
 

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

Ikt.szám: 620-19 /2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7   – i  
nyilvános    ülésén.

Az ülés helye:      Ábrahámhegyi Polgármesteri Iroda   hivatalos helyiség:  
       Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. 

Jelen vannak:  Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Kovács József , alpolgármester 
Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő    
Gáspár József, képviselő  
Zavari Judit, képviselő 

Tanácskozási joggal megjelent:  dr. Szabó Tímea, jegyző 
   
Meghívott:  Tóth Zsuzsanna, pénzügyi előadó 

Kovácsné Auer Katalin, jegyzőkönyvvezető  
( A jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv, a képviselő-testületi ülés  teljes terjedelmét hangfelvétel
rögzíti.)

 
Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Tisztelettel köszönti a megjelenteket. 
A képviselő-testületi ülést  16.00 órakor megnyitja. 
Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből  5 fő jelen van, az ülés határozatképes.
Javasolja, hogy a napirendeket egészítsék ki az alábbiakkal: 

- Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás  Társulási Megállapodása módosítása
- Általános iskolai felvételi körzethatárok

Ismerteti a napirendet: 

1.  Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
2.  Az önkormányzat gazdálkodása 2013. háromnegyedévi helyzetéről szóló tájékoztató 
      elfogadása
3.  Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 
4.  A köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól 
     szóló rendelet  módosítása   
5.  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről szóló 
     14/2007. (IX. 18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

1



6.  A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező  igénybevételről,
     a közterület használatáról és üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló
     rendelet módosítása 
7.   Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó 
      rendelet megalkotása
8.    Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel 
9.    2014. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása   
10.  Önkormányzati épületek lapostetejének újraszigetelése
11.  Településrendezési terv eltérő vélemények egyeztető tárgyalásán felmerült kérdésben
       döntéshozatal
12.  Tájékoztató a 2013. III. negyedévi képviselő-testületi határozatokról    
13.  Dunai János kérelme
14.  Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás  Társulási Megállapodása módosítása
15.  Általános iskolai felvételi körzethatárok

Vella  Ferenc  Zsolt,  polgármester  Javasolja,  hogy  az  előbbiekben  ismertetett  napirendi  pontok
tárgyalását a képviselő-testület fogadja el.
Kéri a testületet, aki egyetért  a napirend elfogadásával, az kézfeltartással jelezze. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi  határozatot hozta: 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

153/2013. (XI. 07.)  HATÁROZATA 

A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról  

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. november 7-i nyilvános  
ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1.  Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
2.  Az önkormányzat gazdálkodása 2013. háromnegyedévi helyzetéről szóló tájékoztató 
      elfogadása
3.  Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 
4.  A köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól 
     szóló rendelet  módosítása   
5.  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről szóló 
     14/2007. (IX. 18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
6.  A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező  igénybevételről,
     a közterület használatáról és üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló
     rendelet módosítása 
7.   Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó 
      rendelet megalkotása
8.    Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel 
9.    2014. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása   
10.  Önkormányzati épületek lapostetejének újraszigetelése
11.  Településrendezési terv eltérő vélemények egyeztető tárgyalásán felmerült kérdésben
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       döntéshozatal
12.  Tájékoztató a 2013. III. negyedévi képviselő-testületi határozatokról    
13.  Dunai János kérelme
14.  Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás  Társulási Megállapodása módosítása
15.  Általános iskolai felvételi körzethatárok

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal

1.  Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Kéri a pénzügyi előadót, hogy pár szóban ismertesse a napirendet. 
 
Tóth  Zsuzsanna,  pénzügyi előadó  Ábrahámhegy Község Önkormányzatának 2013.  évi költségvetési
rendeletének  módosítása  a  előirányzat  módosítások  miatt  szükséges.  A  teljesítés  meghaladta  az
előirányzatokat, többek között a helyi adók, strand árbevétele, bérleti díjbevétel. A kiadásoknál a magas
kamatbevétel, a csatorna új rákötés befizetései.  
 
