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

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

                                                                               
Ikt.szám: 9/120-17/2015.
Készült: 1 példányban     

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.  november  5-i 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  (4 fő) 

Későbbi érkezését jelezte: Zavari Judit  képviselő (1 fő)

Tanácskozási joggal megjelent:    Wolf Viktória  jegyző (1 fő)
 

Jelen van  továbbá:
Kovácsné Auer Katalin  jegyzőkönyvvezető  (1 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

(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. 
Ismerteti a napirendet: 

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

mailto:hivatal@abrahamhegy.hu


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

NAPIRENDI PONTOK:

1. Ábrahámhegy Község Önkormányzat  Képviselő-testületének  az önkormányzat
költségvetéséről szóló  3/2015. (II.19.) önkormányzati  rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

2.  Tájékoztatás Ábrahámhegy község önkormányzatának 2015. III. negyedévi
gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

3.  A 2016. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

4.  A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

5. Nem  kötelező felvételt biztosító iskolába történő utazás költségeinek térítéséről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

6. Beszámoló Ábrahámhegy község környezeti állapotáról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

7. Tájékoztató  az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló
2015.évi CXXXIII. törvény hatályba lépésével kapcsolatos feladatokról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

8.  2015. évi közmeghallgatásról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

9.  Ábrahámhegy 748/13 hrsz-ú ingatlan értékesítése 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármeste

10.  2016. évi munkatervről 
 Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

11.  Adóztatásról szóló beszámoló 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

12.  Tájékoztató a helyi adókról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

13.  Javaslat a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet sírhely megváltási díjainak felülvizsgálatára
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

14. Javaslat szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
15.  121/2015. (VIII.18.) képviselő-testületi határozat módosítása 

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
16.  Ságvári utca elnevezéséről 

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett  napirend tárgyalását fogadják el és kéri a képviselő-testület, aki
egyetért a napirend elfogadásával, 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
141/2015. (XI.5.)  HATÁROZATA

A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. november 5-i nyílt ülésének
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

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

NAPIRENDI PONTOK:

1. Ábrahámhegy Község Önkormányzat  Képviselő-testületének  az önkormányzat
költségvetéséről szóló  3/2015. (II.19.) önkormányzati  rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

2.  Tájékoztatás Ábrahámhegy község önkormányzatának 2015. III. negyedévi
gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

3.  A 2016. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

4.  A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

5. Nem  kötelező felvételt biztosító iskolába történő utazás költségeinek térítéséről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

6. Beszámoló Ábrahámhegy község környezeti állapotáról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

7. Tájékoztató  az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények 
módosításáról szóló   2015.évi CXXXIII. törvény hatályba lépésével kapcsolatos 
feladatokról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

8.  2015. évi közmeghallgatásról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

9.  Ábrahámhegy  748/13 hrsz-ú ingatlan értékesítése 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármeste

10.  2016. évi munkatervről 
 Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

11.  Adóztatásról szóló beszámoló 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

12.  Tájékoztató a helyi adókról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

13.  Javaslat a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet sírhely megváltási díjainak felülvizsgálatára
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

14. Javaslat szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
15.  121/2015. (VIII.18.) képviselő-testületi határozat módosítása 

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
16.  Ságvári utca elnevezéséről 

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

A képviselő-testület utasítja Vella Ferenc Zsolt polgármestert a határozat végrehajtására.
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Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

I. NAPIRENDEK ELŐTT

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester tájékoztat, hogy a képviselő-testületi határozatokról szóló tájékoztatót
megkapták a képviselők.  A határozatok végrehajtása megtörtént, a Bursa Hungarica pályázatokat most
adják  be  az  érintettek  az  önkormányzathoz.  Kérdezi  a  képviselőket  van-e  kérdésük,  hozzászólásuk a
határozatok  végrehajtásával  kapcsolatban?  Amennyiben  nincs,  úgy  javasolja,  hogy  a  lejárt  határidejű
határozatokról szóló tájékoztatót fogadják el.  Kéri a testületet, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati
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
142/2015. (XI.5.) 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

2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester a vizsgált időszakban két fő részesült rendkívüli települési támogatásban a
napi megélheti gondjai miatt  12.000 Ft illetve  15.000 Ft összegben, továbbá 14 fő  részére beiskolázási
illetve óvodáztatási támogatást nyújtottak 12.000 Ft/fő összegben.   Javasolja, hogy a tájékozatót fogadják
el. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, 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
143/2015. (XI.5.) 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
Határidő: azonnal

Zavari Judit képviselő  17.10 órakor megérkezett, 
így a képviselő-testület tagjainak száma 5 fő.

