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

Ikt.szám: 709-5 /2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 6 - i   nyilvános
ülésén.

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

Jelen vannak:  Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Gáspár József, képviselő  
Zavari Judit Andrea, képviselő

            Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő   
 

Távolmaradt: Kovács József , alpolgármester 
 

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  
17.00 órakor megnyitja. 
Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből  4 fő jelen van, az ülés határozatképes.
Javasolja, hogy a napirendeket egészítsék ki a   mozgáskorlátozott akadálymentes vízibejáró szállítása és
telepítése napirenddel. 
 
Ismerteti a napirendet:

1.   Ábrahámhegy Község Önkormányzata  2/2013. (III. 06.)  költségvetési rendeletének 
módosítása 

2.   Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés teljesítésének elfogadása
3.   Falugondnok beszámolója
4.   Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata 
5.   Ábrahámhegy Község  Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló   

16/2013.(X. 01.) rendeletének módosítása
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6.   Polgármester beszámolója az önkormányzat részvételével működő társulások
2013. évi tevékenységéről 

7.    Belső ellenőrzési jelentés
8.    A 2013. évi rendezvények elszámolása 
9.    Strandi ügyek
10.  Polgárőr Egyesület ügye 
11.  Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodás 
        módosítása 
12.   Strandi  területbérleti ügyek  
13.   A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2013. évre vonatkozó 
        átfogó értékelés elfogadása    
14.   Gyuris Zoltán ingatlancsere  iránti kérelme
15.   Strandi vizesblokk válaszfalak rendelése 
16.   Magyar Napló Kft. kiadvánnyal kapcsolatos megkeresése
17.   Szilvádi-hegy aszfaltozási ügye     
18.  Mozgáskorlátozott akadálymentes vízibejáró szállítása és telepítése 

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   4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi  határozatot hozta: 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

50/2014. (V. 06.)  HATÁROZATA 

A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról  

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014.  május 6–i nyilvános  ülésének
napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1.   Ábrahámhegy Község Önkormányzata  2/2013. (III. 06.)  költségvetési rendeletének 
módosítása 

2.   Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés teljesítésének elfogadása
3.   Falugondnok beszámolója
4.   Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata 
5.   Ábrahámhegy Község  Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló   

16/2013.(X. 01.) rendeletének módosítása
6.   Polgármester beszámolója az önkormányzat részvételével működő társulások

2013. évi tevékenységéről 
7.    Belső ellenőrzési jelentés
8.    A 2013. évi rendezvények elszámolása 
9.    Strandi ügyek
10.  Polgárőr Egyesület ügye 
11.  Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodás 
        módosítása 
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12.   Strandi  területbérleti ügyek  

13.   A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2013. évre vonatkozó 
        átfogó értékelés elfogadása    
14.   Gyuris Zoltán ingatlancsere iránti  kérelme
15.   Strandi vizesblokk válaszfalak rendelése 
16.   Magyar Napló Kft. kiadvánnyal kapcsolatos megkeresése
17.   Szilvádi-hegy aszfaltozási ügye     
18.  Mozgáskorlátozott akadálymentes vízibejáró szállítása és telepítése 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal

Napirend előtti tájékoztató: 
Vella  Ferenc  Zsolt,  polgármester    Tájékoztatja  a  testületet,  az  átruházott  hatáskörben  hozott
intézkedésekről, mely szerint temetési önkormányzati segélyben   2 fő részesült, összesen 80.000 Ft
összegben.  A képviselő-testületi határozatokról szóló tájékoztatót is megkapták a képviselők.  Kérdezi
a képviselőket van-e kérdésük? 
Amennyiben nincs,  úgy javasolja,  hogy a   határozatokról   szóló  tájékoztatót   és  a   polgármester
napirend előtti  tájékoztatóját  fogadják el.  
Kéri, hogy  aki a javaslatot elfogadja, az kézfeltartással szavazzon. 

Ábrahámhegy   Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi  határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

51/2014. (V. 06.)  HATÁROZATA 

A két ülés között hozott képviselő-testületi   határozatokról és a polgármester önkormányzati  
                                                  feladatokról  szóló tájékoztatójáról

Ábrahámhegy   Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete   az  önkormányzat  Szervezeti  és
Működési  Szabályzatáról szóló  16/2013.  (X.  01.)  rendeletének  16.  § (1)  bekezdés b)  pontja
alapján  a   két  ülés  között  hozott  képviselő-testületi   határozatokról  szóló  tájékoztatót  és  a
polgármester  önkormányzati feladatokról szóló tájékoztatóját elfogadja. 

Felelős:  Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Határidő: azonnal

1. Ábrahámhegy önkormányzat  2/2013. (III. 06.)  költségvetési rendeletének módosítása   

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Kéri a pénzügyi előadót, hogy pár szóban kiegészítést tegyen.

Tóth Zsuzsanna, pénzügyi előadó  A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása az év végi beszámoló
készítésekor végzett előirányzat módosítások miatt szükséges.
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Elírás van benne, mivel benne maradt  Balatonrendes, természetesen Ábrahámhegy önkormányzatáról
van szó.  

