
 

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

Ikt.szám: 709-11/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének 2014. október   17-én tartott  
alakuló  ülésén. 

Az ülés helye:      Ábrahámhegyi  Művelődési Ház (Bernáth Aurél Galéria):  Ábrahámhegy, Badacsonyi 
u. 13. 

Jelen vannak:  Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
                        Gáspár József, képviselő   

 Homonnay Zsombor,  képviselő 
 Kovács József,   képviselő 
 Zavari Judit  Andrea,  képviselő 

Tanácskozási joggal megjelent:  dr. Szabó Tímea, jegyző 

Meghívottak: Iváskó Mihályné, Helyi Választási Bizottság Elnöke 
                      Tóthné Titz Éva, aljegyző 
                                                     
 Kovácsné Auer Katalin, jegyzőkönyvvezető  

A jelenlévők állva végighallgatják a Szózatot. 

Vella  Ferenc  Zsolt,  polgármester  :  Tisztelettel  köszönti   a  képviselő-testület  valamennyi tagját,  a
jegyzőt,  az aljegyzőt,  a jegyzőkönyvvezetőt,  a Választási Bizottság  Elnökét   és a megjelent kedves
vendégeket. Az alakuló ülést 17.00 órakor megnyitja. 
Az  új  jogszabály  alapján  az  alakuló  ülést  már  nem  a  korelnök  vezeti,  hanem  ezt  átruházza  a
polgármesterre.  
A mai napon érkezett  a Tapolca és Környéke Többcélú Társulási Tanács levele a Társulási Tanácsba
történő tag delegálásával kapcsolatban,  mellyel javasolja a napirendi pontokat kiegészíteni.

Ismerteti a napirendi pontokat: 
 
1.   Az önkormányzati képviselők és a polgármester választás eredményének ismertetése 
2.   Önkormányzati képviselők eskütétele 
3.   Polgármester eskütétele
4.   Polgármesteri program ismertetése 
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5.   Alpolgármester megválasztása, eskütétele 
6.   Polgármester, Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
7.   A  Képviselő-testület szervezeti és működési  szabályzatának módosítása 
8.   Ügyrendi Bizottság megválasztása
9.   Képviselői tiszteletdíjak meghatározása 
10.  Polgármester munkarendjének meghatározása 
11.  Tájékoztatások (gazdasági program, feladatátvállalás, összeférhetetlenségi 
       szabályok, vagyonnyilatkozat-tétel)
12.  Tag delegálása a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába

Vella Ferenc Zsolt,  polgármester   Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett  napirend tárgyalását  a
képviselő-testület  fogadja  el.  Kéri  a  testületet,  hogy   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

116/2014. (X. 17.)  HATÁROZATA 

       Az alakuló  ülés napirendjének elfogadásáról  

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2014.  október  17.  -i  alakuló
ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1.   Az önkormányzati képviselők és a polgármester választás eredményének ismertetése 
2.   Önkormányzati képviselők eskütétele 
3.   Polgármester eskütétele
4.   Polgármesteri program ismertetése 
5.   Alpolgármester megválasztása, eskütétele 
6.   Polgármester, Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
7.   A  Képviselő-testület szervezeti és működési  szabályzatának módosítása 
8.   Ügyrendi Bizottság megválasztása
9.   Képviselői tiszteletdíjak meghatározása 
10.  Polgármester munkarendjének meghatározása 
11.  Tájékoztatások (gazdasági program, feladatátvállalás, összeférhetetlenségi 
       szabályok, vagyonnyilatkozat-tétel)
12.  Tag delegálása a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal
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1.   Az önkormányzati képviselők és a polgármester választás eredményének ismertetése 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester    Felkéri Iváskó Mihálynét, a Helyi Választási Bizottság Elnökét, hogy
a  választás eredményét ismertesse. 

Iváskó  Mihályné,  Helyi  Választási  Bizottság  Elnöke  Köszöntöm  az  alakuló  ülésen  megjelenteket.
Ismertetem a választás eredményét.

A polgármester választáson Vella Ferenc Zsolt személyében egy jelölt indult.
Ábrahámhegy névjegyzékében lévő választópolgárok száma : 494 fő,
szavazóként megjelent választópolgárok száma: 271 fő,
az érvénytelen szavazólapok száma : 14 db volt.