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

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester tájékoztatja  a  testület  tagjait,  hogy  a   csónakkikötő  módosítás  terve
megérkezett.  Homonnay Zsombor képviselő úr kérésére időpontot kért  Pécseli  Péter  úrtól,   de nem
sikerült egyeztetni. 
A kisörspusztai bejárónál a Közútkezelő megcsinálta a vízelvezető árkot. 
A gyalogjárda építéssel kapcsolatban szerdánként egyeztetéseket tartanak a műszaki ellenőrrel és a műszaki
vezetővel.  A  jövő  héten  a  munkák  befejeződnek,  az  aknafedeleket  már  kezdik  felszedni.  A  Csörgey
parkból tegnap elszállították az összes aszfaltot. Az Eötvös utca, a Bökkhegyi út és a Badacsonyi u. 39.
melletti feljáró   is térkövezve lesz, ahogy a tervben szerepel. 
Hétfőn Tihanyban volt a Balatoni Szövetség ülésén.  Állásfoglalást kértek tőlünk a behúzós horgászattal
kapcsolatban, tizennégy önkormányzat jelzett vissza ebben a témában, melyből  négy község támogatta,
hét község egyértelműen elutasította, három önkormányzat kizárólag egy hétre támogatta.
Ma vett részt a Leader ülésen. A 2013-tól tartó ciklus lejárt, új elnökség lett választva. Elnök lett Bedő
Lajos Zalahaláp polgármestere, alelnök lett Mészáros László, elnökségi tag  Csom Mária, Török Péter,
Berkenyés István.  A név is változott, mivel a  megyehatárokat nem léphetik át a munkaszervezetek, és
kisebb  munkaszervezet  lesz.   Öt  éven keresztül  ő  volt  a  felügyelő  bizottság  elnöke,  ezt  továbbra  is
elvállalta, ez elég komoly feladatokat ró rá. 
Délelőtt volt a Tapolcai Társulási ülésen.  Módosították az alapszabályt. Tájékoztatták őket arról, hogy   az
épületre van egy-két bérlő, amely elég komoly bevételeket jelenthet majd a társulásnak. 

Gáspár József képviselő   a szúnyogírtás rendszerében lesz változás? 

Vella Ferenc Zsolt polgármester  a következő két hétben térképszelvényt kapnak és be lehet jelölni, hogy
kívánunk-e változtatni azon a területen ahol eddig írtottak. 

Homonnay Zsombor képviselő  a vízszintszabályozással kapcsolatban  nincs valami a települések között? 

Vella Ferenc Zsolt polgármester  egy dolog jött szóba, a BAHART vezérigazgatója jelezte, hogy egyetlen
helyen Pálkövénél  lehet a  követ levinni a Balatonra,  de ott    a  pálkövei  védegylet komoly ellenállást
tanúsít. A BAHART is foglalkozik ezzel, mivel mindenképpen a 120 cm-t meg kell emelni. A Balatoni
Szövetség megkeresi a minisztériumot, hogy milyen pénzből lehet ezt megoldani. 
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Homonnay Zsombor képviselő  a járdán két szakaszon megmaradt a régi kő, ez már a jó szint? 

Vella  Ferenc Zsolt  polgármester  10-12  cm-nek kell  lenni.  Megmérték,   egyenlőre  ilyen marad,  egyes
szakaszokon megmaradt a régi kő, egy húszméteres szakaszon visszabontották. 

Homonnay Zsombor képviselő  december 9-ig lehet a Kvassay Jenő vízgazdálkodási tervhez hozzászólni.
Elkészít  egy  szöveget,  akár  Ábrahámhegy  vonatkozásában,  de  van  még  3-4  település  a  déli  parton.
Mindenképpen  vegyék  be  a  vízgazdálkodási  tervbe,  különítsenek  el  pénzt,  most  zajlik  a   társadalmi
egyeztetés  ezügyben. 

Vella  Ferenc Zsolt  polgármester javasolja,  hogy a beszámolót  fogadják  el.  Kéri,  hogy aki  a  javaslatot
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
144/2015. (XI.5.) 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. napirendi pont
Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 
költségvetéséről szóló  3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
 (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester  felkéri a jegyzőasszonyt, hogy egy-két mondatot mondjon a napirenddel
kapcsolatban. 

Wolf Viktória jegyző   a költségvetési rendelet módosítását a képviselő-testület döntései és ezen időszak
alatt szükségessé vált változások rendezése indokolja. Megállapítható, hogy az önkormányzat a vagyonával
jól gazdálkodik. 

