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

Ikt.szám: Á. 29-78/2011. 

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 10-i nyilvános 
rendkívüli 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
Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető

Vella Zsolt polgármester: tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-
testületből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes. A képviselő-testületi ülést 18.00 órakor megnyitja. 

Ismerteti a napirendet: 

1.) Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok értékelésének kiegészítése
2.) Beiskolázási segély megállapítása 
3.) Mobil WC építése
4.) Gáti Zsuzsanna és Ábrahámhegy Község Önkormányzat közötti peres ügy

Vella  Zsolt  polgármester: javasolja,  hogy  az  előbbiekben  ismertetett  napirendi  pont  tárgyalását  a 
képviselő-testület fogadja el. Kéri az erre vonatkozó szavazást.

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

112/2011. (VIII.10.) Kt. határozat: 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. augusztus 10-i 
rendkívüli nyilvános ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint: 

1.) Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok értékelésének kiegészítése
2.) Beiskolázási segély megállapítása 
3.) Mobil WC építése
4.) Gáti Zsuzsanna és Ábrahámhegy Község Önkormányzat közötti peres ügy

Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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1.) Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok értékelésének kiegészítése

Vella  Zsolt  polgármester: tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a  gyermekek védelméről  és a gyámügyi 
igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  96.§  (6)  bekezdése alapján:  „A  helyi  önkormányzat  a 
gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatainak  ellátásáról  minden  év  május  31-ig  –  a  külön  
jogszabályban leírt tartalommal – átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal”.
A Képviselő-testület  az átfogó értékelést  megtárgyalta  és elfogadta,  azonban a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal észrevételezte, hogy a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi 
eljárásról  szóló  149/1997.  (IX.  10.)  Korm.  rendelet  10.  számú  mellékletében  leírt  tartalmi 
követelmények közül a jelentés nem teljes körűen tartalmazza a gyermekjóléti szolgáltatónál végzett 
szakmai ellenőrzés tapasztalatainak bemutatását. 
Jelentés az alábbi tartalmú 6.) ponttal fog kiegészülni:  

Felügyeleti szerv gyámhatósági, gyermekvédelmi szakmai ellenőrzésének tapasztalata

2010.  évben  a  Veszprém  Megyei  Közigazgatási  Hivatal  Szociális  és  Gyámhivatalának 
ellenőrzésére  került  sor.  Ennek  során  a  jegyző  gyámügyi  hatósági  tevékenysége 
jogszerűségének, valamint alapvető jogszabályok hatályosulásának vizsgálata történt. 
Az ellenőrzés alkalmával tett megállapítások:
Az ellenőrzés során hiányosság megállapítására nem került sor.
A  gyermekvédelmi  szolgáltató  tevékenységet  végzők  működtetését  ellenőrző  hatóság 
ellenőrzésére nem került sor.

Kéri a  képviselő-testületet a fentiekkel kiegészített  átfogó értékelés elfogadására. (a teljes jelentés a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

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

113/2011. (VIII.10.) Kt. határozat: 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önkormányzat 
gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatainak  ellátásáról  szóló  átfogó  értékelést  a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal felhívására megtárgyalta a 
felhívásban foglalt kiegészítéssel együtt egységes szerkezetben elfogadja.
Az értékelés Veszprém Megyei Kormányhivatal  Szociális és Gyámhivatal  felé történő 
megküldéséről a körjegyzőség gondoskodik.

Határidő: 2011. augusztus 29.
Felelős: Soltész Attila körjegyző

2.) Beiskolázási segély megállapítása 

Vella  Zsolt  polgármester:  Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 7/2011. (IV.1.)  számú rendeletének 19§ (1) bekezdés 
alapján  „Iskolakezdési  támogatásra  jogosult  jövedelemhatártól  és  rászorultságtól  függetlenül 
Ábrahámhegy községben lakóhellyel  rendelkező általános iskola,  közép- vagy felsőfokú tanintézet 
nappali tagozatán tanuló személy”
A 3/2011. (II.14.) számú költségvetési  rendeletében az Önkormányzat által folyósított  támogatások 
között a beiskolázásra tervezett összeg 600.000Ft. 
A költségvetésben a beiskolázási segély személyenkénti összege nem lett meghatározva.
2010. évben 43 fő részére került kifizetésre beiskolázási segély 10.000 Ft összegben.
2011.  évben  az  igénybevevők  száma  változhat  az  iskolai  tanulmányokat  kezdők  és  befejezők 
számának változása miatt. 
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Kérdezi, hogy a 10.000 Ft/fő  beiskolázási segély összegtől különböző javaslat van-e.

