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

                             Tel:  87/471-506 
                  E-mail:  hivatal@abrahamhegy.hu

Ikt.szám: 9/120 /2015.
Készült: 1 példányban     

     J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének 2015.  február  13-i  soros,
nyilvános ülésén.

Az ülés helye:      Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Ábrahámhegyi Kirendeltsége 
Polgármesteri Irodájában 

                              8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. 

Jelen vannak:  Vella Ferenc Zsolt  polgármester
Kovács József  alpolgármester 
Gáspár József képviselő
Homonnay Zsombor  képviselő    (4 fő) 

Zavari Judit Andrea képviselő jelezte későbbi érkezését.
            

Lakosság részéről:    0 fő 
 
Tanácskozási joggal megjelent:  Wolf Viktória  jegyző 
                                                     
Jelen vannak továbbá:
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.
Sürgősségi indítványként javasolja 14. napirendi pontként a „Tanácsnoki rendszer bevezetéséről” című napirend
felvételét a nyilvános ülés napirendjei közé, zárt ülés napirendjéhez pedig „Frantal Szabolcs és Gáspár Anita
lakásépítési támogatás iránti kérelme” napirendi pont felvételét.
Kéri, aki a napirendek tárgyalását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                                                 5/2015. (II.13.)  HATÁROZATA 

   Napirendi pontok felvétele, sürgősségi indítványokról  

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 13. napi ülésének 
1. nyilvános ülésének napirendi pontjai közé 14. napirendi pontként a „Tanácsnoki rendszer

bevezetéséről” című napirendet felveszi,
2. zárt  ülés  napirendjei  közé  1.  napirendi  pontként  „Frantal  Szabolcs  és  Gáspár  Anita

lakásépítési támogatás iránti kérelme” napirendet felveszi.
Utasítja Vella Zsolt polgármestert a határozat végrehajtására.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester



Határidő: azonnal

Vella Ferenc Zsolt  polgármester   Ismerteti a napirendet:

I. NAPIREND ELŐTT:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

3. Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

II. NAPIRENDI PONTOK:

1. Ábrahámhegy Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésről 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

2. Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

3. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 
támogatási kérelme 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

4. A 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

5. Észak-Balatoni  Térség  Regionális  Települési  Szilárdhulladék  Kezelési  Önkormányzat
Társulás 2014. évi tevékenységéről beszámoló
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

6. Melkovics János bérleti díj csökkentési kérelme
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

7. Hardi Lászlóné légvár üzemeltetési kérelme 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

8. Akácfa utcai ingatlanra érkezett pályázat
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

9. Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

10. Fénymásoló vásárlásról döntés  
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

11.  Informatikai fejlesztésről  
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

12.  Köztisztviselők cafeteria juttatása  2015. évben
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

13. 2014. évi rendezvények elszámolásáról és a 2015. évi rendezvénytervről 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

14.  Tanácsnoki rendszer bevezetéséről 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Zárt ülés keretében: 
1. Frantal Szabolcs és Gáspár Anita lakásépítési támogatás iránti kérelme

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

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                                                 6/2015. (II.13.)  HATÁROZATA 

         A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról  

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2015.  február  13-i  nyilvános
ülésének – módosított – napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

I. NAPIREND ELŐTT:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

3. Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

II. NAPIRENDI PONTOK:

1. Ábrahámhegy Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésről 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

2. Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesület támogatási kérelme
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

3. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 
támogatási kérelme 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

4. A 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

5. Észak-Balatoni  Térség  Regionális  Települési  Szilárdhulladék  Kezelési  Önkormányzat
Társulás 2014. évi tevékenységéről beszámoló
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

6. Melkovics János bérleti díj csökkentési kérelme
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

7.   Hardi Lászlóné légvár üzemeltetési kérelme
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

8. Akácfa utcai ingatlanra érkezett pályázat
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

9. Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

10. Fénymásoló vásárlásról döntés  
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

11.  Informatikai fejlesztésről  
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

12.  Köztisztviselők cafeteria juttatása  2015. évben
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

13.  2014. évi rendezvények elszámolásáról és a 2015. évi rendezvénytervről 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

14.  Tanácsnoki rendszer bevezetéséről 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Zárt ülés:
1. Frantal Szabolcs és Gáspár Anita lakásépítési támogatás iránti kérelme

A képviselő-testület utasítja Vella Ferenc Zsolt polgármestert a határozat végrehajtására.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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I. NAPIRENDEK ELŐTT

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt  polgármester  Tájékoztat, hogy a képviselő-testületi határozatokról szóló tájékoztatót
megkapták a képviselők.  Kérdezi a képviselőket van-e kérdésük, hozzászólásuk? 
Amennyiben nincs, úgy javasolja, hogy a lejárt határidejű határozatokról  szóló tájékoztatót  fogadják el.  
Kéri a testületet, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2015. (II.13.) HATÁROZATA

Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  lejárt  határidejű  határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Kovács József alpolgármester A határozatokban van szó az aszfaltozásról is. Ehhez hozzáfűzi, hogy az
aszfaltozás sok tekintetben rossz minőségben készült el, van olyan hely ahol kipereg az aszfalt, pl. a Virág
utcában. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester A kivitelezőt már megkeresték  és ez ügyben a napokban jelentkezni fog.
Az Iskola utcában is morzsolódik ki az aszfalt. Köszöni a képviselőtársa felvetését. 

2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester  A vizsgált időszakban három fő részesült temetési  segélyben, 2 fő kapott
80.000  Ft  összeget  és  egy  fő  40.000  Ft-ot,  mivel  ebben  az  esetben  az  elhunyt  utolsó  lakhelye  nem
Ábrahámhegy volt. Szociális célú tűzifa juttatásként összesen 14 erdei m3 fa került kiosztásra 11 személy
részére. Javasolja, hogy a tájékozatót fogadják el. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el kéri, hogy aki
a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2015. (II.13.) HATÁROZATA

A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatóról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  polgármester  átruházott
hatáskörben  hozott  döntéseiről  szóló  tájékoztatót  az  előterjesztés  szerinti  tartalommal
megtárgyalta és elfogadja. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt  polgármester
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Határidő: azonnal