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester javasolja,  amennyiben  a  képviselők  ezzel  egyetértenek  és  nincs  más
kérdésük,  akkor  a  rendelettervezet  szerint  fogadják  el.   Kéri  a  testületet,  aki  ezzel  egyetért,  az
kézfelemeléssel jelezze. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi rendeletet alkotta :
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                                                    15/2015. (XI.09.) önkormányzati rendelete
  az önkormányzat  2015. évi költségvetéséről szóló  3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 
                                                     módosításáról 

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

2. napirendi pont
Tájékoztatás Ábrahámhegy község önkormányzatának  2015. III. negyedévi 
gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 4. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester   összességében  megállapítható,  hogy  Ábrahámhegy  Község
Önkormányzatának  gazdálkodása  kiegyensúlyozott,  takarékos,  pénzkészlete   2015.  szeptember  30-án
213.562 e. Ft.  Ki kell fizetni még ebből a járdaépítést, a kisbuszhoz az állami támogatás  pedig még ezután
fog érkezni. 

Homonnay Zsombor képviselő    milyen kiadást tervezünk az idén? Tegnap szembesültünk vele, hogy
csónakkikötő nem lesz olcsó.  

Vella Ferenc Zsolt polgármester    ez csak jövőre lesz. Még a jövő heti megbeszéléstől függ, természetesen
ezzel foglalkozni kell, a tervre különítettünk el összeget  és  benne van a költségvetésben. Javasolja, hogy a
tájékoztatót  fogadják  el.   Kéri  a  testületet,  amennyiben  egyetért  az  előterjesztés  szerinti  határozati
javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                                            145/2015. (XI.5.) HATÁROZATA

Tájékoztatás Ábrahámhegy község önkormányzatának  2015. III.negyedévi    
                                     gazdálkodásáról 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. III. 
negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

Határidő: azonnal
Felelős:  Vella Ferenc Zsolt polgármester 

   Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 

3. napirendi pont
A 2016. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 5. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester felkéri a jegyzőasszonyt, hogy pár szóban ismertesse a napirendet. 
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Wolf Viktória jegyző   Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény 119. §.
(5) bekezdése rögzíti, hogy  a helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület
az előző év december 31-ig hagyja jóvá. Ez az ütemterv javaslat a képviselő-testület felé. A 2016. évi belső
ellenőrzési  feladatok  ellátására  három  cégtől  kértek  árajánlatot.  A  legolcsóbb  árajánlatot  a  SZAHK-
ÉRTELEM 2006. Bt. adott  bruttó  190.550 Ft összegben, előző évben erre a feladatra bruttó 277.000 Ft-
ot költöttek.  A SZAHK-ÉRTELEM 2006 Bt.-t javasolja, évek óta dolgoznak velük együtt. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester javasolja, hogy a belső ellenőrzési ütemtervet  fogadják el és a SZAHK-
ÉRTELEM  2006 Bt.-vel kössék meg a szerződést.   Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta :

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK      
                                        146/2015. (XI.5.) HATÁROZATA
                                a 2016.évi belső ellenőrzési munkatervéről 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a  belső  ellenőri  feladatok  elvégzésére  a  SZAHK-ÉRTELEM  2006.  Bt.-vel  (9700

Szombathely,  Százhold  u.  27.)  köt  szerződést  a  2016.  év  vonatkozásában.  A  belső
ellenőrzéshez kapcsolódó kiadásokat az önkormányzat 2016. évi költségvetés működési
kiadásainak terhére biztosítja.

2. a 2016. évi belső ellenőrzési munkatervét az alábbi tartalommal jóváhagyja:

a) Ellenőrzött szerv: Ábrahámhegy Község Önkormányzata
Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a költségvetési normatíva 

igénylések megfelelnek-e a hatályos jogszabályoknak
Ellenőrzés tárgya: a költségvetési törvényben szereplő  normatívák 

igénylésének és elszámolásának ellenőrzése
Ellenőrzendő időszak: 2015. év 
Ellenőrzési kapacitás: 2 revizori nap
Ellenőrzés módszere: Szabályszerűségi-, pénzügyi ellenőrzés (témaellenőrzés

Ellenőrzés ütemezése: 2016. szeptember

b) Ellenőrzött szerv: Ábrahámhegy Község Önkormányzata
Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a pénzkezelés megfelelően 

szabályozott-e és a gyakorlat megfelel-e a jogszabályi és 
helyi rendelkezéseknek