A választás eredményes volt, a megválasztott polgármester 257 érvényes szavazattal Vella Ferenc Zsolt.

Az egyéni listás választáson 7 jelölt indult.
Ábrahámhegy névjegyzékében lévő választópolgárok száma : 494 fő,
szavazóként megjelent választópolgárok száma: 271 fő,
az érvénytelen szavazólapok száma : 2 db volt.

Az érvényes szavazatok száma a jelöltenként a szavazólapon szereplő sorrendben:

Kovács József 208 szavazat
Tóth Gábor   46 szavazat
Homonnay Zsombor István 168 szavazat
Zavari Judit Andrea 114 szavazat
Góth Péter   85 szavazat
Varga Roland   79 szavazat
Gáspár József 191 szavazat

A megválasztható képviselők száma 4 fő.

A megválasztott képviselők:

Kovács József 208 szavazat
Gáspár József 191 szavazat
Homonnay Zsombor István 168 szavazat
Zavari Judit Andrea 114 szavazat

Polgármester Úr, a Képviselő Asszony és Képviselő Urak munkájához a Választási Bizottság nevében
sok sikert kívánok.

Vella Ferenc  Zsolt,  polgármester   Köszöni az  ismertetést,  gratulál a  képviselőknek és  megköszöni
Iváskó Mihályné munkáját. 
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2.   Önkormányzati képviselők eskütétele 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Ezután felkéri  Iváskó Mihálynét,  a Helyi  Választási Bizottság
Elnökét, hogy olvassa elő a képviselő-testület eskütételét. 

A képviselők eskütétele után Iváskó Mihályné,   a  Helyi  Választási Bizottság Elnöke gratulál,
majd átadja a megbízóleveleket és az esküokmányokat.

3.   Polgármester eskütétele 

Vella Ferenc  Zsolt,  polgármester   Felkéri  Iváskó  Mihálynét,   a   Helyi Választási  Bizottság
Elnökét, hogy olvassa elő a polgármester eskütételét.  

A polgármester  eskütétele  után  Iváskó  Mihályné,   a  Helyi  Választási  Bizottság  Elnöke  átadja  a
megbízólevelet, és az esküokmányt.

4.   Polgármesteri program ismertetése

Vella Ferenc Zsolt, polgármester   Az elmúlt nyolc évben rengeteg munkát elvégeztek a településen, az
elkövetkező öt  évben is sok célkitűzése van a képviselő-testületnek. Kiváló képviselő-testületnek kell
lenni, és egy irányba kell húzniuk, ez Ábrahámhegyen mindig is így volt,  és reméli ez  a jövőben is így
lesz.   Az  önkormányzatnak  vannak  kötelező  és  önként  vállalt  feladatai.  A  kötelező  feladatokat
maximálisan teljesítették,  garancia  erre  a  képviselő-testület,  és  az  elmúlt  években  is  ilyen volt  az
ábrahámhegyi önkormányzat.  Az önként  vállalt feladatokat  a képviselő-testület   saját maga választja
meg. A célokat,  amiket megfogalmaztak, azok mind teljesíthetők.  Gazdasági célkitűzésekkel kezdjük.
Elmondja, hogy  a működésük nem okozott  likviditási gondokat.  Az év elején az állam konszolidálta
azokat  az  önkormányzatokat,  amelyek komoly válságba kerültek,  Ábrahámhegy nem tartozott  ezen
települések  közé.  Akik jól   gazdálkodtak,  azok  állami támogatást  kaptak,  Ábrahámhegy 10  millió
forintot kapott. A képviselő-testület  döntése  értelmében ezt az összeget a 71. számú főút melletti járda
felújítására fordítják, reméli az idegenforgalmi szezonra elkészül, és ez lesz a legnagyobb beruházás.
Több cél is megfogalmazódott,  elsőként  a  Patak  utca   biztonságosabbá tétele,  a  leégett  Fagyöngy
vendéglő helyén park építése. A 71. számú úton való közlekedés és átjutás is cél. Számos dolog van,
melyet közösen meg fognak majd oldani.  
A szociális és egyéb feladatokat is el fogják látni.  Ismerteti a  közszolgáltatás jellegzetes  ágazatait, ezek
a   tájékoztatás,  oktatás,  óvodai  nevelés,  általános  iskola,  kultúra,  közművelődés,  egészségügy,
elektromos gáz- és vízellátás, csatornázás, rendészet, közbiztonság, belső rend védelme. Itt megemlíti a
Polgárőrséget  és  a  Tűzoltó  Egyesületet,  akik nagyon aktívak,  sokat  köszönhet  a  község nekik,  de
szükség  lesz   térfigyelő  kamerarendszer  kiépítésére  is.  Tovább  sorolva,  tűzvédelem,  közösségi
közlekedés,  szociális  lakásellátás,  településrendezés,  környezetvédelem,  munkaügy,  foglalkoztatás,
posta,  hírközlés és  telekommunikáció. Ezek a főbb feladatok.  Reméli jól tudnak együtt  dolgozni és
megvalósítani a terveket. 
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5.  Alpolgármester megválasztása, eskütétele 