A költségvetést   266.971  e  Ft  bevételi és  kiadási főösszeggel kellene elfogadni.  Főként  a  bevételi
oldalhoz igazították a kiadásokat, módosultak a helyi adók,  szépen befolytak és átlépték a tervezettet.
Állami támogatások is, mivel  pályázott az önkormányzat, és az  Állam Kincstári támogatáson  keresztül
kapta meg az önkormányzat a létszámcsökkentési pályázatra a támogatást. Év végén a lakossági víz- és
csatorna pályázat volt, ami a Kincstári pályázaton keresztül jött meg. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester   Kérdés nem merült fel, így javasolja, hogy a 2013. évi költségvetési
rendeletet  az  előterjesztés  szerint  módosítsák,  és   266.971  e  Ft  bevételi és   266.971  e  Ft  kiadási
főösszeggel fogadják el. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi rendeletet alkotta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

            3/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
                           szóló   2/2013. (III. 06.)  rendelete  módosításáról  

2. Ábrahámhegy önkormányzat 2013. évi költségvetés teljesítésének elfogadása   

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Kéri a pénzügyi előadót, hogy pár szóban kiegészítést tegyen. 

Tóth Zsuzsanna, pénzügyi előadó  A zárszámadás a tényleges teljesítést mutatja, ez alapján 257.656 e Ft
bevételi  és 123.152 e Ft. kiadási főösszeggel zárták az évet. 
Az előző évi pénzmaradvány  107.414 e Ft volt.   12 fő volt  a létszámkeret, ebből 8 fő közalkalmazott
és 4 fő közfoglalkoztatott.
A felhalmozási kiadások 5.255 e Ft összegű volt,  a mellékletben vannak a bevételei és a kiadásai. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester   Kérdezi, hogy kinek van kiegészíteni valója?
Kérdés  nem volt,  így javasolja,  hogy az  önkormányzat  2013.  évi  költségvetésének  zárszámadását
fogadják el.   Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi rendeletet alkotta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

            4/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetési 
                 zárszámadásáról

3.   Falugondnok beszámolója 
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Vella Ferenc Zsolt, polgármester   Pacsi József falugondnok  beszámolóját a testületi tagok megkapták.
Munkaidőn kívül is sokat  dolgozik, pozitívan értékeli a munkáját.  Kérdezi a jegyzőasszonyt,  hogy a
falugondnoki  állami támogatás megérkezik? 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   Igen.

Vella Ferenc Zsolt, polgármester   A kistérségi szállítás összegét is megkapják? Az autó költsége sokba
kerül,  a  gépkocsi  fenntartást  az  önkormányzat  finanszírozza.  Amit  kapnak,  azt  csak  a  bérre  és  a
járulékokra elég.  

Dr. Szabó Tímea, jegyző   Igen, de  erre pontosan rá fog nézni.

Vella Ferenc Zsolt, polgármester Amennyiben kérdés nem merül fel, úgy javasolja, hogy  a beszámolót
fogadják el. Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

52/2014. (V. 06.)  HATÁROZATA 

A falugondnok beszámolójáról 

Ábrahámhegy      Község   Önkormányzata    Képviselő-testülete    Pacsi József  falugondnok
2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal

4.  A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata   

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

Dr. Szabó Tímea, jegyző  A temetővel kapcsolatos díjakat rendeletben kell megállapítani és évente felül
kell vizsgálni. A felülvizsgálat egyik módja lehet az is, hogy a képviselő-testület a díjakat nem kívánja
módosítani.  De  indokolt  a  módosítás,  mivel  a  temető  fenntartásával  kapcsolatban  merülnek  fel
költségek. 
A díjak alapján megállapítható,  hogy a  temetőfenntartási  hozzájárulás  díja nem felel meg  annak a
szabálynak,  hogy  az  adott  évben az  egyes  sírhelyekre  megállapított  megváltási  díjtételek  egyszerű
számtani átlagának 5%-át (5774 Ft) nem haladhatja meg.  A temetőfenntartási hozzájárulás díja: 10. 000
Ft + áfa / alkalom. Ez az, amit például a sírkövesnek kellene fizetnie. 
A másik része  az  Áfa kérdés,  Áfa  tartalommal kerülnek  kiszámlázásra.  Az  ingatlanok  bérbeadása
kapcsán probléma merült fel, ahol némi segítséggel kellett kiigazodni, Ábrahámhegy esetében nem kell
az ingatlanok bérbeadásánál Áfa-t felszámolni, a  díjakat Áfa nélkül kellene meghatározni.
A temetőfenntartási hozzájáruláson kellene gondolkodni, másrészt az Áfa kérdésen, amit úgy 
rendezzenek, a nettó összeg legyen a díj, vagy a bruttó. 
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Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Ami volt a  bruttó összeg.   A költségvetésnek nem kell befizetni az 
Áfa-t, itt marad az önkormányzatnál?

Dr. Szabó Tímea, jegyző   Igen. 

Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő  Akkor a díj nem ennyi?    

Dr. Szabó Tímea, jegyző     Nem, átadja a korábbi  díjakat a képviselő asszonynak megtekintésre. 

Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő    A helyi lakosoknak volt a kedvezmény és azt beszélték, hogy
beleteszik a támogatási rendszerbe. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   A decemberben elfogadott szociális rendeletben benne van. 

Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő    Még a temetőfenntartási hozzájárulást mondtad. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   Igen, hogy legyen vagy nem

Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő   Akkor ne legyen.

Vella Ferenc Zsolt, polgármester    Gáspár József képviselőt kérdezi, hogy az ő idejében hogy volt. 

Gáspár József, képviselő   Volt egy időszak, akkor a temetkezési vállalkozók fizették, csak a vállalkozó 
a számlába beletette, és  akkor inkább úgy döntöttek, hogy nem foglalkoznak vele. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester    Akkor ezt kihagyják és ne legyen. A többi pedig a bruttó árakkal,
ahogy eddig volt.  Kéri a testületet, amennyiben ezzel egyetért,  kézfeltartással  szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta :

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

53/2014. (V. 06.)  HATÁROZATA 

                    A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálatáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztemető rendjéről, használatának,
igénybevételének szabályairól szóló 12/2010. (XI. 22.) önkormányzati rendeletében szabályozott, a
temetővel  kapcsolatos  díjakat  felülvizsgálta,  ami  alapján  megállapítja,  hogy   a  díjakat  az
alábbiak szerint kívánja módosítani:

a) a temetési hely, illet leg az újraváltás díja:ő

A B
1. temetési hely megváltási díj
2. 1 személyes sírhely 50.000 Ft 
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3. 2 személyes sírhely 90.000 Ft 
4. 4 személyes sírhely 150.000 Ft 
5. gyermeksírhely 0 Ft
6. 1 személyes sírbolt 150.000 Ft 
7. 2 személyes sírbolt 270.000 Ft 
8. 4 személyes sírbolt 480.000 Ft
9. urnafülke 80.000 Ft 
10. urnasírhely 50.000 Ft 

b) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temet ben vállalkozásszer en munkát végz k általő ű ő
fizetend  temet fenntartási hozzájárulás díja: 0 Ftő ő

Felkéri  a  jegyzőt  a  szükséges  véleményeztetési  eljárás  lefolytatására,  valamint  arra,  hogy  a
rendelet módosításának tervezetét terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: dr. Szabó Tímea, jegyző
Határidő: a következő tervezett testületi ülés

5.     Ábrahámhegy Község  Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló   
16/2013.(X. 01.) rendeletének módosítása

Vella Ferenc Zsolt, polgármester   Felkéri a jegyzőasszonyt az ismertetésre. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   Eddig szakfeladatokra könyveltek a pénzügyi dolgozók, most kormányzati
funkció kódokat  kell alkalmazni, és ezt volt szükséges átvezetni az SZMSZ mellékletében, továbbá a
szociális rendelet miatti hatáskörváltozást  vezették át,  valamint  a  kistérségi társulással kapcsolatos
változás során a belsőellenőrzési feladatok ellátását vezették át. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  A belső ellenőrzéssel hogyan állnak?  

Dr. Szabó Tímea, jegyző   A kollégákat megkereste, választ nem kapott, még ír levelet. Ha ez az út nem
működik, akkor megbíznak valakit, időközben másik cég jelentkezett, és ajánlatot tettek. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Badacsonytomaj egyedül látja el, Szigliget jelezte, hogy ők nem.
Káptalantóti, Kisapáti? 

Dr.  Szabó Tímea, jegyző    Ők Szigligethez tartoznak.   A szigligeti jegyzőasszony is érdeklődött,  a
lesenceistvándi  jegyző úr is  úgy tűnt,  hogy partner, de aztán még sem.     

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Ha a többi település nem, akkor  a tíz önkormányzat marad.

Dr. Szabó Tímea, jegyző   Akkor megoldja a tíz település.

Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő    Belső emberként nem lehet felvenni valakit? 

Dr.  Szabó Tímea, jegyző    A többiekkel való összefogás azért  lett  volna jó, hogy fel lehetett  volna
valakit nyolc órában venni.  Így vagy az lesz, hogy céggel kötnek szerződést, vagy felvesznek valakit
minimális órában. 
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Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Ha tizen maradnak, akkor  a belső ellenőr milyen feladatot lát el, és az
összegek hogyan lesznek elosztva? 

Dr.  Szabó Tímea, jegyző    Az első belső ellenőri ajánlatot  lakosságszám arányosan osztotta  meg az
előterjesztésben.  Ez  ami  leginkább  követhető.  Önkormányzatonként  egy  belső  ellenőrzésre  évente
szükség van, a lakosságszám arányos  közelíti meg a valóságot.

Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő   Be lehet építeni a hivatal költségvetésébe és le van osztva? 