Ellenőrzés tárgya: a pénzkezelés szabályozottságának és elszámolásának, 
valamint nyilvántartásának ellenőrzése 

Ellenőrzendő időszak: 2015. év 
Ellenőrzési kapacitás: 1 revizori nap
Ellenőrzés módszere: Bank- és pénztárbizonylatok, kifizetéseket alátámasztó 

dokumentumok ellenőrzése
Szabályszerűségi-, pénzügyi ellenőrzés 
Szúrópróbaszerű 

       Ellenőrzés ütemezése: 2016. szeptember

Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző
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4. napirendi pont
A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 6. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  a  kormányhivatal  meghatározza  és  közzéteszi  az  általános  iskolák
felvételi  körzetét  a  2016/2017.  tanévre  vonatkozóan.  A  tervezet  szerint  a  Révfülöpi  Általános  Iskola
esetében a település teljes közigazgatási területére vonatkozik a felvételi körzet.  Tavaly is kérték, hogy
vegyék be  a badacsonytomaji iskolát, de nem történt meg. Kérjék-e az idén is? 

Kovács József alpolgármester   javasolja, hogy az idén is kérjék. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester  javasolja, amennyiben  kérdés nincs, hogy  az iskolai felvételi körzethatárt
fogadják el azzal, hogy a Badacsonytomaji Tatay Sándor Általános Iskola felvételi körzetével bővüljön.
Kéri a testületet, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                                        147/2015. (XI.5.) HATÁROZATA
        A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározása   

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésére hivatkozással a

kötelező  felvételt  biztosító  általános  iskolák  körzethatárainak  meghatározása  ügyében
véleményezési jogkörében eljárva támogatja a Révfülöpi Általános Iskola – 8253 Révfülöp,
Iskola utca 5. – 2016/2017. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Ábrahámhegy település
teljes közigazgatási területeire vonatkozóan.

2. javasolja  a  Tatay  Sándor  Általános  Iskola  –  8258  Badacsonytomaj,  Kert  utca  8.  –
2016/2017.  évi  tanévre  vonatkozó  felvételi  körzetét  Ábrahámhegy  település  teljes
közigazgatási  területeire  vonatkozóan  kiterjeszteni  és  a  körzethatár  módosítás
lehetőségét ennek megfelelően megvizsgálni.

3. felkéri  Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert,  hogy  a  döntésről  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal Oktatási és Hatósági Osztályát értesítse.

Határidő: azonnal
értesítésre 5 munkanap

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Wolf Viktória jegyző

5. napirendi pont
Nem a kötelező felvételt biztosító iskolába történő utazás költségeinek térítéséről 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 7. melléklete)

Hozzászólások:
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Vella Ferenc Zsolt polgármester  Tóth Mária tankerületi igazgató asszony, a KLIK Tapolcai Tankerülete
részéről megkereste önkormányzatunkat, hogy nem a kötelező felvételt biztosító iskolába történő utazás
költségeinek térítéséről  szóló megállapodást kössük meg.  A Tankerület  megvásárolta az önkormányzat
által  leadott  bérletigénylőnek  megfelelően  a  helyközi  éves  tanuló  bérleteket,  melyet  költségét
önkormányzatunk téríti meg a KLIK részére történő átutalással. Javasolja, hogy a megállapodást fogadják
el. Kéri a testületet, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
148/2015. (XI.5.)  HATÁROZATA 

       A nem kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározása

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 32.,

képviseli:  Tóth Mária tankerületi igazgató (KLIK Tapolcai Tankerülete, 8300 Tapolca,
Kossuth  u.  2.) nem a  kötelező felvételt  biztosító  iskolába  történő  utazás költségeinek
térítéséről  szóló  –  előterjesztés  mellékletét  képező  –  megállapodást  elfogadja  és
felhatalmazza  annak aláírására  Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert,  ellenjegyzésére  Wolf
Viktória jegyzőt.

2. felkéri Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy a döntésről a KLIK  Tapolcai Tankerületét
értesítse.

Határidő: azonnal; 
értesítésre 5 munkanap

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Wolf Viktória jegyző

6. napirendi pont
Beszámoló Ábrahámhegy község környezeti állapotáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 8. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester  jelen beszámoló  célja, hogy tájékoztatást adjon a települési környezet
védelme  érdekében  tett  általános  és  speciális  intézkedésekről,  a  környezet  védelmét  szolgáló
tevékenységekről,  jogszabály  által  előírt  és  teljesített  kötelezettségekről,  valamint  az  elvégzendő
feladatokról. 