Vella Ferenc Zsolt,  polgármester  : Tájékoztatja  a jelölteket, hogy zárt ülés tartása a választással
kapcsolatban kérhető, de  ilyen nyilatkozat az érintettek részéről nem érkezett. 
Az  önkormányzati  törvény  értelmében   az  alpolgármester   választása  a  képviselő-testület
hatáskörébe  tartozik,  melyet  titkos  szavazással   kell  eldönteni.  A  választás  törvényes
lebonyolításához a   képviselő-testület  tagjaiból  Szavazatszámláló  Bizottságot  kell létrehozni,
melynek  tagjául  javasolja:  Gáspár  József,   Zavari  Judit  Andrea  és  Homonnay  Zsombor
képviselőket.  A bizottság elnökének Gáspár József  képviselőt javasolja. 
Kéri a képviselőket, hogy aki a  bizottságba  javasolt  személyekkel  egyetért, az kézfeltartással
szavazzon. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

               117/2014. (X. 17.)  HATÁROZATA 

     Az alpolgármester választás lebonyolításához bizottság létrehozásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy az alpolgármester
választás lebonyolítására az alábbi tagokból álló bizottságot hozza létre:

Gáspár József, képviselő
Zavari Judit Andrea,  képviselő
Homonnay Zsombor,  képviselő

A Képviselő-testület a bizottság elnökének: Gáspár József képviselőt jelöli ki.

Utasítja a bizottságot az alpolgármester választás lebonyolítására.

Felelős:  Gáspár  József,  képviselő;  Zavari  Judit  Andrea,  képviselő;  Homonnay  Zsombor,
képviselő.
Határidő: azonnal

Vella  Ferenc  Zsolt,  polgármester    Az  alpolgármester  személyére  Kovács  József  képviselőt
javasolja, aki a választáson a legtöbb szavazatot kapta.

Kovács József, képviselő   A jelölést köszönettel elfogadja. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester Kérdezi tőle, hogy kéri-e a szavazásból való kizárását? 

Kovács József, képviselő    Kéri, hogy a szavazásból érintettség címén zárják ki. 
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Vella Ferenc  Zsolt,  polgármester   Kéri a testület  szavazását  arra  vonatkozóan,  hogy Kovács
József  képviselőt  az  alpolgármester  választás  szavazásából  kizárják.  Aki  ezzel  egyetért,  az
kézfeltartással szavazzon. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

118/2014. (X. 17.)  HATÁROZATA 

      Személyes érintettség miatt szavazásból történő kizárásról 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Kovács  József   képviselőt
személyes érintettség címén az alpolgármester választás döntéshozatalából kizárja. 

 
Felelős:  Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Határidő: azonnal

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  A szavazás idejére  szünetet rendel el. 