3.  Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről 
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester A  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatalból  történő  kiválással
Balatonrendes  Község  Önkormányzata  részére  az  Ábrahámhegy,  Balatonrendes,  Salföld  Községek
Körjegyzőségében  felhalmozott  vagyoni  hányad  kiadásra  került  tárgyi  eszközökben,  így  a  megmaradt
eszközök kizárólagosan Ábrahámhegy Község Önkormányzata tulajdonát képezik. Balatonrendes Község
Önkormányzata az alábbi eszközöket kérte és vitte el karácsony és újév közötti időszakban: ügyfélpultot, a
hozzá  tartozó  fiókos  szekrénnyel,  Ricoh  Aficio  2022  fénymásolót,  2  db  polcos  szekrényt,  1  db
számítógépet, monitorral és egyéb eszközeivel, valamint egy széket. 
A kultúrház tető szerkezetében, a kulturális centrum fölött, valamint az orvosi rendelő felett tetőbeázás
került  észlelésre,  a  mennyezet  átnedvesedése  nyomán,  az  épületek  tetőszerkezeteinek  kijavítására  több
ajánlat került  bekérésre, melyek közül a legkedvezőbbet egy helyi vállalkozó adta,  melynek nyomán az
észlelt  hibák  kijavítása  megtörtént,  a  javítás  során  kilencvenhétezer  forint  anyagköltség  illetve
száznegyvenezer  forint  munkadíj  került  megfizetésre.  A  javítást  követően  a  mennyezetek  festésének
javítása is megtörtént, melynek költsége negyvenezer forint volt.
A Patak-közben a csatornázás óta jelentősebb mennyiségű sár és víz szokott megállni a kereszteződésben,
mely  miatt  vízelvezető  rács  került  beépítésre,  melyet  a  Galler  Bau  Kft  végzett  el  157 500  Ft  +Áfa
összegben. A beépítés óta a víz nem rakja le a kereszteződésben a sarat.
Január 29-én Badacsonyban TDM tájékoztatón volt, és Lesencetomajon egy Leader tájékoztatón, valamint
a badacsonytomaji  óvoda értekezletén vett részt.   Január 28-án Örvényesen volt  a  Balatoni Szövetség
ülésén, 17-én volt Lasztovicza Jenő képviselő úr temetése. A faluban  Sánta Géza, Orbán István és Boros
Istvánné  elhalálozott.  
Január 9-én volt a badacsonytomaji társulási ülés, 26-án Badacsonytomajon önkormányzati ülés volt, 24-én
a tűzoltó egyesület tartotta a közgyűlését, a 31-én  polgárőr egyesület tartott ülést. 
A  februáriak  közül:  3-án  Badacsonytomajon  együttes  ülés  volt,  4-én  társulási  ülés.   Baló  Istvánnal
megkötötték a szerződést  4-én. A Révfülöpi óvoda társulási ülésén vett részt 9-én.  
Javasolja,  hogy a beszámolót fogadják el,  mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  Kéri, hogy aki a
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2015. (II.13.) HATÁROZATA

A polgármester két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről  szóló beszámolójáról 

Ábrahámhegy Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  polgármester  két  ülés  közötti
időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolóját   elfogadja. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

II.  NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. napirend 
Ábrahámhegy Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 4. melléklete)
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Hozzászólások:
 
Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  A  képviselők  a  napirend  részletes  előterjesztését  megkapták.   A
költségvetés  bevételi  és  kiadási  főösszege   336.605  e  Ft.  Kérdezi,  hogy  kérdés,  hozzászólás  van-e  a
napirenddel kapcsolatban? 

Homonnay Zsombor képviselő A 4.  napirendi ponttal  a  közbeszerzési  tervvel  együtt  kapcsolva lenne
kérdése.

Gáspár József képviselő A korábbi években decemberben volt a költségvetési koncepció tárgyalása, így
könnyebb  volt  átnézni  és  megismerni  a  költségvetést,  most  nem  mindenről  volt  információ.  Attól
függetlenül, hogy nem kötelező a  koncepció készítése, a költségvetést decemberben meg kellene beszélni. 

Vella  Ferenc Zsolt  polgármester  A költségvetést érinti,  hogy felmerült strandi szolgáltatásként szauna
építése, melyre Veres Tibor készített egy látványtervet. 

Kovács József  alpolgármester   A közvilágítás korszerűsítésben a Honvéd, Akácfa, Napsugár utcák benne
vannak? 

Vella Ferenc Zsolt  polgármester  Igen, szerepelnek benne. 

Vella  Ferenc Zsolt   polgármester  A közvilágítás-korszerűsítés  tíz  éves  konstrukció  lenne.  Az  E-ON
részéről  megkeresés fog érkezni és utána tájékoztatja a testületet. 

Wolf  Viktória  jegyző   Az  előterjesztésben  szerepel,  hogy   az  önkormányzatnak  határozatban  el  kell
fogadnia a saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
költségvetési évet követő három évre várható összegét. Elmondja, hogy továbbszigorodtak a hitelfelvétel
és a kezességvállalás szabályai. 

Vella Ferenc Zsolt  polgármester  Amennyiben a képviselők részéről ezzel kapcsolatban kérdés nem merül
fel, úgy javasolja, hogy az előterjesztés szerint, az  önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek összegéről szóló határozati javaslatot fogadják el. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                                              10/2015.(II.13.) HATÁROZATA 

Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény  29/A.§-ában biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat  saját bevételeinek,
valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet
követő három évre várható összegét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                                              10/2015.(II.13.) HATÁROZATÁNAK MELLÉKLETE 

Rovat megnevezése
Rovat-
szám

saját
bevételek

2015.

saját
bevételek

2016.

saját
bevételek

2017.

saját
bevételek

2018.

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 
értelmében az önkormányzat saját 
bevételének minősül

 
    

1.a helyi adóból és a települési adóból származó
bevétel,

 
48070 48000 48100 48100

2. az önkormányzati vagyon és az 
önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog 
értékesítéséből és hasznosításából származó 
bevétel,

 

9000 4500 0 0
3. az osztalék, a koncessziós díj és a 
hozambevétel,

 
4000 2000 2000 2000

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, 
részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből 
vagy privatizációból származó bevétel,

 
0 0 0 0

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,  200 200 200 200
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással 
kapcsolatos megtérülés.