Vella  Ferenc  Zsolt,  polgármester  Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  képviselő  testülete   az
önkormányzat   2013.  évi költségvetés  módosítását  243.742  e  Ft  bevételi és  243.742  e  Ft  kiadási
főösszeggel fogadja el.
Javasolja, hogy a  költségvetési rendelet módosítását  fogadják el.  
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi rendeletet alkotta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2013. (XI. 21.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (III .06.)
önkormányzati rendelete módosításáról

2.  Az önkormányzat gazdálkodása 2013. háromnegyedévi helyzetéről szóló tájékoztató 
     elfogadása

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Kéri a pénzügyi előadót, hogy pár szóban ismertesse a napirendet.

Tóth  Zsuzsanna,  pénzügyi  előadó  Az  Önkormányzat  kiadásai  között  szereplő  személyi  juttatások
arányos teljesítést mutatnak. A tervezés során számolt 6 fő teljes munkaidős dolgozó bére 12 hónapra, 4
fő strandi dolgozó bére 5 hónapra valamint 4 fő 12 hónapos foglalkoztatott bére tartozik ide. 
Az állományba nem tartozók juttatásaiban a képviselők, illetve a polgármester tiszteletdíja tartozik, mely
az elfogadott tiszteletdíjak után lett számolva.
A járulékok a személyi juttatások alapján teljesültek
A végleges pénzeszköz átadások között  a Közös Hivatal támogatása szerepel, az általános iskolák és
óvodák támogatása (Badacsonytomaj, Révfülöp,) háziorvos támogatása. 
Pénzeszköz  került  átadásra  a  Kistérség  részére  is,  illetve  a  Badacsony CÉH  Egyesületnek,  és  az
Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesületnek.
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Az Önkormányzat által folyósított ellátások kifizetései a háromnegyed évnek megfelelően alakultak. 
A  felhalmozási  kiadásoknál  a  Településrendezési  Terv  módosításának  díja,  a  Hivatali  Épület
felújításának  értéke,  Hivatali  Lakás  felújítás  és  gép,  berendezés  vásárlása  szerepel.  (Kazán  illetve
számítógép)
Működési  bevételek  között  szerepel  a  strandi  bevétel,  továbbszámlázott  szolgáltatások  bevétele
(szemétszállítás), az ehhez kapcsolódó áfa, kamatbevétel szerepel.
 A helyi adók teljesítése összességében nézve megfelelő teljesítést mutat.
Az átengedett  központi  adó  bevételek a  Magyar  Államkincstár  által közölt  adatok  alapján kerültek
kiszámításra. 
Lakossági befizetésként szerepel 1963e Ft csatorna hozzájárulásként.
Az Önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott, pénzkészlete 2013. szeptember 30-án 145.595 e Ft.

Tájékoztatja továbbá a testületet,  hogy a rendezvényre benyújtott  pályázatot  elutasították,  előre nem
tudták, így nem került tervezésre. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Hangosításra és virágosításra nyertek a pályázaton.
Javasolja,  hogy  az  önkormányzat  gazdálkodásának   2013.  háromnegyedévi  teljesítéséről  szóló
tájékoztatót fogadják el.  
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

154/2013. (XI. 07.)  HATÁROZATA 
   

Az  Önkormányzat 2013. háromnegyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató elfogadásáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Ábrahámhegy  Község
Önkormányzata  2013.  évi  költségvetése  végrehajtásának  háromnegyed  éves  helyzetéről  szóló
tájékoztatóját megismerte és 188.834 e Ft bevételi és 91.112 e Ft kiadási főösszeggel elfogadja. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal

Vella Ferenc Zsolt,  polgármester  Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Községek  Körjegyzőségének
elszámolásáról az anyagot a képviselők megkapták. 
Kéri a pénzügyi előadót, hogy pár szóban ismertesse a napirendet.