Homonnay Zsombor képviselő    javasolja a komposztálást napirendre tűzni, mivel van egy kész anyag.
A vízelvezetés a Horváth Gáborék kapcsán felmerült, arra is készülni kellene.

Vella Ferenc Zsolt, polgármester javasolja, hogy a beszámolót fogadják el.  Kéri a testületet, hogy aki az
előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
149/2015. (XI.5.)  HATÁROZATA 

                                           Ábrahámhegy község környezeti állapotáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ábrahámhegy község környezeti
állapotáról szóló 2015. évi beszámolót – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadja. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Wolf Viktória jegyző

Határidő: azonnal

7. napirendi pont
Tájékoztató  az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények 
módosításáról szóló   2015.évi CXXXIII. törvény hatályba lépésével kapcsolatos 
feladatokról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 9.. melléklete)

Hozzászólások:

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

Wolf  Viktória  jegyző     a  Tapolca  Környéki  Önkormányzati  Társulás  feladatkörébe  tartozó szociális
feladatok ellátásának szervezeti kereteit a  2016. január 1. napjával  hatályba lépő 2015. évi CXXXIII.
törvény  jelentősen  át  fogja  alakítani.  Az  egyik  legfontosabb  változás  a  családsegítés  és  gyermekjólét
integrálása. Ez azt jelenti, hogy a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat 2016. január 1. napjától csak egy

 szervezeti  és  szakmai  egységben  működhet.  A  közös  önkormányzati  hivatalok  székhely  települései
feladatkörébe utalja  a  törvény,  hogy  lakosságszámtól  függetlenül  köteles  biztosítani  a  családsegítést  és
gyermekjóléti szolgálatot működtetni.  Konzultáltunk és a magunk részéről a Balaton-felvidéki Szociális,
Gyermekjóléti  és  Háziorvosi  Ügyeleti  Szolgálatot  javasoljuk  továbbra  is,  mivel  jó  a  kapcsolat  és  jó  a
szakmai kollektíva. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester javasolja, hogy így fogadják el. Kéri a testületet, hogy aki az előterjesztés
szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
150/2015. (XI.5.)  HATÁROZATA 

az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015.évi CXXXIII
törvény hatályba lépésével kapcsolatos feladatokról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel az egyes szociális
és  gyermekvédelmi  tárgyú  törvények  módosításáról  szóló  2015.  évi  CXXXIII  törvénnyel
módosított,  a szociális igazgatásról szóló 1993 évi III. törvény 136.§ (8) és (9) bekezdéseiben
foglaltakra – felülvizsgálta az önkormányzat kötelezően ellátandó családsegítés és gyermekjóléti
szolgáltatási feladatainak ellátásának módját, szervezeti kereteit, és az e feladatok biztosítására
kötött ellátási szerződéseket. A felülvizsgálat eredményeként az alábbiak szerint dönt.
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Figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló , a 2015.évi CXXXIII.
törvénnyel módosított 1997.évi XXXI törvény 40.§ (1) és (1a) bekezdés a) foglaltakra – 2016. január
1.  napjától  a  kötelezően  ellátandó  családsegítés  és  gyermekjóléti  szolgálat  működtetésére
vonatkozó  feladatait  a  Tapolca  Környéki  Önkormányzati  Társulás  keretében,  a  társulás  által
fenntartott  Balaton-felvidéki  Szociális,  Gyermekjóléti  és  Háziorvosi  Ügyeleti  Szolgálat,  (8300
Tapolca , Nyárfa u.3.)  keretében az önkormányzat és a társulás között létrejött ellátási szerződés
alapján,  társulás keretében   kívánja ellátni.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

8. napirendi pont
2015. évi közmeghallgatásról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 10. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester javasolja,  hogy  november  26-án  16.00  órakor  tartsák  meg  a
közmeghallgatást.  Kéri a testületet, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal és az elhangzott
időponttal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
151/2015. (XI.5.)  HATÁROZATA 

                            a 2015. évi közmeghallgatásról 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  54.§-ában

biztosított jogkörében eljárva a 2015. évi közmeghallgatás időpontját 2015. november 26.
napján 16.00 órában határozza meg.

2. felkéri  a  Badacsonytomaji  Közös  Önkormányzati  Hivatalt,  hogy  a  közmeghallgatás
időpontjáról a lakosságot előzetesen informálja.

