. 

Felelős: Vella  Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

18. Buszmegálló felújítása.   
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Vella  Zsolt  polgármester   A  Tompos  hídnál  lévő buszmegálló felújítása megtörtént, amelyet a Badacsonyi 
Borászati Szövetkezet  végzett el a 168.000 Ft +Áfa összegű árajánlat szerint. Kéri, hogy a testület ezt határozatban 
fogadja el. 
Szavazásra bocsátja, aki elfogadja a Tompos-hídnál lévő buszmegálló felújítására  a 168.000 Ft+Áfa összeget, az 
kézfeltartással szavazzon. 

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

59/2011. /III. 31./ Kt.  h a t á r o z a t    

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tompos-hídnál lévő buszmegálló felújítására a 
Badacsonyi Borászati Szövetkezet Nemesgulács által beadott árajánlatot  168.000 Ft-+Áfa összegben elfogadja. 
Az ehhez szükséges forrást a  2011.évi költségvetéséről szóló 3/2011. /II. 14. / rendeletében biztosítja.

Felelős: Vella Zsolt  polgármester 
Határidő:  2010.április 30. 

Tájékoztató
19.  Kistérségi támogatások ellenőrzése során tett megállapításokról. 

Vella  Zsolt   polgármester   A  Magyar  Államkincstár  felülvizsgálta  a  Tapolca  és  Környéke  Többcélú 
Kistérségi Társulás 2007, 2008 és 2009. évi központi költségvetésből származó, a IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai  fejezetben szereplő hozzájárulásai,  támogatásai  év végi elszámolásának szabályszerűségét.  A 
képviselő-testület  a tárgyi anyagot megkapta.

20.Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás feladatainak ellátására 2010.évre igényelt kistérségi 
támogatások szabályszerűségi ellenőrzéséről.

Vella Zsolt  polgármester   A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása megküldte a Tapolca és Környéke 
Kistérség Többcélú Társulása feladatainak ellátása keretében a 2010. évre igényelt támogatások szabályszerűségi 
ellenőrzéséről készített összefoglaló tájékoztatót. 
A képviselő-testület  a tárgyi anyagot megkapta.

21.  ANDÓ Kft.  Balatonfüred közterület használati engedéllyel kapcsolatban írt levele. 

Vella Zsolt  polgármester  A képviselők az alábbi előterjesztést kapták: 
Az Andó Kft. / székhely: Balatonfüred, Köztársaság u. 2/C./ közterület használati engedély iránti kérelmet nyújtott 
be.    
A Kft. jelenleg Ábrahámhegy közigazgatási területén mozgóbolti forgalmazást végez, PB gázpalack, szikviz és szörp 
értékesítésével heti egy alkalommal.
A bérleti szerződést a polgármester úr részére aláírásra elkészítettem  és az Andó Kft. részére  megküldtem.  
Az Andó Kft. a közterület használati kérelméhez mellékelt egy levelet, melyben leírja, hogy a közterület használati díj 
a szabad versenyre vonatkozó rendelkezésbe ütközik.   
Tájékoztatom a képviselő-testületet – mivel levelében az Andó Kft. erre hivatkozott - az Alkotmány 70/A. §. l./ 
bekezdését: 
„ A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári 
jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti 
vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.”
és  9. §. 2./ bekezdését: 
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„  A  Magyar  Köztársaság  elismeri  és  támogatja  a vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát”
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének  „..a közterület használatáról…” szóló  14/2010. /XII. 
23./ rendeletének 5. számú melléklete 9. pontja tartalmazza a mozgóbolti díjat, amely 1.000 Ft/alkalom.
A jelenleg hatályban lévő rendelet szerint a mozgóbolti díj kivethető, amelynek megállapítását semmi nem tiltja. 
Ábrahámhegy községben két kereskedelmi egység van, amely értékesít szikvizet és szörpöt, ezen felül az egyik PB 
gázpalackot forgalmaz. 
A két kereskedelmi egység jelentős összegű iparűzési adót fizet  továbbá építményadót /600 Ft/m2/év/ Ábrahámhegy 
önkormányzata részére. 

Soltész Attila  címzetes főjegyző  Balatonrendes önkormányzat képviselő-testülete a mai ülésén tárgyalta a közterület 
használatáról  szóló  rendeletének  módosítását.  A  rendelettervezetet  a  hivatal  megküldte  a   Veszprém Megyei 
Kormányhivatal  törvényességi  osztályának,  amely  a  balatonrendesi  képviselő-testület   figyelmébe ajánlotta  az 
Alkotmánybíróság  102/2008. /VII. 11. / határozatát, melyet ismertet. 
Hozzáfűzi, hogy az Alkotmánybírósági határozatban szerepeltetett önkormányzat aránytalanul emelte a közterület 
használati díjat. A balatonrendesi önkormányzat  elfogadta a rendeletet,  ebben az esetben aránytalanul csökkentette, 
amely a   diszkrimináció  tilalmába  ütközik.  A  diszkrimináció  vizsgálatánál  eldöntendő kérdés,  hogy az  adott 
szabályozás tekintetében állított megkülönböztetés egymással összehasonlítható alanyi körre vonatkozik-e. Ebben az 
ügyben a kiskereskedelmi tevékenységet végzők alkotnak az adott szabályozás tekintetében homogén csoportot. 

Gáspár József képviselő  Véleménye szerint a mozgóbolt nem hasonlítható össze egy helyhez kötött üzlettel. A 
mozgóbolt még olyan előnyben is van, hogy 6 m2 nagyságú autóval be tudja járni az egész falut. 

A képviselő-testület  egyetértett abban, hogy a  „..a  közterület használatáról…” szóló  14/2010. /XII. 23./ 
rendeletén nem kíván változtatni. 

Vella Zsolt  polgármester  Az ülést 19.00 órakor bezárja. 

k.m.f. 

Soltész Attila Vella Zsolt 
címzetes főjegyző polgármester 

Tájékoztató a zárt ülésről: 
A képviselő-testület az  ápolási  díjak felülvizsgálatával  foglalkozott,  két fő ápolási díj összegét  2011. 
január 1. napjától  23.600 Ft-ra módosította a törvény alapján, és egy fő ápolási díjra való jogosultságát 
megszüntette. 

A jegyzőkönyv hitelesítője:  Fedőné Vodenyák Katalin képviselő 
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