Tóth Zsuzsanna, pénzügyi előadó
A Körjegyzőség  2012.  december  31-i  megszűnése  miatt  a  Balaton-felvidéki Takarékszövetkezetnél
vezetett  bankszámlája megszűntetésre került, és a számlán lévő 2.005.738.- Ft Ábrahámhegy Község
Önkormányzat, mint gesztor önkormányzat számlájára került átutalásra. 
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A Körjegyzőség felmentett  dolgozóinak részére kifizetett  személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó
járulékok Ábrahámhegy Község Önkormányzat részéről kerültek kifizetésre, továbbá a Körjegyzőség
teljes állományának 12. havi bérköltsége Ábrahámhegy Község Önkormányzatánál került elszámolásra,
mely a nettó finanszírozás keretében mutatkozott.
Ezek  alapján a  teljes  összege  járulékokkal  együtt  9.144.783.-  Ft,  illetve  88.368.-  Ft  egyéb kiadás
(telefondíj, tűzvédelmi szolgáltatás összege), összesen 9.233.151.- Ft. 
Ez csökkentve lett a Körjegyzőség maradványának összegével (2.005.735.- Ft), illetve a Körjegyzőség
12.  havi  nettó  finanszírozás  összegével,  ami  Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatát  illeti  meg
(1.020.094.-Ft) így a felosztandó összeg 8.247.507.- Ft.  
Ábrahámhegy Község Önkormányzat, mint gesztor pályázatot nyújtott be. A pályázat sikeres volt, így a
felmentett munkavállalók részére kifizetett bérek (felmentési időre járó, de legfeljebb 6 havi illetmény és
szociális hozzájárulási adó összege, valamint a végkielégítés és szociális hozzájárulási adója összegének
75%-a)   támogatásának  folyósítása  a  költségvetési  tv  34.§  (2)  bekezdése  alapján  a  júliusi  nettó
finanszírozás keretében történt.
A támogatás összege 4.239.580.- Ft volt.
Ezzel a ténylegesen felosztásra váró összeg: 4.007.927.- Ft, mely a 2012. január 1-jei lakosságszámmal
számolva, arányosan az alábbiak szerint alakulna:
Ábrahámhegy: 2.853.524.-, Balatonrendes: 759.607.-, Salföld: 394.796.- Ft. 

Vella  Ferenc  Zsolt,  polgármester    A  körjegyzőség  megszűnése  okán  az  irodabútorok  átadásával
kapcsolatban egyrészt  a balatonrendesi polgármester  úrral egyeztet,  másrészt  kerültek át  bútorok  az
ábrahámhegyi önkormányzathoz is. Kéri a jegyzőasszonyt, hogy az anyagot készíttesse elő. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Ez egyébként is aktuális lesz, mivel évvégén leltározni kell. 

Vella Ferenc Zsolt,  polgármester  Javasolja,  hogy a körjegyzőség elszámolásáról  szóló  tájékoztatót
fogadják el.  Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

155/2013. (XI. 07.)  HATÁROZATA 

Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Községek Körjegyzőségének elszámolásáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az   Ábrahámhegy-Balatonrendes-
Salföld Községek  Körjegyzősége  2012. évről szóló elszámolását megismerte, és elfogadja azt.
 
Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: 2013. december 31.
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3.  Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Kéri a pénzügyi előadót, hogy pár szóban ismertesse a napirendet.

Tóth  Zsuzsanna,  pénzügyi előadó   Az Önkormányzat  kiadásai között  szereplő  személyi juttatások
tekintetében  a  2013.  évben a  teljesített   összeggel  számoltunk  mivel még  nem tudni  a  2014.  évi
minimálbér összegét és a közmunka programok indulása sem tisztázott.