Határidő: elfogadásra azonnal
értesítésre 2015. november 15.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Wolf Viktória jegyző

9. napirendi pont
Ábrahámhegy  748/13 hrsz-ú ingatlan értékesítése 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 11. melléklete)
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Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester  az előző ülésen döntöttek az ingatlan pályázati kiírásáról.  A pályázati
eljárás lezárult, a pályázatban nyitva álló határidőn belül egy pályázat érkezett be, melyről megállapítást
nyert, hogy az megfelel a pályázati kiírásban rögzített valamennyi feltételnek. Javasolja, hogy Ficzere-Hardi
Anikó  pályázatát  érvényesnek  minősítsék  és  hatalmazzák  fel  a  polgármestert  az  adásvételi  szerződés
aláírására.  Kéri  a  testületet,  hogy  aki  ezzel  és  az  előterjesztés  szerinti  határozati  javaslattal  egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.  

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
152/2015. (XI.5.)  HATÁROZATA 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata tulajdonában álló Ábrahámhegy 748/13 hrsz-ú
ingatlan értékesítéséről

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. az  önkormányzat  1/1  tulajdonát  képező  belterületi  beépítetlen  1.386  m2  alapterületű,

természetben Ábrahámhegy, Fenyves utcában található, az üzleti vagyon körébe tartozó
Ábrahámhegy 748/13 hrsz-ú ingatlanra Ficzere-Hardi Aniko Deutschland, 79576 Weil am
Rhein,  Hans  Carossa  str.  8.  által  határidőben  benyújtott  pályázatot  megismerte,  azt
érvényesnek minősíti.

2. az  önkormányzat  vagyonáról  és  vagyongazdálkodás  szabályairól  szóló  7/2010  (VI.22.)
önkormányzati rendeletében foglaltak szerint az 1. pontban körülírt ingatlant a pályázó
részére, azaz Ficzere-Hardi Aniko Deutschland, 79576 Weil am Rhein, Hans Carossa str.
8. sz. alatti lakos részére 4.255. 000.- Ft-ért, azaz négymillió-kettőszázötvenötezer forintért
értékesíti.

3. felhatalmazza Vella Ferenc Zsolt polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. 

4. felkéri Dr. Baráth Marianna (8300 Tapolca, Halápi u. 4.) ügyvédet az adásvételi szerződés
előkészítésére és annak ellenjegyzésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Wolf Viktória jegyző
Sütő Árpád műszaki ügyintéző

10. napirendi pont
2016. évi munkatervről 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 12. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester javasolja, hogy a munkatervet fogadják el, amennyiben kérdés nincs a
képviselők  részéről.  Kéri  a  testületet,  hogy  aki  az  előterjesztés  szerinti  határozati  javaslattal  egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.  

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
153/2015. (XI.5.)  HATÁROZATA

                                                        a 2016. évi munkatervről

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. az önkormányzat 2016. évi munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti formában és

tartalommal jóváhagyja.
2. felkéri  Wolf  Viktória  jegyzőt,  hogy  a  képviselő-testület  által  elfogadott  munkatervet  a

www.abrahamhegy.hu honlapon tegye közzé.

Határidő: azonnal, egyebekben munkaterv szerint
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Wolf Viktória jegyző
Munkatervben megjelölt felelősök

11. napirendi pont
Adóztatásról szóló beszámoló 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 13. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester  felkéri a jegyzőasszonyt az ismertetésre. 

Wolf Viktória  jegyző    tájékoztatom a Képviselő-testületet arról, hogy az önkormányzati hatáskörökről
szóló  1991.  évi  XX.  törvény  138.§  (3)  bekezdés  g)  pontja  szerint  a  képviselő-testület  a  jegyző
beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást, tájékoztatja a lakosságot a helyi adókból származó bevételek
összegéről.  Az adóbehajtási és adóvégrehajtási munka jó.  A bevételek teljesültek és nincsenek jelentős
mértékű kintlévőségei az önkormányzatnak.

Gáspár József képviselő  idegenforgalmi adóellenőrzés van-e Badacsonytomajon? 

Wolf Viktória  jegyző igen.

Gáspár József képviselő  tudja, hogy ezt a legnehezebb behajtani, itt tíz éve nincs ellenőrzés, legalább egy
adminisztratív jellegű ellenőrzést  kellene csinálni.  Mindenki visszaadta az engedélyét, de az ember látja,
hogy idegen  autók állnak az ingatlanoknál.