Dr. Szabó Tímea, jegyző    Igen, mint egyfajta pluszként, ezt az önkormányzatoknak kell biztosítani,
sokkal egyszerűbb ha nem külön önkormányzatonként kötik meg, hanem a hivatal egyben. 
Az  ellenőrzésekbe szabályzatellenőrzést tett bele a tervbe, minden önkormányzatnál másik szabályzatot,
hogy minden szabályzat végig legyen nézve. 
 
Vella Ferenc Zsolt, polgármester Javasolja, hogy a rendelet módosítását  előterjesztés szerint fogadják
el. Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi rendeletet alkotta :

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

              5/2014. ( V. 20. )  önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
                              16/2013.(X. 01.) rendelete módosításáról 

6.    Polgármester beszámolója az önkormányzat részvételével működő társulások
2013. évi tevékenységéről 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  A révfülöpi óvodai társulásnak három önkormányzat a tagja, Salföld
önkormányzata csatlakozott  hozzá. Az óvoda felújítása augusztusban lesz, nyílászárókat cserélnek, az
önkormányzatnak erre elkülönített kerete van. A badacsonytomaji óvoda a holnapi ülésen lesz napirendi
pont,  tegnap beszélgetett a jegyzőasszonnyal, hogy a jegyző úr felvetését nem értették,  miben látja a
problémát,  mivel ha ez megszűnik benne vannak egy társulásban tudomásul veszik  és elfogadják a
döntésüket. A kistérségi társulás ülése havonta van, holnap újból ülés lesz, mivel határozatképtelenek
voltak a múltkor.   
Kérdés nem merült fel, így javasolja, hogy  a beszámolót  fogadják el. Kéri a testületet,  amennyiben
egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

54/2014. (V. 06.)  HATÁROZATA 
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                     A polgármester beszámolójáról az önkormányzat részvételével működő 
                                   társulások  2013. évi tevékenységéről

Ábrahámhegy  Község Önkormányzata   Képviselő-testülete   a  polgármester által tett
beszámolót, amely   az   önkormányzat   részvételével   működő   társulások     2013. évi 
tevékenységéről szól tudomásul veszi és elfogadja. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Határidő: azonnal

7.    Belső ellenőrzési jelentés   

Vella  Ferenc  Zsolt,  polgármester  A  2013.  évben  végzett  ellenőrzésekről  szóló  jelentésben  az
ellenőrzések során  egyikben sem észleltek hiányosságot. 
Javasolja, hogy  2013. évben Ábrahámhegy Község Önkormányzatánál végzett  ellenőrzésekről szóló
jelentést fogadják el. Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

          55/2014. (V. 06.)  HATÁROZATA 

A 2013. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évben Ábrahámhegy 
Község   Önkormányzatánál   végzett   ellenőrzésekről   szóló   jelentést  tudomásul veszi  
és elfogadja azt.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal

8.   A 2013. évi rendezvények elszámolása 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester Két kiugró tétel van, a bornapok és a murcifesztivál. A bornapoknak
2.025 e. Ft volt a kiadása, amelyből a poharak  450 e. Ft-ba kerültek. 

Gáspár József, képviselő   A mentőszolgálat költsége  247 e Ft, igen magas.   

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Nagy létszámú rendezvény esetén szükséges a mentőszolgálat, meg is
érintette őket három évvel ezelőtt  ez a dolog, ha akkor nincs orvos, komolyabb problémájuk lett volna. 
A fotózásokat ki kell venni legközelebb a költségvetésből. A testvérvárosi kapcsolatokat is külön kell
szerepeltetni. 

Gáspár József, képviselő  A nemzetközi kulturális kapcsolatokban kellene gyűjteni. 
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Vella Ferenc Zsolt,  polgármester  Javasolja, hogy  a rendezvények elszámolását  fogadják el. Kéri a
testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

56/2014. (V. 06.)  HATÁROZATA 

   A  2013. évben zajlott rendezvények elszámolásáról

Ábrahámhegy  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évben Ábrahámhegy  Község
Önkormányzatánál  zajlott  rendezvények  elszámolásáról  szóló  jelentést  tudomásul  veszi  és
elfogadja azt.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal

9.  Strandi ügyek 

a. )  Strand biztonsági őrszolgálatára érkezett ajánlat  

Vella  Ferenc  Zsolt,  polgármester A   strand  biztonsági  őrszolgálatára  az  alábbi   ajánlat  érkezett:
G.GUARD Security (székhely:1041 Budapest, Árpád u. 177. ) részéről. 
A cég   600  Ft+Áfa/óra áron tudja a szolgáltatást biztosítani. A 2013.  évi őrzés díja  600 Ft+Áfa/óra 
összegű volt. Ennél olcsóbb céget nem találtak. 
Javasolja, hogy őket bízzák meg a strand őrzésével, mivel már évek óta rendesen végzik ezt a feladatot.  
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