Az állományba nem tartozók juttatásaiban a képviselők, illetve a polgármester tiszteletdíja tartozik, mely
az elfogadott tiszteletdíjak után lett számolva. 
A járulékok a személyi juttatások után lett arányosan kiszámolva. 
A dologi kiadások a 2013. évet figyelembe véve lett tervezve. 
Végleges pénzeszköz átadások között  az Önkormányzat fizet ki többek között,  óvodai fenntartói díjat
Badacsonytomaj,  Révfülöp  Önkormányzatoknak  valamint  a  Kistérségi  társulásnak  adunk  át
pénzeszközt.
Végleges pénzeszköz átadások között szerepel a Közös Hivatal támogatása, mely kevesebb a 2013. évi
tervezettnél,  mivel a  2014.évi  központi  költségvetési  javaslatban szereplő  adatok  alapján a  Közös
Hivatal  támogatását  a  székhely  település  kapja.  A  támogatás  és  a  hivatal  kiadási  főösszegének
különbözete  került  felosztásra  a  Közös  Hivatal  Önkormányzatai  között,  ez  került  beépítésre  a
koncepcióba. 
A felhalmozási kiadásoknál figyelembe vettük a 2013. évre tervezetteket.
Az Önkormányzat  vissza nem térítendő és visszatérítendő építési támogatást  is nyújt a  lakosságnak
(maximum 2 fő).
Működési bevételek közé a strandi bevétel, bérleti díjak (strandi büfék, Vodafone bérleti díja, és egyéb
bérleti díjak) kamat bevételek és egyéb bevétel lett tervezve.
A helyi adók tervezésénél a 2013. évben befolyt összegek alapján kerültek kiszámításra a bevételek,
amely jelentős mértékben változott.
Számításba vettük, hogy a befolyt gépjárműadó 40%-a illeti csak meg az önkormányzatokat. 
Az állami támogatások tekintetében a költségvetési törvény nélkül pontos adatokat  még nem tudunk,
illetve még nem került közlésre a 2014. évi megalapozó felmérés a Magyar Államkincstár részéről sem.
Felhalmozási bevételek között  az  önkormányzat  3  építési  telek  értékesítését  tervezte  be  a  piaci ár
figyelembevételével. 

Vella  Ferenc  Zsolt,  polgármester   Javasolja,  hogy  az  önkormányzat   2014.  évi  költségvetési
koncepcióját  fogadják  el.   Kéri  a  testületet,  amennyiben  egyetért  a  javaslattal,   kézfeltartással
szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta:
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

156/2013. (XI. 07.)  HATÁROZATA 
                                      
                                           A 2014. évi költségvetés koncepciójáról 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi  költségvetési  koncepciót
megismerte és 262.020 e Ft bevételi és 262.020 e Ft kiadási főösszeggel elfogadja. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal

4.  A   köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól  szóló rendelet    
módosítása       

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Kérdezi a jegyzőasszonyt, hogy mi a javaslata? 

Dr.  Szabó Tímea, jegyző   Az előző  ülésen már jelezte  a előterjesztésben, hogy a díj megállapítása
diszkriminatív, mivel a helyi lakosoknak kedvezményt ad.

Gáspár József, képviselő   Temetési segélyt helybeli kap  40.000 Ft-ot, ha 20.000 Ft-ot fizet a sírhelyért,
akkor meg kell emelni a temetési segély összegét.

Dr. Szabó Tímea, jegyző   Temetési segélyt az kap aki az eltemettetésről gondoskodik és helyi lakosnak
kell lenni. Ha pl. az eltemettető nem helyi lakos nem kap segélyt.

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Azt is szabályozni kellene, hogy urnás temetés a későbbiekben csak 
falban lehet. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   El kellene dönteni, hogy maradjanak-e a magas díjak, továbbá  a kedvezmény
összegét, a temetési segély összegét. 

Gáspár József, képviselő   Alanyi jogon járna a temetési segély, és a sírhelymegváltásra nyújtson be az 
illető kérelmet. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Leszűkül arra a körre, akiknek a családtagjai ténylegesen itt laknak a 
faluban. 
A decemberi ülésen tárgyalják a temető rendjéről szóló rendeletet. 
   

5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről szóló   
       14/2007. (IX. 18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
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Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Kéri a jegyzőasszonyt, hogy ismertesse a napirendet.
 
Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző  E  rendeletet  hatályon  kívül  kell  helyezni,  tekintettel  arra,  hogy  a
felsőoktatásban  részt  vevő  hallgatók  juttatásairól  és  az  általuk  fizetendő  egyes  térítésekről  szóló
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet rendelkezik a Bursa Hungarica ösztöndíj szabályairól, így mivel ez a

tárgykör országos szintű jogszabályban szabályozott, és az önkormányzatok felhatalmazást sem kaptak
e  tárgykörben  rendelet  alkotásra,  így a  pályázatra  vonatkozó  szabályok  nem szerepelhetnek  helyi
rendeletben, helyette szabályzatot lehet alkotni. E szabályzat elfogadásra került a szeptemberi testületi
ülésen. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester Javasolja, hogy a rendeletet helyezzék hatályon kívül. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon.

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi rendeletet alkotta:
 

ÁBRAHÁMHEGY  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

18/2013. (XI. 21.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj odaítéléséről szóló 14/2007. (IX. 18.)  önkormányzati rendelete hatályon kívül

helyezéséről
   

6.  A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező  igénybevételről,
a közterület használatáról és üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló
rendelet módosítása 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester Kéri a jegyzőasszonyt, hogy ismertesse a napirendet. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékgazdálkodásra
vonatkozó  szabályozást  alapvetően  megváltoztatta,  ezért  szükséges  az  e  tárgykörben korábbiakban
alkotott  önkormányzati  rendelet  ennek  megfelelő  módosítása.  E  kötelezettség  teljesítéseként  a
korábbiakban már sor  került  a köztisztaságról és a szervezett  köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről, a közterület  használatáról és üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló
14/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelet  módosítására, melynek során az idei évtől hatályba lépett
leglényegesebb változásnak – megszűnt a képviselő-testületek díj megállapítási jogköre – megfelelően a
díjakra vonatkozó rendelkezések a Hgr-ből hatályon kívül helyezésre kerültek. 
E változtatáson túl a teljes összhang megteremtése érdekében szükségesek egyéb, az indokolás részben
kifejtett módosítások is. 
Alapfogalmak változtak, tulajdonos helyett használó, terjedelmes hulladék helyett lomhulladék.

Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Javasolja, hogy a rendeletet módosítsák az előterjesztés szerint. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi rendeletet alkotta:
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

19/2013. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 

a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, a
közterület használatáról és üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló 14/2010. (XII.

23.) önkormányzati rendelete módosításáról

7.   Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelet megalkotása

Vella Ferenc Zsolt, polgármester   Kéri a jegyzőasszonyt, hogy ismertesse a napirendet.

Dr. Szabó Tímea, jegyző  A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
2013. június 22-én történő hatálybalépéssel módosult.  E tekintetben  a 41.§ (9) bekezdése „A helyi
önkormányzat képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó
rendelkezéseket rendeletben szabályozza.”,   az önkormányzatoknak kötelező rendeletalkotási feladatot
határoz meg. 
További  módosításként  jelentkezik  a  42.§,  -mely rögzíti  a  képviselő-testületek  át  nem ruházható
hatáskörét – 4. pontjából kikerült az államháztartáson kívüli forrás átvétele és átadása, ugyanakkor az
Országgyűlés e rendelkezést kiegészítette azzal, hogy a képviselő-testület át nem ruházható hatásköre az
alapítványi forrás átvétele és átadása.   
A  törvényi  rendelkezés  figyelembe  vételével  tehát  rendeletben  szükséges  szabályozni  az
államháztartáson  kívüli  forrás  átvétel  és  átadás  szabályait,  mely  a  jogszabály  változást  követően
képviselő-testület  átruházható  hatáskörében szerepel, kivételt  képez az alapítványi forrás átvétele és
átadása, ami a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át. 

Leginkább a  civilszervezetek  támogatására  vonatkozik.  Úgy igyekeztünk  a  rendeletet  összeállítani,
ahogy gyakorlatban is alkalmazzuk, tehát kérelem, megállapodást kötünk, testületi döntés kell, el kell
számolni a támogatással. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Javasolja, hogy a rendelettervezetet fogadják el az előterjesztés szerint. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi rendeletet alkotta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

20/2013. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 
az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról
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8.    Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Kéri a jegyzőasszonyt, hogy ismertesse a napirendet.