 
0 0 0 0

ÖSSZESEN:  61270 54700 50300 50300

Vella Ferenc Zsolt  polgármester    A képviselők részéről több  kérdés nem merült fel,  így javasolja, hogy
a 2015. évi költségvetési rendeletet fogadják el az előterjesztés szerint. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetésről

 
Vella Ferenc Zsolt  polgármester  Javasolja, hogy a 4. napirendi pontot, a 2015. évi közbeszerzési tervet
2.napirendi pontként tárgyalják. Kéri a testületet, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                                              11/2015.(II.13.) HATÁROZATA 

A napirendi pontok sorrendiségének változásáról 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vella Ferenc Zsolt polgármester
módosító indítványát elfogadja és a meghívó szerinti „A 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása”
című 4. napirendi pontot 2. napirendi pontként tárgyalja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
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2. napirendi pont
A 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 5. melléklete)

Hozzászólások:
 
Vella Ferenc Zsolt  polgármester  A  2015. évi beruházások, melyek létrehozása során közbeszerzési
eljárást  kell  lefolytatni  az  alábbiak:   A  beruházás  becsült  nettó  értéke  a  közvilágítás  korszerűsítés
tekintetében 32.000.000.- Ft, míg a kabinsor tekintetében 32.300.000.- Ft, járdafelújítás 27.560.000,- Ft,
napelemes rendszer kiépítése  20.790.000 Ft, melyekhez az önkormányzat pályázati forrást kíván igénybe
venni.

Homonnay Zsombor  képviselő  Négy tétel is van benne, amiről nem tud. A közvilágítás korszerűsítés
mióta szerepel a palettán? 

Vella Ferenc Zsolt  polgármester  Legalább három éve. 

Homonnay Zsombor  képviselő  A strandi kabinsorra van érvényes építési engedély? 

Vella Ferenc Zsolt polgármester Igen, van. 

Homonnay  Zsombor   képviselő   Ez  milyen  viszonyban  van  a  tervezendő  csónakkikötővel,  a
csónakkikötő a strandból mennyit venne el, megfelelő-e ez az építési engedély ?

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester A  strandból  nem  vehet  el  semmit.  A  csónakkikötő  a  torkolatnál
készülne  el,  és  lenne  egy  hídon  keresztül  bejárat  mágneskártyás  kapuval,  itt  lehet  majd  bejönni  a
vizesblokkhoz.  

Homonnay Zsombor képviselő A Vízügyi Igazgatóságon volt egy formaterv 2010. év körül és ez egy 70
csónak férőhelyes kikötői terve, ez beépíthető a Rendezési Tervbe? Ehhez képest 99 férőhelyes. Ez az
ügy hogyan áll, nem jelenik meg a költségvetésben? 

Vella Ferenc Zsolt  polgármester   Az engedély beszerzése folyamatban van. 

Gáspár József képviselő A strandon bármely pontról 150 méteren belül vizesblokk elérhetőségnek kell
lenni.  Az öltözők elbontása után vizesblokkot csinálnának, mivel nincs a strandon mozgáskorlátozott
WC. A vizesblokkot a patakon való átjárással lehetne elérni. A csónakkikötőhöz nem épülne vizesblokk.

Homonnay Zsombor képviselő A járdafelújításnál csak tíz millió forintról tud, itt harminc millió forint
van  betervezve.  Javasolja  a  közbeszerzési  tervben szerepeltetni  a  71.  számú út  forgalomlassítását  is
hozzákapcsolni, hogy együtt mozogjon a kettő. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester A szerződést már aláírták, de nem szerepel benne. Tíz millió forintot
adott a Magyar Állam, de kértek egy tervezői árajánlatot, amely 30 millió forintos volt. 

Gáspár József  képviselő A forgalomlassítás a  közútkezelő kompetenciája,  elindítói  lehetnek,  de nem
biztos, hogy nekik kell megcsinálni. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester Már egyszer elindították, de azt mondta a MÁV és a Közútkezelő, hogy
ők egy fillért sem tudnak adni, hozzájárulnak, ha az önkormányzat tudja finanszírozni. A hatóságok itt
voltak és egyeztettek.  A forgalomlassító szigetben sem volt partner a közútkezelő.  A forgalomlassítás a
képviselő-testület részéről nem új ötlet. 

Homonnay Zsombor képviselő Azért fontos, mivel ha a forgalomlassító ívet is bele kell tenni, akkor fel
kell szedni a járdát. 
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A zöldhulladék kérdése  aggályos,  ami  a  focipálya  mellett  van.    A csapadékvíz  elvezetés  a  Horváth
Gábornál  gondot  okozott.  A  közbeszerzési  tervben  csapadékvíz  fejezetet  is  nyitni  kellene.  Ezeket
hiányolja. A zöldhulladék kezeléssel kapcsolatban sok információt összegyűjtött, hogyan lehetne előbbre
lépni? 

Vella Ferenc Zsolt polgármester Ez nem napirend, erre ő most nem készült. 

Wolf Viktória jegyző A csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban elmondja, hogy először be kell határolni,
hogy hol szükséges a csapadékvíz elvezetési rendszer kiépítése, ehhez komoly dokumentáció szükséges.
Ahhoz,  hogy  a  közbeszerzési  tervbe  bekerüljön  először  a  tervezési  költséget  kell  kidolgozni  és
engedélyezési tervet kell készíteni, a szakhatóságoknál egyeztetni.  A szolgáltatásnak és a beruházásnak
más és más a közbeszerzési értékhatára. A zöldhulladék kérdésére illetve az újrahasznosításra, darálásra
megint csak szigorú jogszabályi  előírások vonatkoznak. Ki kell  jelölni  egy területet,  ahol a kapacitást
biztosítani kell, pénzügyi és humán erőforrásokra is szükség van. Ezt a közbeszerzési tervbe beállítani a
közbeszerzési  törvényben  foglalt  előírások  betartásával  lehet.  A  közbeszerzési  terv  a  beruházással,
felújítással és a költségvetéssel van szoros kapcsolatban. A jogalkotó nem tette kötelezővé a költségvetési
koncepció elfogadását, de ilyenek év közben is felmerülhetnek kérdésként. A gazdasági programnak lehet
egy külön fejezete, ahol ezek esetlegesen beépítésre kerülhetnek. 

Gáspár  József  képviselő Badacsonytomajon  a  volt  szennyvíztelepen  a  Városüzemeltető  próbált
pályázatot benyújtani gépekre, eszközökre. Célszerű lenne egyeztetni és együtt szorgalmazni. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester Ősszel megjelent, hogy milyen projekt ötletek vannak, akkor ők beadták
ezt a projekt ötletet, de a megye nem támogatta. Most nem tudnak érdemben előrelépni, várják a kiírást,
de a környező településekkel együtt kell megoldani. 
Kérdezi a jegyzőasszonytól, hogy külterületen feladat-e a felszíni csapadékvíz elvezetés? 

Wolf Viktória jegyző Nem feladata az önkormányzatnak.  