57/2014. (V. 06.)  HATÁROZATA 

                             A községi strand biztonsági őrszolgálatáról 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában és működésében lévő 
szezonális jellegű községi strandjának őrzésére  2014. június 1. napjától – 2014. szeptember 15. 
napjáig (naponta 18.00-6.00 óra)  a G.GUARD Security-val  ( székhely: 1041 Budapest, Árpád u. 
177. ) kíván megállapodni.  
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A biztonsági őrszolgálat szolgáltatási díja : 600 Ft+Áfa/óra
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Határidő: 2014. június 1.    

b.) Strand vízimentési feladatainak ellátása  

Vella Ferenc  Zsolt,  polgármester   A képviselő-testület   az  előző  években is  a   strandi  vízimentő
alkalmazására a Vízimentők Magyarországi  Szakszolgálata Egyesülettel (Zánka ) kötött szerződést. Az
egyesület  megküldte  a  megbízási szerződés  tervezetét,  és  a  2014.  évi szezonra  vonatkozó  strandi
mentési ajánlatot,  inflációval emelik vagy annál kicsivel többet emelnek a tavalyihoz képest.  Jelezték,
hogy június 27-ével jönnek és a szállást kiveszik. A láncos medertisztítást  eddig  elvégezték a helyi
dolgozókkal és a továbbiakban is így oldják meg. Nem szórták tele semmivel a vízet, a köveket is vissza
fogják  húzni. Az időjárástól  függő,  hogy a  strandot  mikor  nyitják meg,  így a  szerződést  a  nyitás
időpontjából kötik meg, mivel nem biztos, hogy május 15-én tudnak nyitni. Kéri a testületet, amennyiben
egyetért ezzel,  kézfeltartással  szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

58/2014. (V. 06.)  HATÁROZATA 

              A községi strandon vízimentős foglalkoztatásáról 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  községi  strandon   vízimentő
alkalmazására   a  strand  nyitásának  időpontjától   –  2014.  szeptember  15-ig,  a  Vízimentők
Magyarországi  Szakszolgálat Egyesülettel   (8251 Zánka, 030/8 hrsz.) kíván megállapodni, 1 fő
vízimentős foglalkoztatásával, az alábbi feltételek biztosításával: 

A szolgáltatást az alábbiak szerint fogadja el:
                     

-      a vízimentési feladatok                                              8.020 Ft+Áfa/nap/fő
-      Szállásdíj hozzájárulás                                               1.400 Ft+Áfa/nap/fő.       
-      Rádió bérleti díj                                                            750 Ft+Áfa/nap/bérelt rádió

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

Felelős: Vella Ferenc Zsolt,  polgármester 
Határidő: 2014. június 1.

Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő    Beszéltek arról, hogy reggel a strandon takarítási szünet lesz. 
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Dr. Szabó Tímea, jegyző   A rendelet szerint strand nyitvatartása  9-18.00 óráig van, kilenc óra előtt
mindenki saját felelősségére használja a strandot.  Ez nyilván arra utal, hogy ilyenkor nincs vízimentő
szolgálat. 

Kovácsné Auer Katalin, ügyintéző   A Strand Üzemeltetési Szabályzat módosítását a Népegészségügyi
Intézettel jóvá kell hagyatni és ennek költsége van.

Vella Ferenc Zsolt, polgármester   Ha valaki agresszív, akkor mire lehet hivatkozni? 

Gáspár József, képviselő  Arra, hogy a  takarítást akadályozza, és géppel dolgoznak a strandon. Ki lehet
írni, hogy 8.30-9.00 óráig mindenki köteles elhagyni a strandot.

Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő    Nem hajlandók kimenni. 

Gáspár  József, képviselő    Ilyen nincs, az önkormányzati zárt  terület,  az önkormányzat  szabályai a
mérvadók. 9.00 órakor nyit a strand, aki benn tartózkodik az is köteles megváltani a jegyet. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Sokszor látta, hogy udvarias kérésre sem hajlandóak. 

Gáspár József, képviselő   Rendőrséget is ki lehet hívni, ha nem tartják be a szabályokat. 

Fedőné  Vodenyák  Katalin,  képviselő     Írják  ki,  hogy  a  takarítási  idő  alatt  8-9.00  óráig  nem
tartózkodhatnak a strandon, csak a személyzet. 
 
Vella Ferenc Zsolt, polgármester   Akkor a bejáratnál táblát helyeznek el, hogy  strandon 8-9.00 óráig
üzemszünet van takarítás miatt,  a strand területére szigorúan belépni tilos. 

Gáspár József, képviselő    A strand területén senki nem tartózkodhat. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Akkor e szerint fogják kiírni, ezt a képviselők elfogadták.  