A szünetet követően    a Szavazatszámláló Bizottság  Elnöke, Gáspár József   képviselő  ismerteti
a választás eredményét:

Gáspár  József,  Szavazatszámláló Bizottság  Elnöke   A szavazás  rendben lezajlott,  mindegyik
szavazólap  érvényes  volt,  a   szavazatokat  megszámolták  és  megállapították,  hogy   4  igen
szavazattal  Ábrahámhegy   község alpolgármestere Kovács József.  Gratulál az alpolgármesteri
címhez. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester   Szavazásra teszi fel Kovács József képviselő alpolgármesterré
történő választását. Kéri a testületet, hogy kézfeltartással szavazzon. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

          119/2014. (X. 17.)  HATÁROZATA 

                                                   Az alpolgármester megválasztásáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete   Kovács  József  képviselőt
alpolgármesternek megválasztotta. 
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A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az esküt az alpolgármestertől vegye ki.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal

Vella Ferenc Zsolt, polgármester :  Felkéri a jelenlévőket, hogy az alpolgármester  eskütételét állva
hallgassák végig, melyet előolvas.  
Az eskütételt  követően  átadja részére az esküokmányt  és gratulál. 

6. Polgármester, Alpolgármester  tiszteletdíjának  megállapítása. 

Vella  Ferenc  Zsolt,  polgármester  A  társadalmi megbízatású  polgármester  tiszteletdíja  a  helyettes
államtitkár  alapilletménye  alapján  kerül  kiszámításra.  A  helyettes  államtitkár  alapilletménye  az
illetményalap kilencszerese  347.850  Ft,  illetménykiegészítése  173.925 Ft,  vezetői  illetménypótléka
226.103 Ft, összesen 747.878 Ft. Ez alapján a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja az 501-
1500 fő lakosságszám között  bruttó 149.576 Ft, költségtérítése  22.436 Ft.  
Kéri, hogy tiszteletdíjával kapcsolatos döntéshozatalból zárják ki.  Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással 
szavazzon. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

120/2014. (X. 17.)  HATÁROZATA 

      Személyes érintettség miatt szavazásból történő kizárásról 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vella Ferenc Zsolt polgármestert
személyes  érintettség  címén  a  tiszteletdíjának  megállapításával  kapcsolatos
döntéshozatalából kizárja. 

 
Felelős:  Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Határidő: azonnal

Vella Ferenc Zsolt,  polgármester  Felolvassa a  határozati  javaslatot,  és felteszi szavazásra.   Kéri a
testület  kézfeltartással  történő   szavazását,  amennyiben a  tiszteletdíj  és  a  költségtérítés  összegével
egyetért. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata   Képviselő-testülete   4 igen szavazattal,    ellenszavazat  és
tartózkodás  nélkül  meghozta az alábbi határozatot: 
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

121/2014. (X. 17.)  HATÁROZATA 

                           A polgármester tiszteletdíjának megállapításáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Vella  Ferenc  Zsolt,  társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX.  törvény  (a  továbbiakban:  Mötv.)  71.  §  (4)  bekezdés  b)  pontja  és  (5)  bekezdése
alapján havi 149. 576 Ft-ban állapítja meg. 

A polgármester az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján havonta 22. 436 Ft, - tiszteletdíja 15 %-ának
megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult. 

Utasítja az alpolgármestert, hogy intézkedjen a polgármester járandóságai havi rendszerességgel
történő kifizetése iránt.

Felelős: Kovács József, alpolgármester
Határidő: azonnal

 
Vella  Ferenc  Zsolt,  polgármester:    A  társadalmi megbízatású  alpolgármester  tiszteletdíját  a
képviselő-testület   a  társadalmi  megbízatású  polgármester  tiszteletdíja  70-90   %-a  közötti
összegben állapítja meg, és tiszteletdíjának  15 %-ában meghatározott  összegű költségtérítésre
jogosult. 

Kovács József, alpolgármester  Kéri, hogy tiszteletdíjával kapcsolatos döntéshozatalból zárják ki. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Aki azzal egyetért, hogy az alpolgármestert a szavazásból kizárják, az
kézfeltartással szavazzon. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

122/2014. (X. 17.)  HATÁROZATA 

      Személyes érintettség miatt szavazásból történő kizárásról 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kovács József  alpolgármestert
személyes  érintettség  címén  a  tiszteletdíjának  megállapításával  kapcsolatos
döntéshozatalából kizárja. 