Vella Ferenc Zsolt polgármester A következő ülésre meg kell nézni a felszíni csapadékvíz elvezetést, a
csónakkikötő,   a  járda  ügyét  elő  kell  készíteni,  és  a  Közútkezelővel  felvenni  a  kapcsolatot  a
forgalomlassító sziget kialakítása ügyében.
Javasolja, hogy a közbeszerzési tervet fogadják el. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                                                  12/2015. (II.13.) HATÁROZATA

A 2015. évi közbeszerzési terv elfogadásáról 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII.  törvény  33.§  (1)  bekezdésében  biztosított  jogkörében  eljárva  Ábrahámhegy  Község
Önkormányzata  2015.  évi  Közbeszerzési  Tervét  a  határozat  melléklete  szerinti  tartalommal
elfogadja.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                                       12/2015. (II.13.) HATÁROZAT MELLÉKLETE

2015. évi közbeszerzési terv

Tervezett
közbeszerzés

elnevezése, tárgya

Közbeszerzés
(becsült)
értéke Ft
(Nettó) 

A közbeszerzés pénzügyi forrásai (Ft) Köz-
beszer-

zés
megkez-
désének
tervezett

idő-
pontja

A tervezett
eljárás
típusa

Költség-
vetési
támo-
gatás

Saját
forrás

Eu.
támogatá

s

Egyéb
forrás

Közvilágítás 
korszerűsítés

32.000.000 0 9.600.000 22.400.000 0 Általános, 
egyszerű

Strandi beruházás 
(kabinsor építés)

32.300.000 0 9.700.000 22.600.000
.-

0 Általános,
egyszerű

Járda felújítás 27.560.000 10.000.000 17.560.000 - -

Napelemes rendszer 
kiépítése 

20.790.000 0 3.365.000 17.425.000 -

3. napirendi pont
Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesület kérelme
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
 
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 6. melléklete)

Hozzászólások:
 
Vella  Ferenc  Zsolt,  polgármester Támogatási  kérelemmel  kereste  meg  az  önkormányzatot  az
Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesület.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a közgyűlésen elfogadták a polgárőr egyesület létszámát, amely 26 fő. A
költségvetésüknek 495 e Ft a nyitó egyenlege, 101 e Ft a lakossági hozzájárulás, 105 e Ft a vállalkozói
hozzájárulás.  A 2014. évi költségvetés összege 936 e Ft.  A kiadások között szerepel 351 e Ft üzemanyag,
a ruházat 220 e Ft összegű.  Az elmúlt években is 300 e Ft-tal támogatták az egyesületet, most is ezt
javasolja és a kérelemben is ez szerepel. 

Gáspár  József  képviselő Kovács  József  alpolgármester  és  ő  is  tagja  a  polgárőr  egyesületnek,  ezért
bejelentik érintettségüket. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester Zavari Judit képviselő asszony még nem érkezett meg, így a napirendet a
képviselő asszony  érkezéséig felfüggeszti.

A  képviselők  a  napirendi  pont  tárgyalásának  felfüggesztését  határozathozatal  nélkül  egyhangúlag
tudomásul veszik.

4. napirendi pont 
Veszprém  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Ajkai  Katasztrófavédelmi
Kirendeltsége támogatási kérelme 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
 

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 7. melléklete)
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Hozzászólások:
 
Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  A  Veszprém  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Ajkai
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége nevében Horváth András tű.alezredes úr támogatási kérelemmel fordult

önkormányzatunkhoz,  mely  kérelmében  előadta,  hogy  a  tapolcai  katasztrófavédelmi  megbízott
alaptevékenysége feladatainak ellátáshoz kéri a hozzájárulást. 
Évekkel  ezelőtt  döntöttek  arról,  hogy  a  helyi  tűzoltó  egyesületet  támogatják,  azon  belül  is  a  vulkán
mentőcsoportnak is tagja az ábrahámhegyi tűzoltó egyesület. 
Javasolja, hogy a kérelmet ne támogassák. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2015. (II.13.) HATÁROZATA

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége
támogatásáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Veszprém  Megyei
Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Ajkai  Katasztrófavédelmi  Kirendeltsége  (székhely:  8200
Veszprém, Dózsa György út 31.) kérelmét nem támogatja. 
Indokoláskánt előadja,  hogy az önkormányzat 2015.  évben a helyi  önkéntes tűzoltó egyesület
részére nyújt támogatást. 
Felkéri Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: 2015. március 5.

5. napirendi pont
Észak-Balatoni  Térség  Regionális  Települési  Szilárdhulladék  Kezelési  Önkormányzati
Társulás  2014. évi tevékenységéről beszámoló 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 8. melléklete)

Hozzászólások:
 
Vella Ferenc Zsolt polgármester Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési
Önkormányzati  Társulás  elnöke,  Czaun  János  úr  megküldte  2014.  évi  tevékenységükről  készített
beszámolót. Amennyiben kérdés nincs a képviselők részéről, úgy javasolja, hogy a beszámolót fogadják el.
Kéri a testületet, amennyiben a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2015.(II.13.) HATÁROZATA

Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési
Önkormányzat Társulás 2014. évi tevékenységéről

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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1. az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzat
Társulás 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja. 

2. felkéri Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester Tájékoztatja  a  képviselő-testületet,  hogy  az  NHSZ vezetője  jelezte,
miszerint hétvégére nem lehet lomtalanítást meghirdetni. Úgy oldaná fel, hogy május 1-i hétvégére kérné,
de  nem  fognak  kihozni  konténereket.   A  futballpályán  összegyűjtik  a  hulladékot  és  hétfőn  fogják
elszállítani.  A  lomtalanítás  helyét  őrzik  három  napig,  hogy  ne  hordjanak  el  semmit.  Az  elektromos
hulladékot ide hozzák a volt iskolaudvarba. 
Javasolja, hogy a lomtalanítás időpontját április 30-ára tűzzék ki. Ha a szolgáltatónak nem felel meg, akkor
május 4-én lesz.
Kéri a testületet, amennyiben a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2015.(II.13.) HATÁROZATA

                                                A lomtalanítás időpontjáról 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi lomtalanítás időpontját
április 30. napjára tűzi ki. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

6. napirendi pont
Melkovics János bérleti díj csökkentési kérelme
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 9. melléklete)

Hozzászólások:
 
Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester A  PÁJÁN Kft.  ügyvezetője  Melkovics  János  bérleti  díj  csökkentési
kérelemmel fordult a képviselő-testülethez az általa üzemeltetett minigolfpályához kapcsolódóan. 
A képviselő-testület a 139/2014.(XI.20.) képviselő-testületi határozatában döntött arról és felhívta a bérlőt,
hogy nyilatkozzon a 2014. második félévére eső bérleti díj befizetés nem teljesítésének okáról, valamint a
további üzemeltetés kérdéséről, továbbá arról, hogy fenntartja-e a továbbiakban is a bérleti díj elengedése
iránti  kérelmét.  A képviselő-testület  az  egyezség  kötésre  törekszik,  amennyiben a  II.  félévi  bérleti  díj
befizetésre kerül, illetve abból 65.000 Ft-ot jóváírását támogatja. Előbbieket követően Melkovics János
egyeztetést kezdeményzett és a 2014. II. félévi bérleti díjat befizette, viszont a 300.000 Ft összegű bérleti
díj elengedésével kapcsolatos igényét továbbra is fenntartja és a 65.000 Ft összegű jóváírást nem fogadja el,
indokait levelében leírta. 
Kérdezi, hogy változott-e a képviselő-testület álláspontja? 