10.   Polgárőr Egyesület ügye 

Vella Ferenc Zsolt,  polgármester  A képviselő-testület   191/2013.  (XI.17.)  határozatában egyszeri,
300.000.- Ft összegű támogatásban részesítette az Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesületet. 
A megállapodás aláírásra került,  a támogatás át  lett  utalva az Egyesület  számlájára. A határozatban,
illetve  a  megállapodásban  foglaltak  szerint  a  támogatás  felhasználási  ideje  2014.  február  15.,  az
elszámolás határideje 2014. február 28. volt. 
Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló idő viszonylag rövid volt, így az Egyesület a támogatásnak
csak kis részét költötte el, erről az elszámolást benyújtotta, és egyben kérte a megállapodás módosítását
oly  módon,  hogy  a  fennmaradó,  elszámolásra  még  nem került  összeggel  2014.  november  31-ig
számolhasson el.
Javasolja, hogy a határozati javaslatot   fogadják el. Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,
kézfeltartással  szavazzon. 
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Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

59/2014. (V. 06.)  HATÁROZATA 
 
                     Az Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesülettel kötött megállapodás módosításáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  államháztartáson  kívüli  forrás
átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 20/2013. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 

(a  továbbiakban:  Ör.),  illetve  a  191/2013.  ((XII.  17.)  határozata  alapján  az  Ábrahámhegyi
Polgárőr  Egyesületet  (8256  Ábrahámhegy,  Badacsonyi  u.  13.)  egyszeri  300.000.-Ft-tal,  azaz
háromszázezer forinttal támogatta.
Tekintettel  arra,  hogy  a  támogatás  felhasználására  rendelkezésre  álló  idő  rövid  volt,  így  az
Egyesület kérésének megfelelően elhatározza, hogy a támogatásról szóló 2014. január 9-én kelt
megállapodást módosítja az alábbiak szerint:
3. pont: A felhasználás határideje: 2014. november 31.
4. pont: Az elszámolás határideje: 2014. december 15.
Utasítja a polgármestert a megállapodás módosításának aláírására. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: 2014. május 31.  

11.  Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodás módosítása

Vella Ferenc  Zsolt,  polgármester  A társulási megállapodást  módosítani Salföld önkormányzatának
belépése  miatt  szükséges,  a  társulási  tanács  elfogadta,  a  képviselő-testületeknek  átadták  még
véleményezésre. 
Javasolja,  hogy  a  módosítást    fogadják  el.  Kéri  a  testületet,  amennyiben  egyetért  a  javaslattal,
kézfeltartással  szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

60/2014. (V. 06.)  HATÁROZATA 
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           A  Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodás 
                                                     módosításáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 89.§-a,  valamint a Révfülöp és Térsége
Óvodai  Intézményfenntartó  Társulás  Társulási  megállapodás  16.  pontja  alapján  az
Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról szóló megállapodás módosítását és annak egységes
szerkezetét 2014. augusztus 20-i hatállyal elfogadja.  

a.)A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulási Tanácsot értesítse.
b.)A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt,  hogy a szükséges bejelentést a Magyar Államkincstár
felé tegye meg.

Felelős:      a.) pontra: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
        b.) pontra: Dr. Szabó Tímea, jegyző

Határidő:   a.) pontra: azonnal
        b.) pontra: a társult települések elfogadását, a társulási tanács véleményezését

                                        követően azonnal, de legkésőbb május 31-ig.

12.   Strandi  területbérleti ügyek 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  A H2 Ábrahám Kft.  kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy
a strandon  2013. nyarán bérelt  9,2  m2 nagyságú területet 2014. június 1.-augusztus 31-ig   szeretné
bérbe venni asztalok elhelyezése céljából.  2013. évben  bérleti díj mértéke nettó 1.000 Ft/m2 összegű
volt.  
Javasolja, hogy  a kérelemhez járuljanak hozzá.  Kéri a testületet,  amennyiben egyetért  a javaslattal,
kézfeltartással  szavazzon. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül  és 1
tartózkodás mellett  az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

61/2014. (V. 06.)  HATÁROZATA 

                           A községi strandon terület bérbeadásáról 

Ábrahámhegy  Község   Önkormányzata  Képviselő-testülete   a  H2  Ábrahám  Kft.   (8256
Ábrahámhegy, Klastrom u. 35.)  kérelmére, az önkormányzat   tulajdonát képező Ábrahámhegy
községi strandon (1040 hrsz.)   9,2 m2 nagyságú területrészt bérbe ad, 2014. június 1. napjától
2014. augusztus 31. napjáig. 
A bérleti díj mértéke  nettó 1.000 Ft/m2. 
A képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Határidő:   2014. június 1. 
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Vella Ferenc Zsolt, polgármester  A ZEBU 2005 Bt.   kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy
a strandon  az „F” pavilon terasza előtti  12 m2 területet bérelni kívánja   2021. október 31. napjáig.
2014. évben  bérleti díj mértéke nettó 1.000 Ft/m2 összegű volt.
A képviselő-testület konszenzusa alapján,  azzal a kitétellel adják bérbe a területet, hogy minimum egy
métert el kell hagyni a büfé hosszúságában és a ténylegesen felhasznált terület után fizeti a bérleti díjat,
amit a szerződéskötésig lemérnek.  
Javasolja, hogy  a bérbeadást ezzel a kitétellel fogadják el. Kéri a testületet,  amennyiben egyetért  a
javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül  és 1
tartózkodás mellett  az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

62/2014. (V. 06.)  HATÁROZATA 

                                A községi strandon terület bérbeadásáról 

Ábrahámhegy  Község   Önkormányzata  Képviselő-testülete   a  ZEBU   2005  Bt.   (8256
Ábrahámhegy,  Cseresznye  u.  12.  )   kérelmére,   az  önkormányzat    tulajdonát  képező
Ábrahámhegy községi strandi (1040 hrsz.)   területrészt az alábbi kitétellel adja bérbe: 

A bérlőnek minimum egy métert el kell hagynia a büfé hosszúságában és a ténylegesen felhasznált
terület után fizeti a bérleti díjat. 
A bérlet időtartama:  2014. június 1. – 2021. október 31. 
A bérleti díj mértéke  nettó 1.000 Ft/m2. 
A képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Határidő:  2014. június 1.    