 
Felelős:  Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Határidő: azonnal
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Vella Ferenc Zsolt, polgármester   Az alpolgármester tiszteletdíja a polgármester tiszteletdíjának
70 %-a, azaz 104.703 Ft, költségtérítése tiszteletdíjának 15 %-a, azaz  15.705 Ft. 
Felolvassa a határozati javaslatot.   Kéri a testület kézfeltartással történő  szavazását, amennyiben
a tiszteletdíj és a költségtérítés összegével egyetért. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

123/2014. (X. 17.)  HATÁROZATA 

                        Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Kovács  József,  társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 80. § (2) bekezdése alapján havi 104.703 Ft-ban (a
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja  70 %-ának megfelelő összeg) állapítja meg. 

Az alpolgármester az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján havonta 15.705 Ft, - tiszteletdíja 15 %-
ának megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult. 

Utasítja a polgármestert, hogy intézkedjen az alpolgármester járandóságai havi rendszerességgel
történő kifizetése iránt.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal

7. A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosítása 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester   Kéri a jegyzőasszonyt, hogy pár szóban ismertesse.
 
Dr. Szabó Tímea, jegyző   A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról a 16/2013. (X.
01.)  önkormányzati rendelet  szól. Az SZMSZ már az új önkormányzati  törvény  szabályai szerint
készült, így annak jelenleg csak kisebb mértékű módosításáról van szó.  

Vella Ferenc Zsolt,  polgármester    Kéri a  testület  kézfeltartással történő  szavazását,  amennyiben a
Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával az előterjesztés szerint egyetért. 

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

11/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete 
a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2013. (X.01.) önkormányzati

rendelete módosításáról

8. Ügyrendi Bizottság megválasztása 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Az  Ügyrendi Bizottság  látja el  a kötelező bizottsági feladatokat, ez
alapján e bizottság tagjait, illetve elnökét szükséges megválasztani. A bizottság több mint 50 %-ának a
képviselő-testület  tagjainak kell leni. 
Javasolja,  hogy elnöke Homonnay Zsombor képviselő legyen, tagja  Gáspár József képviselő és külsős 
tagja Góth Péter legyen. Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben ezzel egyetért. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

                                              124 /2014. (X. 17.) HATÁROZATA

Az Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság 
elnökévé: Homonnay Zsombor képviselőt,  
tagjává:    Gáspár József képviselőt és Góth Pétert választja.

Utasítja a polgármestert, hogy a bizottság külső tagjától az esküt vegye ki.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal

Vella Ferenc Zsolt, polgármester    Felkéri Góth Pétert, hogy tegye le az esküt, melyet előolvas számára.

9. Képviselői tiszteletdíjak meghatározása 

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

Dr.  Szabó Tímea, jegyző    Lehetőség a képviselők számára,  hogy tiszteletdíjat állapítsanak meg. A
tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. A bizottság tagjai részére is
lehet tiszteletdíjat megállapítani. A tervezetbe bekerült a természetbeni juttatás, ami korábban is volt. Az
előző ciklusban a képviselők tiszteletdíja 37.000 Ft volt.   
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Vella Ferenc Zsolt, polgármester   A bizottság részére nem javasol  tiszteletdíjat, a képviselők részére 
pedig havi 37.000 Ft összegű tiszteletdíjat javasol. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   Ha a bizottság nem kap tiszteletdíjat, akkor a  rendelettervezet  3. és 4.  §-a 
kimarad, a többi szakasz  számozása ennek megfelelően változik.

Kovács József, alpolgármester   A bizottság külsős tagjának tiszteletdíj nem jár. Így javasolja, mivel a 
képviselőknek is ingyenes a strand igénybevétele, így az ő részére is legyen ez a lehetőség. 

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző    A  rendelettervezetben  úgy  szerepel,  hogy  a  kihirdetés  5.  napja  a
hatálybalépés, ezt javítani kellene, hogy a kihirdetést követő első nap legyen.  

Vella Ferenc Zsolt,  polgármester    A képviselők részére pedig havi 37.000 Ft összegű tiszteletdíjat
javasol. Kéri a testület kézfeltartással történő  szavazását, amennyiben ezzel egyetért. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete 

a képviselők tiszteletdíjáról 

10. Polgármester munkarendjének meghatározása 

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

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző    A társadalmi megbízatású  polgármester  munkarendjét  jogszabály nem
határozza  meg,  ezért  célszerű  ezt  a  Képviselő-testületnek  a  település  igényeihez,  sajátosságaihoz
igazodóan meghatározni.A  Képviselő-testület mérlegelési jogköre a munkarend meghatározása. 

