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

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

                                                                                
Ikt.szám: 9/120-4/2015.
Készült: 1 példányban 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének 2015.  április  15-i
rendkívüli nyílt ülésén.

Az ülés helye: Badacsonytomaji  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Ábrahámhegyi  Kirendeltsége
Polgármesteri Irodájában 
8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13. 

Jelen vannak: Vella Ferenc Zsolt  polgármester
Kovács József  alpolgármester 
Homonnay Zsombor  képviselő    
Gáspár József  képviselő  
Zavari Judit  képviselő (5 fő)

Tanácskozási joggal megjelent:    Wolf Viktória  jegyző (1 fő)
 
Jelen van továbbá:
Kovácsné Auer Katalin  jegyzőkönyvvezető  (1 fő)

Meghívott:  Sütő Árpád  műszaki előadó (1 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

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

I. NAPIRENDEK ELŐTT

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.
Sürgősségi indítványként javasolja 3. napirendi pontként a „Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata” című és 4.
napirendi pontként a „Pályázat benyújtása mikrobuszra” című  napirend felvételét a nyilvános ülés napirendjei
közé, zárt ülés napirendjéhez pedig „Életbiztosítással kapcsolatos kérelem” című napirendi pont felvételét.
Kéri, aki a napirendek tárgyalását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                                                 59/2015. (IV.15.)  HATÁROZATA 

   Napirendi pontok felvétele, sürgősségi indítványokról  

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. április 15. napi ülésének 
1. napirendi pontjai közé 3. napirendi pontként a „Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata”

című napirendet  és  4.  napirendi  pontként  a  „Pályázat  benyújtása  mikrobuszra”  című
napirendet felveszi,

mailto:hivatal@abrahamhegy.hu


2. zárt ülés napirendjei közé 1. napirendi pontként „Életbiztosítással kapcsolatos kérelem”
napirendet felveszi.

Utasítja Vella  Ferenc Zsolt polgármestert a határozat végrehajtására.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vella Ferenc Zsolt polgármester Ismerteti a napirendet:

1. Strandfejlesztési javaslatokról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

2. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Balaton-felvidéki
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti ellátások
térítési díjairól
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

3. Közbeszerzési  Szabályzat felülvizsgálata  
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

4. Pályázat benyújtása mikrobuszra 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

Zárt ülés keretében: 
1. Életbiztosítással kapcsolatos kérelem 

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

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

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
60/2015. (IV.15.)  HATÁROZATA

A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. április 15-i rendkívüli nyílt
ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

1. Strandfejlesztési javaslatokról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

2. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Balaton-felvidéki
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti ellátások
térítési díjairól
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

3. Közbeszerzési  Szabályzat felülvizsgálata
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

4. Pályázat benyújtása mikrobuszra 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

Zárt ülés keretében: 
1. Életbiztosítással kapcsolatos kérelem 

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

Felelős: Vella Ferenc Zsolt  polgármester
Határidő: azonnal
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II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1. napirendi pont
Strandfejlesztési javaslatokról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

   (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester A strandi fejlesztést több fordulóban tárgyalták, különböző észrevételek
voltak  és  más  irányból  közelítették  meg  a  kivitelezés  lehetőségét.  Bejárás  volt  hétfőn  a  strandon.  A
kertépítési  munkákra  Folly  Bt.  adott  be  árajánlatot.  Felkéri  Sütő  Árpád  műszaki  előadót,  hogy  az
árajánlatot ismertesse. 

Sütő Árpád műszaki előadó Az árajánlat  tartalmazza 2 db fatuskó kiszedését és szint  alá süllyesztését
tereprendezéssel 55.000 Ft összegben. A termőföld helyszínre szállítása felrakással és deponálása 135.000
Ft. Öntözőfejek új talajszintre emelése 54.000 Ft. Földterítés, szintezés, földmunka 177.000 Ft. Füvesítés
sport  fűmagkeverékkel  357.500  Ft.  Műtrágya  kiszórása  58.000  Ft.  Vízcső  vezetése  akadálymentes
strandbejáróig  140.600 Ft.  Kábelárok ásás  és temetés büfétől  a  lábtenisz  pályáig  41.200 Ft.  Partvonal
gyepfelületének javítása a kimosódott szakaszokon földfeltöltés 63.500 Ft. Önkormányzat által biztosított
termőföld  helyszínre  szállítása  felrakással  és  deponálása  337.500  Ft.  Földterítés,  szintezés,  mag-
ágykialakítás kézi és gépi földmunka 442.000 Ft. Füvesítés sport fűmagkeverékkel 295.780 Ft. Elkészült
magvetés öntözése 56.000 Ft.  Járdaszakaszok tisztítása a munkaterületen 46.500 Ft.  Járdaszakasz bontása
és szint megemelésével újraépítése 49.200 Ft. Az árajánlat nettó ára: 2.308.780 Ft. 