Wolf  Viktória  jegyző   köztisztviselőként   foglalkoztatott  adóellenőr  végezhet  ilyen  ellenőrzést.
Amennyiben  saját kollégák vállalják külön megbízás ellenében  az ellenőrzést, akkor ők végzik,  ha nem
vállalják, akkor pályázat útján meg kell hirdetni. 

Gáspár  József  képviselő  végig  kellene  nézni,  ki  az,  aki  visszaadta  az  engedélyét  és  mégis  folytat
szobakiadói tevékenységet.

Wolf Viktória jegyző   jövőre megnézik és  tud úgy kalkulálni, mivel az idén három kolléga végezte,  az
egyik   kolléga  nyugdíjba  megy,  de  egy  harmadik  embert  meg tud úgy bízni,  hogy Ábrahámhegyen is
végezze az ellenőrzést. Erre volt költségvetési forrás, de nem is használták fel. 
Közzétételi hirdetményt készítenek, hogy mi a szálláshely fogalma, milyen engedélyezéssel működik, és mi
a szankció, ha valaki ilyen tevékenységet engedély nélkül végez. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester javasolja, hogy a beszámolót fogadják el. Kéri a testületet, hogy aki az
előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
154/2015. (XI.5.)  HATÁROZATA 

2014. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról szóló beszámolóról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a 2014. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról szóló beszámolót elfogadja. 
2. felkéri Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy az adókból származó bevételek összegéről

a lakosságot tájékoztassa.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Wolf Viktória jegyző

Határidő: azonnal

12. napirendi pont
Tájékoztató a helyi adókról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 14. melléklete)

Hozzászólások:

Wolf Viktória jegyző  az illetékes kolléganővel beszélt  és javasolja,  hogy a telekadó vonatkozásában a
mentességét célszerű lenne felülvizsgálni. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester javasolja, hogy a következő ülésen a telekadó mentesség felülvizsgálata
miatt kerüljön módosításra a rendelet. Kéri a testületet, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
155/2015. (X.05.) HATÁROZATA

a helyi adókról tájékoztatás

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló tájékoztatást
megtárgyalta és a helyi adókról szóló 9/2014.(X.08.) önkormányzati rendeletben meghatározott
adók vonatkozásában a telekadó mentességre vonatkozó szakaszok felülvizsgálatát elrendeli.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Wolf Viktória jegyző

13. napirendi pont
Javaslat a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet sírhely megváltási díjainak felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 15. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester felkéri a jegyzőasszonyt az ismertetésre. 

Wolf Viktória jegyző a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény  40.§ (3) bekezdése
rendelkezik az egyes köztemetőkre vonatkozó díjak mértékének éves felülvizsgálati kötelezettségéről.
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Vella Ferenc Zsolt polgármester a rendelettervezetben az urnafülke árát csökkentették, 80.000 Ft helyett
40.000 Ft-ra, csak ez változik a díjakban. Javasolja, hogy a rendelettervezetet fogadják el. Kéri a testületet,
hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2015.(XI.09.) önkormányzati rendelete

a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló 12/2010.(XI. 22.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

(A rendelet jelen jegyzőkönyv melléklete)

14. napirendi pont
Javaslat szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 16. melléklete)

Hozzászólások:

Wolf Viktória jegyző   a szociális célú tűzifára benyújtott pályázaton 8 erdei m3 tűzifa támogatást nyertek,
142 .240 e Ft összegben. Erről kell elszámolni, november 30-ig kell beadni a kérelmeket, személyenként
maximum két m3 fát kaphatnak. Előnyben részesülnek az aktív korú ellátásban részesülők, a lakhatási
támogatásban részesülők, az időskorúak járadékára jogosultak.  

Vella Ferenc Zsolt polgármester javasolja, hogy a rendelettervezetet fogadják el. Kéri a testületet, hogy aki
ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2015. (XI.09.) önkormányzati rendelete   

                              a szociális célú tűzifa juttatásról 

(A rendelet jelen jegyzőkönyv melléklete)

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester javasolja,  hogy  a  Bakonyerdő  Zrt-vel  kössék  meg  a  szerződést  és
rendeljék meg a tűzifát. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
156/2015.(XI.05.) HATÁROZATA

Szociális tűzifa támogatás

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt-vel (8500 Pápa, Jókai Mór utca 46.) 8 erdei m3

keménylombos  szociális  célú  tűzifa  vásárlására  és  kiszállítására  vonatkozó  adásvételi
szerződés megkötését megtárgyalta.

2. felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  adásvételi  szerződést  aláírja  és  a  szükséges
intézkedéseket megtegye.