Dr.  Szabó Tímea, jegyző   A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013.  június 21-én KEOP-1.1.1/C/13
kódszámon  meghirdette  a  Települési  szilárdhulladék-gazdálkodási  rendszerek  eszközparkjának
fejlesztése,  informatikai  korszerűsítése  című  pályázati  felhívást.  A  pályázati  felhívás  alapján  EU
támogatások  felhasználásával, kiemelkedően magas támogatási intenzitás mellett  (maximálisan 95%),
lehetőség nyílik a települési hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésére. 
A  pályázat  sikeres  megvalósításához  a  pályázati  előírások  értelmében  a  Társulást  alkotó
Tagönkormányzatok támogatása is szükséges. 

Fel van sorolva az   anyagban,  hogy a  társulás  milyen eszközöket  akar  beszerezni,  és  az  is,  hogy
lakossági díjnövekedéssel nem jár. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Javasolja, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

157/2013. (XI. 07.)  HATÁROZATA 

             Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel 
                                    KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projektről

Ábrahámhegy Község  Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Észak-balatoni 
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 
kódszámú projekt” című előterjesztést, mellyel összefüggésben a következő határozatot hozza: 

1. A Képviselő-testület a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat megvalósítását támogatja. Az önkormányzat
a  KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010   pályázathoz  ezúton  igazolja,  hogy  az  általa  ill.  kijelölt
közszolgáltatója  által  az  üzemeltetési  koncepció  alátámasztásához  nyújtott,  és  az  MT-ben
feltüntetett  adatok,  információk  a  valóságnak  megfelelnek  továbbá  az  MT-ben  bemutatott
üzemeltetési koncepciót ismeri és elfogadja. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Határidő: azonnal 
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9.    2014. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása       

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Együttes ülésen felmerült a belsőellenőrzési feladatok ellátása. 
Valószínű  a  tíz  önkormányzatnak  kell  megoldani  ezt  a  kérdést.  Most  volt  belsőellenőrzés  a
gyermekszállítással kapcsolatban. 

Javasolja, hogy a belsőellenőrzési tervet hagyják jóvá.  
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

158/2013. (XI. 07.)  HATÁROZATA 

                                     A 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2014.  évre  vonatkozó  belső
ellenőrzési tervet jóváhagyja.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: a tervben meghatározottak szerint

10.  Önkormányzati épületek lapostetejének újraszigetelése

Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Az Önkormányzat kultúrház illemhelye, a gyermekorvosi rendelő feletti rész illetve a Kulturális centrum
vizesblokkjának lapos tető szigetelése tönkrement, mely miatt a vakolat leázik. A hiba oka a meglévő
szigetelés, valamint a bádogozás hibája, melynek cseréjére van szükség. A három tető szigetelésére és a
két tető esetében bádogozás cseréjére ajánlat került bekérésre.

Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő   Oldaltetővel nem lehet megcsinálni?

Vella Ferenc Zsolt, polgármester Meg kell kérdezni, ebből az összegből nem jön ki. 

Gáspár József, képviselő  Minél előbb meg kell csináltatni. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester   Javasolja, hogy a Marton Bau-Tech Kft. árajánlatát  467 950 Ft-+ 
Áfa összegben fogadják el. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
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159/2013. (XI. 07.)  HATÁROZATA 
   

Önkormányzati épületek lapos tetejének újraszigeteléséről

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 702 hrsz-ú ingatlanon a  kultúrház
mellékhelyiségei  feletti,  a  gyerek orvosi  rendelő feletti,  valamint a 723 hrsz-ú ingatlanon lévő
könyvtár vizesblokk lapostető szigetelés és bádogozás cseréjére, a Marton Bau-Tech Kft. ( 8314
Vonyarcvashegy, Fő utca 63.)  által benyújtott 467 950 Ft+ Áfa összegű ajánlatot elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: 2013. november 30.