13.   A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2013. évre vonatkozó átfogó 
értékelés elfogadása        
     
Vella Ferenc Zsolt, polgármester   Javasolja, hogy a gyermekvédelmi értékelést fogadják el, átnézte és
negatívum nincs benne. Ebben az évben egy gyermek született Ábrahámhegyen.  
Szavazásra bocsátja aki egyetért azzal, hogy a javaslatot elfogadja, az kézfeltartással szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY   KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

63/2014. (V. 06.)  HATÁROZATA 
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A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2013. évre vonatkozó átfogó értékelés 
                                                 elfogadásáról

Ábrahámhegy  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról szóló 2013. évre vonatkozó értékelést elfogadja.
Utasítja  a polgármestert,  hogy az értékelést  küldje meg a Veszprém Megyei  Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatala részére.  

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Határidő: 2014. május 31. 

14.   Gyuris Zoltán ingatlan csere iránti  kérelme

Vella Ferenc Zsolt, polgármester   Gyuris Zoltán területcserét szeretne. Ez a szőlőjére vonatkozik, ott
emésztőt csinált, annak idején  nem lett megfelelően tájékoztatva, ez plusz költségébe került. Ezért a
szőlőért kér másik területet cserébe a Szilvádi-hegyen egy jobb oldali területet.   
Jelen formájában  nem támogatja  a cserét, az önkormányzat nem okozott  kárt neki. Körültekintőbben
kellett volna eljárni. 

Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő   Sajnálják, de az önkormányzat nem tehet róla. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  A képviselő-testület  egyetértése alapján javasolja, hogy a kérelmet
utasítsák el. 
Szavazásra bocsátja aki egyetért azzal, hogy a javaslatot elfogadja, az kézfeltartással szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY   KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

64/2014. (V. 06.)  HATÁROZATA 

           Gyuris Zoltán ingatlancserével kapcsolatos  kérelmének elutasításáról

Ábrahámhegy  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  Gyuris Zoltán (8256 Ábrahámhegy,
Cseresznye u. 13.) ingatlancsere  iránti  kérelmét elutasítja. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Határidő: 2014. május 30. 

15.   Strandi vizesblokk válaszfalak rendelése 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester   A vizesblokk felújítása során a régi fa kabin elválasztó szerkezetek
elbontásra kerültek. A régi válaszfalak nem építhetők vissza, vagy csak jelentős anyagi ráfordítással. 
Új kabinfalak beszerzésére árajánlatot adott be  a D&D Kft.  678.280 Ft+Áfa összegben. 
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Itt  tájékozatja  a  testületet,  hogy  az  ÁNTSZ-nél  és  az  építéshatóságnál  volt,  megbeszélték  a
mozgáskorlátozottat.  A pénztárhelyiségnél nagyobb ajtó lenne, gipszkartonnal részt választanak le, 1,20
méterig  becsempézik és a mozgáskorlátozott vizesblokk is megoldható, a raktárrészből lesz leválasztva,
és  június 15-ig elkészül. 
Javasolja, hogy az árajánlatot fogadják el. 
Szavazásra bocsátja aki egyetért azzal, hogy a javaslatot elfogadja, az kézfeltartással szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY   KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

65/2014. (V. 06.)  HATÁROZATA 

            Községi strand vizesblokk épület belső kabinfal és szeméremfal beszerzéséről és beépítéséről
 
Ábrahámhegy  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a 1040 hrsz-ú ingatlanon meglévő
vizesblokk  épület  kabinfalak  legyártására  és  beszerelésére,  a  D&D  Kft.  (8291  Nagyvázsony,
Vásártér u. 10. ) által  benyújtott  678.280 Ft+Áfa összegű ajánlatot elfogadja.  
A képviselő-testület felhatalmazza a  polgármestert a szerződés megkötésére. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Határidő: 2014. május 30.

16.   Magyar Napló Kft. kiadvánnyal kapcsolatos megkeresése

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  A Napló Kiadó Kft. megkereste az önkormányzatot, hogy  Somogyi
György által  készített  „Magyar  tenger  magyar  ecsettel  –  A Balaton  ábrázolása”  című  albumának
terjesztéséhez kedvezményt biztosítana.  Rendelés esetén 10 példányig  30 %, 10 példány felett 50 %
kedvezményt biztosít a kiadó. 