Kovács József alpolgármester Milyen magyarázatot adott  arra, hogy a második félévi bérleti díjat nem
fizette be? 
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Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester Azt  hitte,  hogy  nagyobb  összeget  fog  engedni  az  önkormányzat.  A
megbeszélés után két nappal befizette a bérleti díj összegét.

Kovács József alpolgármester A költségvetés amit Melkovics János benyújtott pár soros volt, kérésre sem
igazolta  a  tételes  bevételkiesést.  Nem az  önkormányzat  rovására  tudható  be  a  bevétel  kiesése.  Amit
felajánlott részére előzőleg az önkormányzat, az véleménye szerint tartható. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester Javasolja, hogy a 65.000 Ft összegű jóváírást továbbra is tartsák fenn és
nem javasol más összeget elengedni. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
          16/2015. (II.13.)  HATÁROZATA 

                               A minigolfpálya bérleti díj csökkentés iránti  igényről   

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  PÁJÁN  Kft.  (8300  Tapolca,
Május  1.  u.  8.)  kérelmét  megtárgyalta  és  az  önkormányzat  tulajdonát  képező  és  a  Kft.  által
üzemeltett  Ábrahámhegy  községi  strandon  lévő  minigolfpálya  bérleti  díj  csökkentése  iránti
kérelmére vonatkozóan az alábbi határozatot hozta: 
A képviselő-testület továbbra is fenntartja a 139/2014. (XI. 20.) határozatában foglaltakat, a bérleti
díj  csökkentéseként  65.000  Ft  összeget  ismer  el  és  a  PÁJÁN  Kft.  bérleti  díj  csökkentésére
vonatkozó egyéb igényét elutasítja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről tájékoztassa. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: 2015. március 2. 

7. napirendi pont
Hardi Lászlóné légvár üzemeltetési kérelme 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 10. melléklete)

Hozzászólások:
 
Vella Ferenc Zsolt polgármester Fedő László egyéni vállalkozó az önkormányzattal 2010. április 27-én
kötött  bérleti  szerződését,  melynek  tárgya  a  községi  strandon  üzemeltett  légvár  területbérletére
vonatkozott, 2015. január 11. napjával felmondta. A légvár üzemeltetésére Hardi Lászlóné 8300 Tapolca,
Berzsenyi  u.  21.  szám alatti  egyéni  vállalkozó nyújtott  be  kérelmet  2015.  január  12.  napján,  melyben
előadta,  hogy  2015.  nyarától  határozatlan  időre  az  ábrahámhegyi  strandon  légvár  üzemeltetését  és
pattogatott  kukorica  árusításának  engedélyezését  kérte  a  volt  bérlővel  kötött  szerződésben  rögzített
hasonló feltételekkel. Fenti tevékenységért nettó 5.373 Ft/nap/alkalom összeget fizetett a volt bérlő, Fedő
László. Javasolja, hogy Fedő László bérleti szerződés felmondására vonatkozó kérelmét vegyék tudomásul
és a szerződést 2015. január 11. napjával felmondottnak tekintik. 
Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincsen.
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal kézfelemeléssel jelezze. 

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

13



ÁBRAHÁMHEGY   KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                                                  17/2015. (II.13.) HATÁROZATA

A községi strandon lévő légvár bérleti szerződésének felmondásáról     

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Fedő László 8256 Ábrahámhegy, Patak u. 54. sz. alatti egyéni vállalkozóval 2010. április

27. napján kötött a községi strandon üzemeltett légvár területbérletére vonatkozó bérleti
szerződés felmondására vonatkozó kérelmét tudomásul veszi és a szerződést 2015. január
11. napjával felmondottnak tekinti. 

2. felkéri Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy a bérlőt a döntésről értesítse.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: elfogadásra azonnal, értesítésre 5 nap

Vella Ferenc Zsolt polgármester Javasolja, hogy Hardi Lászlóné részére a bérleti időt ugyanúgy határozzák
meg, mint a többi strandi vállalkozóét, amely szerződések 2021. október 31-ig kerültek megkötésre.  A
bérleti díj összege nettó 5.512 Ft+Áfa/nap legyen. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2015. (II.13.) HATÁROZATA

A községi strandon lévő légvár üzemeltetéséről    

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Hardi Lászlóné (8300  Tapolca, Berzsenyi u. 21.) részére a községi  strandon engedélyezi

25  m2  nagyságú  területen  légvár  üzemeltetését,  alkalomszerűen.  A  bérleti  jogviszony
időtartamát 2021. október 31. napjáig határozza meg. A bérleti  díj  összege: nettó 5.512
Ft+Áfa/nap

2. felkéri Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy a bérlőt a döntésről értesítse.
3. felhatalmazza Vella Ferenc Zsolt polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: elfogadásra azonnal

szerződéskötésre 30 nap

8. napirendi pont
Akácfa utcai ingatlanra érkezett pályázat
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 11. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester Az  önkormányzat  képviselő-testülete  a  173/2007  (XI.14)  számú
határozatával döntött az akácfa utcai telkek pályázati feltételeiről.
A 435/9 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan Simon Mihály nyújtott be jelentkezést, melynek nagysága  797 m2.
A szükséges dokumentumokat a kérelmező benyújtotta. 

1. Simon Mihály Ábrahámhegy községben állandó lakóhellyel 10 éve nem 
rendelkezik. Kedvezményre nem jogosult. 
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2. A pályázó és házastársa nem idősebbek 35 évesnél. Kedvezményre nem jogosult.
3. A pályázó nem rendelkezik lakóingatlannal.  -10 % kedvezményre jogosult. 
4. A pályázó nem rendelkezik beépíthető telekkel Ábrahámhegy községben.
       -10 % kedvezményre jogosult. 
5. A pályázóknak egy kiskorú eltartott gyermeke. – 30 % kedvezményre jogosult.