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester A Maharttól  még  várnak  árajánlatot  a  kő  felrakásáról,  illetve  Szőke
Erazmustól. 

Kovács József alpolgármester A Folly Bt-vel sokat dolgoztak együtt. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester A magágykialakítás a füvesítéshez kapcsolódik?  Arról volt szó, hogy az
alsó bejáróhoz készül a két víznyelőcső. 

Sütő Árpád műszaki előadó Az egy ötlet volt, de elvetettük.

Vella Ferenc Zsolt polgármester Nem, azt volt, hogy kiveszik és beraknak kavicsot, utána geotextíliát majd
utána földet raknak. 

Gáspár József képviselő Folly Péter mondta, hogy feljebb rakná a követ és lefolyna a víz a két oldalra. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester A vízelnyelőt mindenképpen meg kellene oldani. 

Homonnay Zsombor képviselő Meg legyen benne az árban. Figyelni kell egész nyáron, ha felemelkedik a
vízszint.  A járdaépítéshez kell  a  szegélykő,  abból 100 métert  előre meg kellene venni,  ha gond van a
vízszinttel, hogy azt fel lehessen rakni. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester Abból van 150 db. Meglátása szerint a kétoldali vízelvezetőt bele kell
venni és az árban legyen benne. A munkának 5 napon belül neki kell állni. Május 1-jéig körbe kell zárni a
részt, május 15-ig be kellene fejezni. 

Gáspár József képviselő Június 10-ig mindennek készen kellene lenni. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester Javasolja, hogy az árajánlatot fogadják el nettó 2.308.780 Ft összegben,
azzal a kiegészítéssel, hogy a harmadik lépcsőnél érkező járdaszakasz melletti két oldalt 3-3 négyzetméteres
vízszikkasztót az árajánlat tartalmazza. A munkaterület átadás 5 napon belül legyen, a műszaki átadás –
átvétel június 1-én. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. 
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Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
61/2015. (IV.15.)  HATÁROZATA 
      A strand fejlesztésről 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a FOLLY BT. (8257 Badacsonyörs, Kiserdő u. 7. ) árajánlatát a községi strand kertépítési

munkáira nettó 2.308.780 Ft összegben elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a harmadik
lépcsőnél  érkező  járdaszakasz  melletti  két  oldalt  3-3  négyzetméteres  vízszikkasztó
készítését az árajánlat tartalmazza.

2. elrendeli a munkaterület átadását 5 napon belül, a műszaki átadás – átvételt 2015. június
1. napján.

3. felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Horváth Márta osztályvezető
Sütő Árpád műszaki ügyintéző

Határidő: azonnal, egyebekben szerződés szerint

2. napirendi pont
        A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Balaton-felvidéki

Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  által  biztosított  szociális  és  gyermekjóléti  ellátások
térítési díjairól

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
   (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester Ábrahámhegyi önkormányzat állapítja meg a térítési díjat, és utána kerül a
többi kistérségi település képviselő-testülete elé. 

Gáspár József képviselő  Az egyiknél van két variáció. 

Wolf Viktória jegyző A „B” variációt javasolta a társulási tanács elfogadásra. A házi segítségnyújtásnál és a
támogató szolgálatnál maradt egy variáció. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester Javasolja, hogy a rendelettervezetet az előterjesztés szerint 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 rendeletet alkotta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete 

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális
és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjairól
(A rendelet a jelen jegyzőkönyv 3. melléklete)

     

3. napirendi pont 
Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

   (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 4. melléklete)
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Hozzászólások:

Wolf Viktória jegyző Az előző testületi ülésen a közbeszerzési tárgykörhöz kapcsolódóan elfogadták a
Közbeszerzési Bizottságot. Felmerült időközben a Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata, megnézték és
azt 2003. évben fogadták el, azóta módosítást nem végzetek a fellelhető dokumentumok alapján. Például
azok a jogszabályi helyek, amire hivatkozik, már hatályon kívül vannak 2011. óta. Az új Közbeszerzési
törvény alapján az öttagú Közbeszerzési Bizottságnak nem lehet tagja képviselő,  főleg ha a képviselő-
testület dönt az ajánlattevők által benyújtott pályázatok érvényességéről. A bizottság hatáskörébe kerül az
ajánlattételi felhívás kiküldése az aktuális közbeszerzési tanácsadó bevonásával, illetve tartalmazza, hogy a
képviselő-testület kompetenciájába mi tartozik bele. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester Ez bármikor módosítható? 

Wolf Viktória jegyző Igen. 