3. az önrész összegét és a kiszállítás költségét az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendelet általános tartaléka terhére biztosítja.
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Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

Határidő: azonnal

15. napirendi pont
121/2015. (VIII.18.) képviselő-testületi határozat módosítása 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 17. melléklete)

Hozzászólások:

Wolf Viktória jegyző a képviselő-testület a 121/2015. határozatában fogadta el a gördülő fejlesztési tervet.
A DRV a kiküldött  anyagában  négy ellátási területet jelölt meg, de  csak kettőben érintett  Ábrahámhegy
és emiatt kérik módosítani. 

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester javasolja,  hogy  a  121/2015.  képviselő-testületi  határozatukat  vonják
vissza. Kéri a testületet, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
157/2015. (XI.5.)  HATÁROZATA 

a 121/2015. (VIII.18.) képviselő-testületi határozat visszavonásáról 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gördülő fejlesztési tervről szóló
121/2015 (VIII.18.) határozatát visszavonja.

Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester javasolja,  hogy  a  gördülő  fejlesztési  tervről  a   határozati  javaslatot
fogadják el. Kéri a testületet, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
158/2015. (XI.5.)  HATÁROZATA 

                        a Gördülő fejlesztési tervről 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. mint a 84193-13-10/2014. iktatószámú működési engedély módosítása iránti kérelemben

szereplő Balatoni V/I. számú régió Ellátásáért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011.  évi CCIX. törvény 11.§-a szerinti  felhatalmazza Vella Ferenc Zsolt polgármestert,
hogy  a  gördülő  fejlesztési  tervvel  kapcsolatos  feladatok  elvégzésével  a  Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt-t hatalmazza meg.

2. mint a 84193-13-10/2014. iktatószámú működési engedély módosítása iránti kérelemben
szereplő Balatoni V/I. számú régió Ellátásáért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény 11.§-a szerinti, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 2016-2030 

17



időszakra  elkészített  Gördülő  Fejlesztési  Tervet  a  határozat  melléklete  szerinti
tartalommal és formában elfogadja.

3. felhatalmazza  Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert  a  határozat  melléklete  szerinti
Meghatalmazás aláírására.

4. felkéri  Vella  Ferenc  Zsolt  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  értesítse  a  Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt-t.

Határidő: elfogadásra azonnal
értesítésre legkésőbb 2015. november 20.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Sütő Árpád műszaki ügyintéző

16. napirendi pont
Ságvári utca elnevezéséről 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 18. melléklete)

Hozzászólások:

Wolf Viktória jegyző az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja, illetve a Jogi és Igazgatási Főosztály
megvizsgálta a megkeresésünket, és egyértelműen bizonyítottnak látja, hogy az ábrahámhegyi Ságvári utca
neve  a  kővágóörsi  Ságvári  családra  vezethető  vissza.  A  név  tehát  nem  kapcsolható  XX.  századi
önkényuralmi  politikai  rendszer  megalapozásában,  kiépítésében  vagy  fenntartásában  szerepet  vállalt
személyhez, mely állásfoglalását 4941/2/2015.ET számon megadta.

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester javasolja,  hogy  az  utcát  ne  nevezzük  át  és  hivatkozzunk  az  MTA
állásfoglalásra.  Ezt fogjuk megírni a Kormányhivatalnak.  Javasolja,  hogy a Ságvári utca elnevezését ne
változtassák meg hivatkozással az MTA . Kéri a testületet, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
159/2015. (XI.5.)  HATÁROZATA 

                           a Ságvári utca elnevezéséről

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.  a  „Ságvári  utca”  elnevezését  hivatkozással  a  Magyar  Tudományos  Akadémia

Bölcsészettudományi  Kutatóközpontja  MTA  BTK  TTI/43-2/2015.  szakvéleményére,
mely szerint az MTA BTK  „egyértelműen bizonyítottnak látja, hogy az ábrahámhegyi
Ságvári  utca  neve  a  kővágóörsi  Ságvári  családra  vezethető  vissza.  A  név  tehát  nem
kapcsolható XX. századi önkényuralmi politikai rendszer megalapozásában, kiépítésében
vagy  fenntartásában  szerepet  vállalt  személyhez”  nem  változtatja  meg,  az  utca
elnevezését fenntartja.

2. felkéri  Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert,  hogy  a  döntésről  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatalt értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
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Vella Ferenc Zsolt polgármester Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a részvételt megköszöni
és az ülést 18.15 órakor berekeszti.

k.m.f.

Vella Ferenc Zsolt
polgármester

Wolf Viktória 
jegyző
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