A testület részéről más javaslat nem érkezett. 
Kéri  a 10.000 Ft összegű beiskolázási segély elfogadását.   

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

114/2011. (VIII.10.) Kt. határozat: 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  községben  állandó 
lakosként bejelentett  és életvitelszerűen ott  élő nappali  tagozaton tanuló gyermekek 
részére, - az iskolalátogatási igazolások bemutatása mellett –  10.000 Ft, (azaz tízezer 
forint) összegű beiskolázási segélyt nyújt.
Megbízza a Körjegyzőt, hogy az iskolalátogatási igazolások bemutatása után, az összeg 
kifizetéséről saját hatáskörben gondoskodjék.
A beiskolázási segély kifizetésére 2011. szeptember 30. napjáig van lehetőség.

Felelős:  Vella Ferenc Zsolt polgármester
               Soltész Attila körjegyző
Határidő: 2011. szeptember 30.

4. Mobil WC építési ügye

Vella  Zsolt  polgármester:  ismerteti  a  képviselő-testülettel,  hogy  a  98/2011.  (VI.16.)   számú 
határozatban foglalt 2011.  évi költségvetés tartalék kerete terhére meghatározott 300.000 Ft összeg 
a   benyújtott  számlák ismeretében nem elegendő a  mobil  WC építés beruházáshoz,  így kéri  a 
testületet, hogy a költségek 650.000 Ft-ra kerüljenek módosításra. 

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

115/2011. (VIII. 10.) KT határozat

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  98/2011.  (VI.  16.)  számú 
határozatát módosítja azzal, hogy  ábrahámhegyi futballpálya területén kialakított mobil 
WC kivitelezési költségeit 650.000 Ft összegben hagyja jóvá az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének tartalék kerete terhére. 

Határidő: 2011. augusztus 30.
Felelős: Vella Zsolt polgármester

5. Gáti Zsuzsa és Ábrahámhegy Önkormányzat közötti peres ügy

Vella Zsolt polgármester:  ismerteti a képviselő-testülettel, hogy Gáti Zsuzsa által az Önkormányzat 
ellen indított  birtokháborítás  megszüntetése perben olyan tartalmú ítélet  született,  hogy a bíróság 
kötelezi  az  önkormányzatot  a  723  hrsz-ú  ingatlanon  a  hulladék  gyűjtésének  és  a  munkagépek 
üzemeltetésének megszüntetésére. 
Javasolja  a  testületnek,  hogy  az  ítélet  ellen  nyújtsanak  be  fellebbezését  a  Veszprém  Megyei 
Bírósághoz. 
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Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

116/2011. (VIII.10.) KT határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete  Gáti Zsuzsa (1125 Budapest, 
Zalai  u.  1/C.)  felperes  által  Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  alperes  ellen 
birtokháborítás megszüntetése iránti perében - az Ábrahámhegy 723 helyrajzi  számú 
ingatlan  vonatkozásban  -  a   Tapolcai  Városi  Bíróság  8.P.20646/2010/15/I.  számú 
ítéletével  szemben  fellebbezést  nyújt  be  a  Veszprém  Megyei  Bírósághoz.  

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

A  képviselő-testület  zárt  ülés  keretében  döntött  egy  lakásfenntartási  támogatási  kérelem 
elutasításáról,  egy  fő  részére  normatív  és  egy  fő  részére  helyi  lakásfenntartási  támogatás 
megállapításáról.  Továbbá  döntést  született   egy  lakásépítési  támogatás  odaítéléséről  és 
Ábrahámhegyért Emlékérem adományozásáról. 

K.m.f.

Vella Zsolt Soltész Attila
polgármester            címzetes főjegyző

Kovács József
jegyzőkönyv-hitelesítő
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