Gáspár József, képviselő    Javasolja, hogy öt darabot rendeljenek. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester Szavazásra bocsátja aki egyetért azzal, hogy öt darabot rendeljenek, az
kézfeltartással szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY   KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

66/2014. (V. 06.)  HATÁROZATA 
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             „ Magyar tenger magyar ecsettel – A Balaton ábrázolása” című album rendeléséről 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a Magyar Napló Kiadó Kft.-től (1092
Budapest, Ferenc krt.  14. I/5.)  5  db, Somogyi György szerző által készített „Magyar tenger
magyar ecsettel – A Balaton ábrázolása” című képzőművészeti albumot rendel. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Határidő: 2014. május 30. 

17.   Szilvádi-hegy aszfaltozási ügye         

Vella  Ferenc  Zsolt,  polgármester   A  Szilvádi  hegyen  a  gazdasági  épülettel  rendelkező
ingatlantulajdonosok megkeresték az önkormányzatot,  hogy az utat  az önkormányzat portalanítsa le,
esetlegesen közös erővel. Ez külterületen van, nem a legfontosabb jelenleg az elkészítése. 
Kiíratta, hogy mi lenne még az amit meg kellene előtte csinálni. 
Egy  autó  földet  vittek  oda,  és  az  ott  lakók  elterítették.  Jelenleg  az  aszfaltozással  nem  tudnak
foglalkozni. 

Gáspár  József,  képviselő    Akkor  is az  volt,  hogy a  meredek  részt  ami felér  a  kanyarig  arra  az
önkormányzat adta a betont és a vasat, a Kozsda Imréék a sarokig megcsinálták.

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Ha nyáron lesz a községben aszfaltozás a kanyart megcsináltatják. 

Fedőné  Vodenyák Katalin,  képviselő   Amik itt  fel vannak sorolva,  többek  között  a   Révész  és  a
Kapitány utca  meg lett csináltatva?

Vella  Ferenc  Zsolt,  polgármester  Nincsenek  megcsináltatva,  ezek  még  vissza  vannak.   Nap-köz,
Meggy, Sárgarigó, Gólya, Gerle, Bökkhegyi utcák, Tóth Krisztián előtt ami lemegy út, Sziget utcában
egy kis köz és a  Mandula utca is. A Mandula utca lakója   zsákutca táblát kért, amit megrendelnek.   
Javasolja, hogy  ha lesz aszfaltozási munka, akkor a kanyart megcsináltatják.
Szavazásra bocsátja aki egyetért azzal, hogy a javaslatot elfogadja, az kézfeltartással szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY   KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

67/2014. (V. 06.)  HATÁROZATA 

                                  A  Szilvádi-hegy aszfaltozási ügyéről 
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Ábrahámhegy  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szilvádi-hegy aszfaltozási ügyében
az alábbiak szerint döntött: 
Az  önkormányzat  az  utcára   biztosított  egy  autó  murvát.  Amennyiben  a   költségvetésben
meghatározott  keretösszegen belül  kerül sor aszfaltozásra,  akkor a  kanyart  megcsináltatja  az
önkormányzat, de magát az utcát jelenleg nem áll módjában.  

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Határidő: 2014. május 30. 

18.  Mozgáskorlátozott akadálymentes vízibejáró szállítása és telepítése 

Vella Ferenc Zsolt,  polgármester    A vízibejáró  szállítására  és  telepítésére a  Sinclaier Astra-POOL
Úszodatechnikai Gyártó és Kereskedelmi Szolgáltató Bt. megküldte a szerződést.   
A szerződés aláírására kér felhatalmazást. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  A szerződés szerinti összeg felét sürgetik, hogy ki kell fizetni az aláírás után.
Az 5.000.000 Ft+ Áfa-ról szól, az Áfa visszaigényelhető, két részletben kell fizetni, az egyik részletet
most, a másikat amikor elkészül.  

Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő   Milyen mértékben támogatták? 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester    100 %-ban támogatott,  az Áfa is visszajön és az egész a Leaderen
belül. 
Szavazásra bocsátja, hogy a polgármestert hatalmazzák fel a szerződés aláírására.  Aki egyetért azzal,
hogy a javaslatot elfogadja, az kézfeltartással szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY   KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

68/2014. (V. 06.)  HATÁROZATA 

         A  mozgáskorlátozott akadálymentes vízibejáró szállításával és telepítésével kapcsolatos 
                                             szerződéskötésről 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
mozgáskorlátozott akadálymentes vízibejáró szállítására és telepítésére a Sinclaier Astra-POOL
Úszodatechnikai Gyártó és Kereskedelmi Szolgáltató Bt.-vel  szerződést kössön 5.000.000 Ft+ Áfa
összeggel.  

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Határidő: azonnal
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Vella Ferenc Zsolt, polgármester Az ülést  18.30  órakor bezárja. 

 
k.m.f. 

Vella Ferenc Zsolt Dr. Szabó Tímea 
polgármester      jegyző
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