Vella Ferenc Zsolt,  polgármester   Fogadóórája csütörtöki  napokon volt  9.00-13.00 óráig,  de napi
szinten megtalálható volt a hivatalban  az elmúlt években is. Külső bizottságok munkájában is részt vesz,
ezek  a  Leader,  Helyi Védelmi Bizottság,  Kistérségi Társulás,  Balatoni Fejlesztési  Tanács,  Balatoni
Szövetség. 

Homonnay Zsombor képviselő   A fogadóórával kapcsolatban kérdezi, mivel sok mindent nem ismer a
faluban és  sok  mindenkit,  nem feltétlenül a  fogadóórára,  hanem  mint  képviselő folytathat-e  ezzel
kapcsolatos tevékenységet? 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Igen. 
A fogadóóráját a jövőben is úgy tartaná meg, ahogy az eddigiekben is. Kéri a testület kézfeltartással
történő  szavazását, amennyiben ezzel egyetért. 
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Ábrahámhegy  Község   Önkormányzata   Képviselő-testülete   5  igen szavazattal,   ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül  meghozta az alábbi határozatot: 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

                                                  125 /2014. (X. 17.) HATÁROZATA

A társadalmi megbízatású polgármester munkarendje meghatározásáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Vella  Ferenc  Zsolt,  társadalmi
megbízatású polgármester munkarendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Tisztsége  ellátásával  összefüggésben  eltöltendő  idő  hetente:  a  feladatai  ellátásához aktuálisan
szükséges idő. 
Kerüljön sor polgármesteri fogadóórára az Önkormányzat hivatali helyiségében hetente  egyszer,
csütörtöki napokon 9.00-13.00 óráig.  

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: folyamatos

11. Tájékoztatások  (gazdasági program, feladatátvállalás, összeférhetetlenségi szabályok,
vagyonnyilatkozat-tétel)

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

Dr. Szabó Tímea, jegyző   Tájékoztatja a képviselőket, hogy a választást követő hat hónapon belül meg
kell  határozni  a  gazdasági  programjukat,  azért  fontos,  mivel  a  későbbi  tevékenységi  körüket
meghatározza. Amennyiben nagyobb teljesítőképességű önkormányzattól feladatot vállal át, erre döntést
lehet hozni.  Az összeférhetetlenségi szabályokat át kell tekinteni, és ha van, akkor harminc napon belül
meg kell  szüntetni, ehhez anyagot hozott.   A képviselőknek harminc napon belül vagyonnyilatkozatot
kell tenniük, az ehhez szükséges nyomtatványt  néhány napon  belül megküldik a részükre. Új szabály,
hogy a képviselők kötelesek részt venni a Kormányhivatal által szervezett  képzésen, amely Tapolcán
november 11-én lesz. Ha valaki nem tud elmenni a képzésre, annak januárra biztosítanak pótidőpontot.  
 

12.    Tag delegálása a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába
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Vella Ferenc Zsolt, polgármester    Megkeresés érkezett a Társulási Tanácstól, hogy delegálni kell egy
főt.  Kéri  a  társulás,  hogy a  társulási  ülésen  a  polgármester  vagy az  alpolgármester  vegyen részt.
Javasolja, hogy a polgármestert delegálják.  
Kéri a testület kézfeltartással történő  szavazását, amennyiben ezzel egyetért. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

126/2014. (X. 17.) HATÁROZATA

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tag delegálásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsába  Vella Ferenc Zsolt polgármestert  delegálja.

Utasítja  a  polgármestert,  hogy  a  határozatot  a  Tapolca  Környéki  Önkormányzati  Társulás
részére küldje meg.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Határidő: 2014. november 12. 

Vella Ferenc  Zsolt, polgármester   Az  alakuló ülést   18.00  órakor bezárja. 

k.m.f. 

Vella Ferenc Zsolt Dr. Szabó Tímea
polgármester       jegyző
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