11.    Településrendezési terv eltérő vélemények egyeztető tárgyalásán felmerült kérdésben  
döntéshozatal

Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Ábrahámhegy Község településrendezési eszközeinek módosítása során 2013. október 15-én egyeztető
tárgyalás megtartására került sor.
Az egyeztető  tárgyaláson az  Állami főépítész fenntartotta  a  véleményét  erkélyekkel és  loggiákkal
kapcsolatban, nem javasolta a helyi építési szabályzat módosítását. A kérés jóváhagyását jogszabály 
nem tiltja, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nem rendelkezett  azokról a területekről, amelyekre
külön szabályokat kellene megállapítani, ennek ellenére felhívta a figyelmet a Balaton törvény 28.§-ban
foglaltakra. 
Javasolja, hogy a  határozati javaslatot fogadják el.  
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

160/2013. (XI. 07.)  HATÁROZATA 
   

Ábrahámhegy Község  Településrendezési eszközei módosításának egyeztető tárgyalásán felmerült
erkély és loggia kérdésben döntéshozatal

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete   Ábrahámhegy  Község
településrendezési  eszközeinek  módosítása  során  az  egyeztető  tárgyaláson  elhangzottak
ismeretében, figyelembe véve, hogy az utcafronton erkély és loggia létesítésének beépítésre szánt
területen  jogszabályi  akadálya  nincs,  továbbra  is  fenntartja  azon  álláspontját,  hogy
Ábrahámhegy község teljes közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 18/2005.
(XII.15.)  önkormányzati  rendelet  14.§  1)  bekezdésében  szereplő erkély és  loggia  létesítésének
tiltását törölni kívánja.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
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Határidő: 2013. november 30.

12.  Tájékoztató a 2013. III. negyedévi képviselő-testületi határozatokról        
       
Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Az önkormányzat   Szervezeti és Működési Szabályzatának  16. § (1) bekezdés b) pontja alapján a
képviselő-testület  a  polgármester  előterjesztése  alapján  dönt  a  lejárt  határidejű  határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról.
A   2013.  III.  negyedévi  képviselő-testületi  határozatok  végrehajtásáról  szóló  tájékoztató  jelen
előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.

Javasolja, hogy a tájékoztatót fogadják el. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

161/2013. (XI. 07.)  HATÁROZATA 
   
                                A 2013. III. negyedévi határozatokról szóló tájékoztatóról

Ábrahámhegy   Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete   az  önkormányzat  Szervezeti  és
Működési  Szabályzatáról szóló  16/2013.  (X.  01.)  rendeletének  16.  § (1)  bekezdés b)  pontja
alapján a 2013. III. negyedévi lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót  elfogadja. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt,  polgármester 
Határidő: azonnal

13.   Dunai János kérelme 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Meilinger Helga és Dunai János kérelmezi, hogy  a Helyi Építési Szabályzatról szóló  18/2005. (XII.15.)
önkormányzati  rendelet  14.§  3)  bekezdését,  valamint  a  14.§  4)  bekezdését  a  képviselő-testület
módosítsa.
A jelenleg folyamatban lévő módosításba és közlekedési hálózat felülvizsgálatba tárgyi terület módosítás
nem szerepeltethető, mivel az visszavetné az eljárást, továbbá jogszabály módosulás miatt, új eljárásrend
lenne szükséges.
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A kormányrendelet  alapján ehhez  főépítész  alkalmazása  szükséges,  továbbá  az  eljárás  lefolytatását
megelőzően  tisztázni  szükséges,  hogy a  módosítási  kérelem elfogadása  teljes,  vagy egyszerűsített
eljárásrend szerint történik.  

Javasolja, hogy a határozati javaslatot fogadják el.  
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

162/2013. (XI. 07.)  HATÁROZATA 
   

                                               Helyi Építési Szabályzat módosításáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Meilinger  Helga  és  Dunai  János
kérelmére Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ábrahámhegy község 
teljes  közigazgatási  területének  Helyi  Építési  Szabályzatáról  (továbbiakban:  HÉSZ)  szóló
18/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelete 14.§ (3) –(4) bekezdésének, módosítását támogatja.

