
 

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

Ikt.szám: 709-8 /2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy  Község   Önkormányzata  Képviselő-testületének 2014.  augusztus  28–  i
rendkívüli nyilvános    ülésén.

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

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

            Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő    

 
Tanácskozási joggal megjelent:  dr. Szabó Tímea, jegyző 
  
Jegyzőkönyvet készítette: Kovácsné Auer Katalin   
(  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  5 fő jelen van, az ülés határozatképes.

Ismerteti a napirendet:

1. Helyi Választási Bizottsági tagok megválasztása
2. Szennyvízelvezetés és tisztítás gördülő fejlesztési terv elfogadása 2015-2029. év között
3. Orvosi ügyelet átszervezéséhez, személyi kérdéséhez kapcsolódó  nyilatkozat
      

Vella Ferenc Zsolt, polgármester Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirend  tárgyalását a 
képviselő-testület fogadja el.
Kéri a testületet, aki egyetért  a napirend elfogadásával, az kézfeltartással jelezze. 
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Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi  határozatot hozta: 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

94/2014. (VIII. 28.)  HATÁROZATA 

A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról  

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2014.  augusztus  28–i  rendkívüli
nyilvános  ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1. Helyi Választási Bizottsági tagok megválasztása
2. Szennyvízelvezetés és tisztítás gördülő fejlesztési terv elfogadása 2015-2029. év között

      3. Orvosi ügyelet átszervezéséhez, személyi kérdéséhez kapcsolódó  nyilatkozat
      
Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal

1. Helyi Választási Bizottsági tagok megválasztása

Vella Ferenc Zsolt,  polgármester  Az előterjesztésben le  van írva, hogy miért van  szükség a tagok
választására.  Két személy már  nem tud részt venni a Helyi Választási Bizottságban. Több személyt
megkeresett,  hogy kik azok akik elvállalják,  és ezek közül  az előterjesztésben felsorolt  személyek
vállalják.  
Javasolja, hogy az előterjesztés szerinti 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

95/2014. (VIII. 28.)  HATÁROZATA 

A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Választási 
Bizottságba az alábbi tagokat és póttagokat választja: 

Iváskó Mihályné (8256 Ábrahámhegy, Patak utca 48.) - tag 
Pacsi Józsefné (8256 Ábrahámhegy, Sólyom köz 14.) - tag
Gallerné Szőke Borbála (8256 Ábrahámhegy, Patak utca 15.) – tag
Márkus Mária (8256 Ábrahámhegy, Liliom utca 4.) – tag
Szabó László (8256 Ábrahámhegy, Iskola utca 33.) – tag
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Sütő Árpádné (8256 Ábrahámhegy, Klastrom utca 20.) – póttag
Herceg Tamás (8256 Ábrahámhegy, Patak utca 44.) - póttag

A  Képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  az  érintetteket  a  döntésről
értesítse. 

Felelős: Dr. Szabó Tímea, jegyző 
Határidő: azonnal

2. Szennyvízelvezetés és tisztítás gördülő fejlesztési terv elfogadása 2015-2029. év között

Vella Ferenc Zsolt,  polgármester Az előterjesztésben le van írva, hogy a   víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága
érdekében  víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra Gördülő Fejlesztési Tervet kell
készíteni. A Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll.
A   felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el, 
és nyújtja be minden év szeptember 15-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.
A szennyvízrendszer tekintetében a DRV Zrt. elkészítette a Gördülő Fejlesztési Tervet.
Javasolja, hogy az előterjesztés szerint 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

96/2014. (VIII. 28.)  HATÁROZATA 

                  Ábrahámhegy  szennyvízelvezetőmű gördülő fejlesztési tervéről 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CCIX. törvény 11. §-ának
rendelkezései  alapján  az  ellátásért  felelős   kötelezettségébe  tartozó  DRV  Zrt.  (8600  Siófok,
Tanácsház u. 7.) által elkészített 15 éves időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a DRV Zrt.-t (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.), hogy  a Gördülő
Fejlesztési Tervet a   Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtsa. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: 2014. szeptember 15.
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3.  Orvosi  ügyelet  átszervezéséhez,  személyi  kérdéséhez  kapcsolódó   nyilatkozat
      
Vella Ferenc Zsolt, polgármester  A Kistérséget megkereste az orvos-igazgatóasszony, hogy a jövőben
egy gépkocsi látná el az ügyeletet három gépkocsivezetővel. Ezt hat település nem fogadta el,  többek 
között  ő sem fogadta el a leépítést, de a többi település elfogadta. Kérik, hogy tudjuk-e foglalkoztatni
őket, de Ábrahámhegy Önkormányzatánál nem lát lehetőséget a gépkocsivezetők foglalkoztatására.

Kovács József, alpolgármester    Hogyan képzelik el, egy kocsit három sofőrrel? 

Gáspár József, képviselő   Délután négytől reggel hatig van szolgálat,  a következő  nap nem léphet
szolgálatba, másik sofőr van.

Kovács József, alpolgármester Amikor valaki ezt kigondolta, valószínű volt elképzelése? 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester   Azt mondták, hogy a mentőautót is igénybe lehet venni. 

Kovács József,  alpolgármester  Ez  valószínű valaminek a  rovására megy,   ha nem tudom hívni az
ügyeletes orvost, akkor hívom a mentőt. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester Az „A” határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 
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

97/2014. (VIII. 28.)  HATÁROZATA 

             Az orvosi ügyelet átszervezéséhez, személyi kérdéséhez kapcsolódó nyilatkozatról

Ábrahámhegy   Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete,  mint  a  Tapolca  Környéki
Önkormányzati  Társulás  tagja  nyilatkozik,  hogy  a  Tapolcai  Deák  Jenő  Kórház   részére
megbízásos jogviszony keretében a Társulási Tanács által feladatellátásra átadott orvosi ügyelet
átszervezése  következtében   felmentéssel  érintett   3   fő  gépkocsivezető  foglakoztatására  az
önkormányzatnál, illetve az önkormányzat által fenntartott intézménynél  nincs lehetősége.

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulás elnökét a határozat megküldésével értesítse.

Felelős:  Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Határidő: azonnal

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Az ülést  17.20 órakor bezárja. 
 

k.m.f. 

Vella Ferenc Zsolt Dr. Szabó Tímea 
polgármester      jegyző
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