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

Ikt.szám: Á. 29-80/2011. 

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 22-i nyilvános 
rendkívüli ülésén. 

Helye: Ábrahámhegyi Polgármesteri Iroda hivatalos helyiség: Ábrahámhegy, Badacsonyi 
u. 13. 

Jelen vannak: Vella Zsolt polgármester
Fedőné Vodenyák Katalin képviselő
Gáspár József képviselő
Zavari Judit Andrea képviselő

Távolmaradt: Kovács József alpolgármester

Meghívottak: Soltész Attila  címzetes főjegyző megbízásából: Horváth Anita tanácsos
Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető

Vella Zsolt polgármester: tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-
testületből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes. A képviselő-testületi ülést 18.30 órakor megnyitja. 

Ismerteti a napirendet: 

1. Ábrahámhegy Község Önkormányzat strand rendjéről és belépődíjairól szóló 7/2009. (V.20.) 
számú rendelet módosítása

A képviselő-testület a tárgyalandó napirendet egyhangúlag jóváhagyja. 

Vella  Zsolt  polgármester: a  községi  strand  működési  idejének  2011.  szeptember  15-ig  történő 
meghosszabbítása tárgyában szükséges intézkedések kapcsán tájékoztatja a testületet.

Hatósági intézkedést igényel:

- A Veszprém Megyei  Kormányhivatal  Népegészségügyi  Szakigazgatási  Szerv Balatonfüredi 
Balatonalmádi,  Tapolcai,  Sümegi,  Kistérségi  Népegészségügyi  Intézeténél  kell  jelezni  a 
nyitvatartási  idő  meghosszabbítását,  melyben  meg  kell  jelölni  a  vízmintavétel  időpontját, 
valamint  azt,  hogy  a  1066-2/2011  ügyiratszámú  engedélyező  határozatban  szereplő 
kötelezettségeket  a  módosított  nyitva  tartás  során  is  betartja  az  Önkormányzat.  
A működéshez kapcsolódóan egy darab vízvizsgálat elvégzése szükséges.

- A Veszprém Megyei  Kormányhivatal  Népegészségügyi  Szakigazgatási  Szerv Balatonfüredi 
Balatonalmádi,  Tapolcai,  Sümegi,  Kistérségi  Népegészségügyi  Intézete  részére  meg  kell 
küldeni egy módosított üzemeltetési szabályzatot jóváhagyásra, mivel minimálisan változik a 
szabályzatban jelenleg megjelölt strand nyitvatartási időszak (és esetlegesen amennyiben az 
önkormányzatnak ide vonatkozó módosítása van).
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Önkormányzati intézkedést igényel:

- Ábrahámhegy  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  strand  rendjéről  és  belépődíjakról 
szóló 7/2009. (V.20.) rendeletének módosítása

- határozathozatal a módosított strandi üzemeltetési szabályzat elfogadásáról

Önkormányzat és vállalkozók között szerződésekkel kapcsolatos teendők:
- Strand őrzésével kapcsolatos szerződés módosítása
- Vizimentőkkel kötött szerződés módosítása
- Strandon üzemelő vállalkozásokkal kötött szerződések felülvizsgálata

 
A strand 2011. szeptember 15-ig történő nyitvatartásának becsült költség oldala:

Foglalkoztatottak bére: 150.000Ft
Biztonsági szolgálat díja: 112.500Ft
Vizimentők díj: 162.900Ft
Vízvizsgálat díja:   14.250Ft
Szemétszállítás díja   75.750Ft
Tisztítószerek, wc papír, kéztörlő:                 50.000Ft            

Várható költségek összesen: 565.400Ft

A  strand  2011.  szeptember  15-ig  történő  nyitvatartásának  lehetséges  bevétel  oldala:  bevételként 
merülhet fel  a vendéglátósoktól, egyéb bérlőktől beszedett többletdíj.
A jelenleg érvényben lévő rendeletünkben szereplő strandi belépődíjakat és az előző évek augusztus 
21.  és  augusztus  31.  közötti  időszak  strandi  bevételeit  figyelembe  véve  napi  szinten  átlagosan 
120.000Ft várható, mely a 15 napra körülbelül 1.800.000Ft bevételt eredményezne.
A szeptemberi időszakra vonatkozó látogatottságról információval nem rendelkezünk.
A jelenleg ismert 30 napos időjárás előrejelzés szerint  szeptember 3-6. között  esős idő várható a 
Balaton  vize  várhatóan  18-19  fokra  visszahűl.  Újbóli  strandidő  2011.  szeptember  8-tól  várható.  
Az időjárás előrejelzés 14 nap viszonylatában 85% pontosságú, azt követően pontatlan. 

Javasolja,  hogy  a  strand  további  üzemeltetésével  kapcsolatos  költségeket  az  alábbiak  szerint 
határozzák meg. Nem javasolja a strandon üzemelő vállalkozásoktól többletbérleti  díj beszedését.

Foglalkoztatottak bére: 150.000Ft
Vizimentők díj: 162.900Ft
Vízvizsgálat díja:   14.250Ft
Szemétszállítás díja   25.250Ft
Tisztítószerek, wc papír, kéztörlő:               17.000Ft              

Várható költségek összesen: 369.400Ft

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

123/2011. (VIII.22.) Kt. határozat

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  strand 
üzemeltetési  szabályzatát  és  a  strand  2011.  szeptember  15-ig  történő  tovább 
üzemeltetésével  kapcsolatos többletköltségeket Ábrahámhegy Község Önkormányzat 
költségvetésének tartalékkerete terhére biztosítja.

Felelős:  Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: 2011. szeptember 1.
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Vella  Zsolt  polgármester: az  előterjesztés  1.  számú  mellékletében  a  belépőjegyek  árának 
megváltoztatása szerepelt.   A testület konszenzusa alapján a belépődíjak árának megváltoztatását 
nem kezdeményezik a 2011. szeptember 1. és szeptember 15. közötti időszakra. 
Javasolja  a  strand  üzemeltetési  szabályzatának  elfogadását  azzal,  hogy  az  üzemeltetési  időszak 
2011. augusztus 31. helyett szeptember 15-re módosul. (2. számú melléklet)
Mellékelten  csatolva  kerül  bemutatásra  a  strand  elmúlt  5  évet  érintő  bevétel-kiadás  alakulása  
(3. számú melléklet) 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi: 

9/2011. (VIII.23.) rendeletét

A Strand rendjéről és belépődíjairól szóló 7/2009. (V. 20.) rendelet módosításáról 

Vella Zsolt polgármester: megköszöni a részvételt az ülést 19.00 órakor bezárja. 

K.m.f.

Vella Zsolt   Horváth Anita
polgármester     tanácsos

Zavari Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő

3