Vella  Ferenc Zsolt  polgármester Javasolja,  hogy fogadják el  az  elhangzottak szerint.  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
62/2015. (IV.15.)  HATÁROZATA 

                                         A Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálatáról  

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény előírásainak megfelelően elkészített Közbeszerzési Szabályzatot – az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal és formában – elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szabályzat aláírására.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

4. napirendi pont 
Pályázat benyújtása mikrobuszra 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

Hozzászólások:

Wolf Viktória jegyző A képviselő-testület az előző ülésen döntött arról, mely szerint  szándékát fejezi ki,
hogy az önkormányzat, vagy az általa támogatott civil szervezet pályázatot nyújt be mikrobusz beszerzése
tárgyban a rendelet megjelenését követően és az alapján falugondnoki szolgálat, vagy közösségi közlekedés
szolgáltatás biztosítása célterületre.
Amennyiben megjelenik a rendelet, akkor be lehet nyújtani a pályázatot és együttműködési megállapodást
kellene kötni az érintett civilszervezetekkel. 

Vella  Ferenc Zsolt  polgármester Javasolja,  hogy ennek figyelembevételével  a mikrobuszra a pályázatot
nyújtsák be. 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
63/2015. (IV.15.)  HATÁROZATA 

                                       Mikrobuszra történő pályázat benyújtásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. elhatározza,  hogy  az  Európai  Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési  Alapból  nyújtandó,  a  vidéki

gazdaság  és  a  lakosság  számára  nyújtott  alapszolgáltatások  fejlesztésére  2015-től  igénybe
vehető  támogatások  részletes  feltételeiről szóló jogszabály alapján  az  1.  célterületre
kistérségi  közlekedési szolgáltatás  fejlesztésére  falu-  és tanyagondnoki  szolgáltatás
ellátásához  kapcsolódóan megvalósuló  fejlesztéshez  1  db  –  Opel  Vivaro  típusú
gépjárműre – mikrobuszra pályázati dokumentációt nyújt be 8.000.000 Ft, azaz nyolc millió
forint pályázati összeg erejéig.

2. kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban írt beszerzendő gépjárműre – legkésőbb az
utolsó kifizetési  kérelem benyújtásáig –  CASCO biztosítást  köt,  és  azt az üzemeltetési
kötelezettségének időszaka alatt fenntartja.

3. vállalja továbbá, hogy a beszerzett gépjárművel a falu- és tanyagondnoki szolgáltatást –
a szakmai programnak megfelelően – ingyenesen látja el. 

4. kötelezettséget vállal arra, hogy a gépjárművön az üzemeltetési kötelezettség lejártáig
(utolsó  kifizetési  határozat  jogerőre  emelkedésétől  számított  5  évig)  az  egységes
arculatot meghatározó elemeken változtatásokat nem végez. 

5. kijelenti,  hogy  a  fejlesztést  az  Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat,  mint  alapító  által
biztosított falu- és tanyagondnoki szolgáltatás színvonalasabbá tétele teszi szükségessé. 

6. a pályázat megvalósításához szükséges önrészt 2015. évi költségvetése terhére biztosítja.
7. felhatalmazza  Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert  a  nyilatkozat,  a  pályázati  dokumentáció

aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: elfogadásra azonnal;

egyébiránt folyamatos, legkésőbb a megvalósítási időszak végéig

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester Javasolja,  hogy  ennek  figyelembevételével  támogassák  a  Polgárőrség
kérését, hogy ugyanezen pályázaton indulhassanak és a szükséges okiratokat aláírhassa. 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
64/2015. (IV.15.)  HATÁROZATA 

                                       Mikrobuszra történő pályázat benyújtásához támogatás

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. támogatja az  Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület (8256 Ábrahámhegy,  Badacsonyi út

13.) elhatározását, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a
vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től
igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló jogszabály alapján a 2. célterületre
kistérségi  közlekedési  szolgáltatás  fejlesztésére  egyéb  szolgáltatás  ellátásához
kapcsolódóan megvalósuló fejlesztéshez 1 db Suzuki Vitara típusú gépjárműre – pályázati
dokumentációt nyújtson be legfeljebb 5.000.000 Ft, azaz  öt millió  forint pályázati összeg
erejéig. 

2. vállalja továbbá, hogy a kistérségi közlekedési szolgáltatás ellátása és fejlesztése érdekében
– a beszerezni kívánt gépjármű igénybevételével – az Ábrahámhegy Polgárőr Egyesülettel
feladatellátási megállapodást köt.

3. elhatározza,  hogy  az  1.  pontban  körülírt  pályázat  megvalósítása  érdekében  az
Ábrahámhegy  Polgárőr  Egyesülettel  a  megvalósítási  időszakban  és  a  fenntartási
időszakban szorosan együttműködik, az Egyesület számára szakmai támogatást nyújt.

4. felhatalmazza  polgármestert  a  feladatellátási  megállapodás  aláírására  és  a  szükséges
intézkedések, nyilatkozatok megtételére.
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Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: elfogadásra azonnal;

egyébiránt folyamatos, legkésőbb a megvalósítási időszak végéig

Vella Ferenc Zsolt polgármester Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a részvételt megköszöni
és az ülést 17.40 órakor bezárja. 

 

k.m.f.

Vella Ferenc Zsolt
polgármester

Wolf Viktória 
jegyző
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