Összes kedvezmény   50 %. 
A  határozat alapján megállapított négyzetméter ár 5000 Ft +Áfa.
Fentiek alapján az ingatlan teljes vételára: 3 985 000 Ft+Áfa
Kedvezmény mértéke: 50 %
Kedvezményes vételár: 1 992 500 Ft +Áfa azaz bruttó: 2 530 475 Ft
Javasolja,  mivel  a  feltételeknek  megfelelnek,  hogy  az  ingatlant  Simon  Mihály  részére  értékesítsék.
Megállapítja,  hogy  kérdés,  hozzászólás  nincsen.  Kéri  a  testületet,  amennyiben  egyetért  a  javaslattal,
kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2015. (II.13.)  HATÁROZATA 

Akácfa utcai telek értékesítéséről

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  tulajdonában
álló  (Ábrahámhegy,  Akácfa  u.)  435/9  hrsz-ú  797  m2 területű  ingatlant  Simon  Mihály  (8256
Ábrahámhegy, Patak utca 62) szám alatti lakos részre értékesíti.
Az ingatlan értékesítési teljes vételára: 3 985 000 Ft + 1 075 950 Ft ( 27% Áfa), melyből az alábbi
kedvezmény kerül megállapításra:

1. Simon Mihály Ábrahámhegy községben állandó lakóhellyel 10 éve nem 
rendelkezik. - Kedvezményre nem jogosult. 

2. A pályázó és házastársa nem idősebbek 35 évesnél. - Kedvezményre nem jogosult.
3. A pályázó nem rendelkezik lakóingatlannal.  -10 % kedvezményre jogosult.
4. A  pályázó  nem  rendelkezik  beépíthető  telekkel  Ábrahámhegy  községben.  -10  %

kedvezményre jogosult. 
5. A pályázóknak egy kiskorú eltartott gyermeke. – 30 % kedvezményre jogosult.

Összes kedvezmény: 50 %
Kedvezményekkel csökkentett nettó ára: 1 992 500 Ft 
Kedvezményekkel csökkentett bruttó ára: 2 530 475 Ft
A vételár kifizetése a szerződéskötéskor egy összegben történik.
A  pályázóval  az  adás-vételi  szerződés  15  napon  belül  megkötésre  kerül,  a  felmerülő
szerződéskötési és ügyvédi költségeket az önkormányzat vállalja, melynek elkészítésére felkéri
Dr. Baráth Mariann ügyvédet (8300 Tapolca, Halápi u. 4) 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
Határidő: 2015. március 31.

9. napirendi pont
Térfigyelő kamerára pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 12. melléklete)

Hozzászólások:
 
Vella Ferenc Zsolt polgármester A rendszer kiépítésére az önkormányzat pályázatot nyújtott be,  melyre
forráshiányra tekintettel nem nyújtott támogatást a Belügyminisztérium. A Tapolcai rendőrkapitányság a
térfigyelő kamerarendszer megvalósítására irányuló kezdeményezést az elmúlt évek tapasztalatai alapján
kiemelten támogatja. A pályázat során tervezett beruházással tizenegy kamera került volna kivitelezésre,
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melynek  költsége  meghaladja  a  hatmillió  forintot.  Várhatóan  a  beruházásra  a  közeljövőben  állami
támogatást nem kapnak, így kérdésként felmerül, hogy a beruházást önerőből meg kívánjuk-e valósítani.
Kéri a testületet, hogy ha június 30-ig megjelenik a pályázat,  hatalmazzák fel,  hogy azonnal pályázatot
nyújtsanak  be.   Ha  nem kerül  kiírásra,  akkor  a  főbb  csomópontokra  építsék  ki,  és  akkor  önerőből
megvalósítják.  Megállapítja,  hogy kérdés, hozzászólás nincsen. Kéri  a testületet,  amennyiben egyetért a
javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. 
Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                                                     20/2015. (II.13.) HATÁROZATA

Térfigyelő kamerarendszer kiépítéséről  

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Ábrahámhegy  Község
lakosságának közbiztonság érzetének javítása érdekében térfigyelő kamerarendszer  telepítését
kívánja kiviteleztetni.

A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  beruházást  készítse  elő,  valamint  azt
elfogadásra terjessze a Képviselő-testület elé.
 
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: 2015. március 31.

 
10. napirendi pont

Fénymásoló vásárlásról döntés 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 13. melléklete)

Hozzászólások:
 
Vella  Ferenc Zsolt  polgármester A hivatal  épületében az  eddigi  két  másoló  helyett  egy  üzemel,  mely
bérleményként van jelenleg kihelyezve, mint a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal másolója.
A körjegyzőségi időszakból megmaradt fénymásoló több, mint tizenöt éves volt és több százezer oldal
másolását  már  elvégezte,  így  a  meghibásodás  kockázata  is  nagy  volt,  továbbá  Balatonrendes  Község
Önkormányzata, mint közös vagyon igényt tartott rá. A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal a
bérelt gépet tovább üzemelteti március 1-jétől, viszont tartalék gépként szükséges új gép vásárlása, melyre
az  előterjesztés  mellékletében  szereplő  ajánlat  érkezett.  Javasolja,  hogy  rendeljék  meg  a  fénymásolót
250.000 Ft +Áfa összegben. Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás nincsen.
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2015. (II.13.) HATÁROZATA

Fénymásoló beszerzéséről  

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Gyöngy  Comp  Bt-től  (8297
Tapolca-Diszel,  Rózsadomb  18.)  250.000  Ft  +Áfa  összegben  megrendeli  az  ajánlat  szerinti
fénymásolót a beüzemeléssel és festékkel együtt.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: 2015. február 28.
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11. napirendi pont
Informatikai fejlesztésről 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 14. melléklete)

Hozzászólások:

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

Wolf  Viktória  jegyző Badacsonytomaj  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  elmúlt  évben
döntött arról, hogy önkormányzatuk és intézményeik informatikai eszközállományának felmérését a Visoft
Kft-től megrendeli. Erről készült az az anyag, amely az előterjesztés mellékletét képezi. A Kft. részéről a
helyszíni  bejárás 2015.  januárjában megtörtént,  melyhez kapcsolódóan elkészítették a  Badacsonytomaji
Közös Önkormányzati Hivatalnál, a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvodánál és a BVKI-
nél  végzett  felmérést,  illetve  felmérték  a  kirendeltség  eszközparkját  is.  Amennyiben  Ábrahámhegy
Önkormányzata tudja támogatni a közös hivatal informatikai állományának fejlesztését az ábrahámhegyi
kirendeltség  vonatkozásában,  akkor  bruttó  egy  millió  forint  összeg  biztosítását  kérik,  ha  nem,  akkor
Badacsonytomaj Város támogatja és a gépek, illetve szoftverek az ő tulajdonába kerülnek. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester Javasolja, hogy 2015. évben a beruházási kiadások terhére 1.000.000 Ft-ot
biztosítsanak a fejlesztésre.  Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK   
                                                    22/2015. (II.13.) HATÁROZATA

Informatikai fejlesztésről

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete informatikai fejlesztési feladatokra
2015. évben a beruházási kiadások terhére 1.000.000 Ft összeget biztosít.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Zavari Judit képviselőasszony a testületi ülésre 15,55 órakor megérkezett. 
A jelenlevő képviselők száma 5 fő.

12. napirendi pont
Köztisztviselők cafeteria juttatása 2015. évben 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 15. melléklete)

Hozzászólások:

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

Wolf  Viktória jegyző A cafeteria juttatás éves összege legalább 193.250,-  Ft,  legfeljebb bruttó 200.000
Ft/év/köztisztviselő. A hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban rendelkezik a cafetéria-
juttatás igénybevételének részletes szabályairól, elszámolásának rendjéről és visszatérítésének szabályairól.
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Évek óta elfogadott ez az összeg, mely nettó 147.000 Ft-ot jelent. Badacsonytomajon a múlt héten fogadta
el a testület a bruttó 200 ezer Ft juttatást. Kéri Ábrahámhegy Község Önkormányzatát, hogy biztosítsa
ezen összeget ő is. 

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester Javasolja,  hogy  az  előterjesztés  szerint  fogadják  el.  Aki  egyetért  a
javaslattal, az  kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2015. (II.13.) HATÁROZATA

Köztisztviselők 2015. évi cafeteria juttatásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a  Badacsonytomaji  Közös  Önkormányzati  Hivatalnál  foglalkoztatott  köztisztviselők

részére 2015. évben bruttó 200.000 Ft/fő/év, azaz kettőszázezer forint/fő/év keretösszegű
cafeteria juttatást biztosít.

2. az  1.  pontban  részletezett  juttatásokhoz  szükséges  összeget  a  hivatal  2015.  évi
költségvetésében a működési kiadások jogcímen biztosítja.

3. felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Határidő: 2015. február 15.
Felelős: Vella Ferenc Zsolt  polgármester

Wolf Viktória  jegyző
Tamás Lászlóné  költségvetési- és adóosztályvezető

13. napirendi pont
2014. évi rendezvények elszámolásáról és a 2015. évi rendezvénytervről 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 16. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester A 2014. évi rendezvényekre a képviselő-testület megszavazta a 7.020 e.
Ft-os  keretösszeget,  amelyből  6.964.406 Ft  került  felhasználásra,  ebből  lejön  a  tűzijáték  szervezésével
kapcsolatos szállás költsége, mivel tévesen került bele, és a nemzetközi kapcsolathoz kell, hogy kerüljön.
Emellett a bevételi oldalon szerepel a bornapoknál 707 e Ft, a murcifesztiválnál 188 e Ft, a festőkiállítás
során három festmény eladásra került, itt is volt 140 e Ft bevétel. Ezek a módosítások lennének a 2014. évi
rendezvényeknél.  Két alkalommal vendégül láttuk a cseh delegációt. Megjelent a testvérvárosi kapcsolatok
beadására egy pályázat, március 1-e a beadási határidő. Szerződésben állnak a Goodwill  Consultinggal,
velük  két  napja  beszélt,  már  készítik  a  pályázatot,  és  7.000 Euróra  lehet  pályázni.  Ebben szerepelhet
minden költsége a testvérvárosi kapcsolatoknak.  
A 2015. évi rendezvények során falusi disznóvágás február 7-én lezajlott. A süteménykóstoló február 21-i
időpontja még kérdéses, a sportdélután március 7-én lesz, a teremfoci bajnokság február 28-án.  A lengyel
településsel  március  végén  kerül  sor  az  együttműködési  megállapodás  aláírására,  ennek  az  aláírása
Dobruskán  lesz.  Augusztus  2-án  a  hétvégére  tervezik  a  csend  hétvégét  Zsolnai  László  javaslatára.
Korzenszky Richárd kiállításának időpontját még megbeszélik, mivel az idén hat kiállítás van. Akusztikus
hangok estéje július 31- augusztus 1-ig lesz. Javasolja, hogy a 2014. évi rendezvények elszámolását és a
2015. évi rendezvénytervet fogadják el. Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel
jelezze. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2015. (II.13.) HATÁROZATA

        A 2014. évi rendezvények elszámolásáról és a 2015. évi rendezvénytervről 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2014.  évi  rendezvények
elszámolásáról  és  a  2015.  évi  rendezvénytervről  szóló  előterjesztést  az  előterjesztés  szerinti
tartalommal elfogadja. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vella Ferenc Zsolt polgármester Javasolja, hogy a testvérvárosi kapcsolatokra 7.000 Euró összeg erejéig
pályázatot nyújtsanak be, melynek határideje 2015. március 1. napja
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2015. (II.13.) HATÁROZATA

A testvérvárosi kapcsolatokra pályázat benyújtásáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  testvérvárosi  kapcsolatok
ápolására pályázatot nyújt be.
A pályázni kívánt összeg 7.000 Euró.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a
pályázati dokumentáció benyújtására.  

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: 2015. március 1. 

14. napirendi pont
Tanácsnoki rendszer bevezetéséről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 17. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester Homonnay Zsombor képviselőtársam a tanácsnoki rendszer felállítását
kezdeményezte  a  2015.  február  3.  napján  megtartott  együttes  képviselő-testületi  ülésen,  mely
Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Szervezeti  és  működési  Szabályzatának  módosítását  jelentené.
Előzmények  ismeretében az  alábbiakról  tájékoztatott:  Mint  azt  a  2014.  októberi  választások  előtt,  az
Ábrahámhegyi  Hírmondóban  is  megjelent  bemutatkozó  írásában  vázolta,  képzettségének  és  az  előző
években kifejtett  civilszervezeti  ténykedéseinek megfelelően, kiemelt  feladatának a környezetvédelmi és
környezetgazdálkodási kérdésekben való előkészítő és döntéshozatali munkát tekinti.