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a HÉSZ, mint településrendezési eszköz ezen
bekezdéseinek Mk-4 területre vonatkozó módosítása iránt a szükséges intézkedéseket tegye meg,
a  312/2013  (XI.8.)  Kormányrendelet  előírásainak megfelelően a  szükséges eljárás lefolytatását
kezdeményezze. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: 2013. november 30.

14. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosítása 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Kéri a jegyzőasszonyt, hogy ismertesse a napirendet. 

Dr . Szabó Tímea, jegyző    A  Társulási Tanács, valamint a társulási tag önkormányzatok képviselő-
testületei  felülvizsgálták  az  akkor  hatályos   társulási megállapodást,  és  2013.  június 30.-ai hatályba
lépéssel a törvényi előírásoknak megfelelően  módosította.
A  révfülöpi székhelyű  Szociális Szolgálat fenntartásában részt vevő települések 2013. június hónapban
bejelentették  a  Tapolca  Környéki  Önkormányzati  Társulás  elnökének,  hogy  kötelezően  ellátandó
szociális feladataikat  a családsegítés,  házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés  tekintetében  2014.
január 1-től  a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti szolgálat által kívánják ellátni. 
Az érintett települések a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásnak tagjai, azonban a családsegítés
valamint a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés feladatokat a révfülöpi székhelyű, a hét település
részvételével működő Társulás által fenntartott  önállóan működő költségvetési intézmény útján látták
el. A Társulás 2013. december 31. napjával megszüntetésre kerül.

Vella Ferenc Zsolt, polgármester Javasolja, hogy a  határozati javaslatot fogadják el.  
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Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

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

       ÁBRAHÁMHEGY  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

             163/2013. (XI. 07.)  HATÁROZATA

         A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításáról

Ábrahámhegy  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodása 2014. január 1-jei hatállyal történő módosítását, mely alapján
a Társulási Megállapodás 6-7. melléklete módosul a szociális alapellátási feladatok tekintetében,
az előterjesztéssel egyező tartalommal elfogadja. 

Utasítja a polgármestert, hogy a határozat-kivonatot a Társulási Tanács elnöke részére küldje
meg.

Felelős:  Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: 2013. november 15.  

15.     Általános iskolai felvételi körzet megállapítása 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester Kéri a jegyzőasszonyt, hogy ismertesse a napirendet.

Dr. Szabó Tímea, jegyző   A Veszprém Megyei Kormányhivatal megküldte a Veszprém megye kötelező
felvételt biztosító általános iskoláinak, a körzethatárok meghatározásának tervezetét.
Az önkormányzat véleményének tartalmaznia kell a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a
településen  lakóhellyel,  ennek  hiányában  tartózkodási  hellyel  rendelkező  halmozottan  hátrányos
helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. 
A településen jelenleg általános iskolába járó halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nem szerepel a
jegyző nyilvántartásában.

Javasolja, hogy az általános iskolai körzethatárokat fogadják el.  
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

Ábrahámhegy   Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi  határozatot: 
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       ÁBRAHÁMHEGY  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

             164/2013. (XI. 07.)  HATÁROZATA

                                Általános iskolai felvételi körzet véleményezéséről

Ábrahámhegy   Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal
által elkészített az általános iskolai felvételi körzethatárokat meghatározó tervezetet megismerte,
és arról az alábbi véleménye alakult ki:

A képviselő-testület  elfogadja az előterjesztés szerint a körzethatár besorolást. 

Véleménye kialakítása során a Képviselő-testület figyelembe vette, hogy a település jegyzőjének
nyilvántartásában Ábrahámhegy lakóhellyel,  ennek hiányában tartózkodási  hellyel rendelkező
halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermek jelenleg nem szerepel. 

Utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Veszprém Megyei Kormányhivatal részére küldje
meg.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Határidő: 2013. november 29. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Az ülést  18.00  órakor bezárja. 
 

k.m.f. 

Vella Ferenc Zsolt Dr. Szabó Tímea 
polgármester      jegyző
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