Homonnay Zsombor képviselő Kérdezi, hogy önállóan miért nem terjeszthette be a napirendet? 

Wolf  Viktória  jegyző Sürgősségi  indítványként  volt  rá  lehetőség,  mivel  a  képviselő-testület  részére  a
testületi anyag már kiküldésre került. 
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Homonnay Zsombor képviselő Az ő részéről motivációs tényező volt a patak, hat faluval és a Nemzeti
Parkkal  beszélte  meg,  amely nem kis munkát igényel.   Más kérdéskörben is  lehet ilyen kutatómunkát
végezni, mindenki részt vehet ilyen tanácsnoki munkában. A tanácsnoki rendszer egyfajta felhatalmazás is
lenne, hogy a hivatalba bejöjjön, információt kérjen és más hivatal felé is eljárjon. 

Kovács József  alpolgármester    Ha valakit nem képviselőnek neveznek, hanem tanácsnoknak, akkor az
több jogkörrel jár? Értelmét abban látja, ha valaki kutatómunkában vesz részt, eljár hivataloknál és esetleg
az anyagokat a képviselőnek nem adják oda. 

Wolf Viktória jegyző  Tájékoztat, hogy alapszabályként a  polgármester  az önkormányzat nevében és
képviseletében jár  el,  akadályoztatása esetén az alpolgármester jár  el,  együttes akadályoztatás esetén az
SZMSZ-ben rögzítettek szerint felhatalmazott képviselő. A közös hivatal munkatársai az ügyfélfogadási
időn kívül is rendelkezésre állnak. A tanácsnoki rendszer speciális feladatot jelent, amit a képviselő-testület
SZMSZ-ben szabályoz. Badacsonytomajon nem voltak felosztva a várost érintő területek, ezért fogalmazta
meg  a  képviselő-testület,  hogy  bizonyos  szegmensekért  melyik  képviselő  vagy  tanácsnok  felel.  Ez
pontosan le van szabályozva. 

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester Az  elmúlt  években  úgy  oldották  meg,  hogy  a  képviselők  leültek  és
megbeszélték a dolgokat. Ha valaki egy terület szakértője, akkor a megbeszéléseken tájékoztatja arról a
jelenlévőket. 

Gáspár  József  képviselő Korábban is  működött,  hogy  a  képviselő-testületi  ülés  előtt  megbeszélték  a
témákat, és ami hosszabb időt vagy különböző véleményeket hozott elő azokat is. Ha szükséges volt egy
ügyben, akkor a polgármester adott felhatalmazást. 

Kovács József alpolgármester Képviselő-társa nincs gátolva abban, hogy a véleményét kifejtse, vagy egy
munkába beleássa magát. Nagyobb képviselő-testületnél látja a tanácsnoki rendszernek a lehetőségét. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester  Megköszöni a képviselő-társa segítségét, de nem javasolja a tanácsnoki
rendszer bevezetését. A júliusi ülésen erre térjenek vissza.  

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat  mellett
és tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2015. (II.13.) HATÁROZATA

SZMSZ módosításáról és a tanácsnoki rendszer kialakításáról 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Homonnay  Zsombor  képviselő
javaslatát  nem fogadja el  és  a  Képviselő-testület  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló
16/2013.(X.01.)  önkormányzati  rendelet módosítását nem kezdeményezi a tanácsnoki  rendszer
kialakítása vonatkozásában.
A képviselő-testület a júliusi ülésen a napirendet újra tárgyalja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Wolf Viktória jegyző

3.napirendi pont folytatólagosan
Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesület kérelme

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  Támogatási  kérelemmel  kereste  meg  Ábrahámhegy  Község
Önkormányzatát az Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület.
Az Egyesület a 2014. évben 300.000.- Ft összegű támogatást kapott, mellyel el is számolt. 

20



Gáspár József  képviselő és Kovács József  alpolgármester  érintett  az ügyben,  kérdezi  őket,  kívánnak-e
szavazni.

Gáspár József és Kovács József képviselők kijelentik, hogy nem kívánnak részt venni a szavazásban.

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester Kéri  a  testület  szavazását  arra  vonatkozóan,  hogy  a  képviselőket  a
szavazásból kizárják-e? Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal,  ellenszavazat nélkül  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
(Gáspár József és Kovács József jelen van, de nem szavazott)

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2015. (II.13.) HATÁROZATA

Képviselő-testületi tag érintettségéről 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács József alpolgármestert és
Gáspár József képviselőt az ábrahámhegyi polgárőrség támogatás iránti kérelmével kapcsolatos
döntésből kizárja.  

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Vella Ferenc Zsolt polgármester Javasolja, hogy 300.000  Ft összeggel támogassák a polgárőr egyesületet.
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
28/2015. (II.13.) HATÁROZATA

Az Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület támogatásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. az államháztartáson kívüli  forrás  átvételére  és  átadására  vonatkozó  szabályokról  szóló

20/2013.(XI. 21.) önkormányzati rendelet – a továbbiakban: Ör. – 3.§ (2) bekezdésében
biztosított  jogkörében  eljárva  az  Ábrahámhegy  Polgárőr  Egyesületet  (székhely:  8256
Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.) – a továbbiakban: Egyesület – részére egyszeri, vissza
nem  térítendő  támogatást  biztosít  300.000  Ft  összegben,  azaz  háromszázezer  forint
összegben.

2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy összegben, átutalással történjen az Egyesület
bankszámlájára. 

3. a  támogatás  célja:  Az  Ábrahámhegy  Polgárőr  Egyesület  működési  kiadásainak
támogatása

4. a támogatás felhasználásának határideje: 2015. december 31.
5. elrendeli, hogy az Egyesület a támogatásról 2016. január 31-ig köteles elszámolni.
6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 031060 Bűnmegelőzés
7. felhatalmazza a polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a Képviselő-testület

döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel az Ör. 4.§ (2)
bekezdésében meghatározottakra. 

8. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát,
hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.

9. utasítja a polgármestert,  hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról
számoljon be.
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Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Határidő: a megállapodás megkötésére: 2015. február 20. 
az összeg kifizetésére: megállapodás szerint
beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő
lejártát követő testületi ülésen.

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  több  kérdés,  hozzászólás  nem  lévén  a  részvételt  megköszöni  és  a
nyilvános ülést 16.30 órakor bezárja. 

k.m.f.

Vella Ferenc Zsolt
polgármester

Wolf Viktória 
jegyző
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