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

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

                                                                               
Ikt.szám: 9/77/2016.     
Készült: 1 példányban   

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 3-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
Homonnay Zsombor képviselő    
Gáspár József képviselő  
Zavari Judit képviselő (4 fő)

Tanácskozási joggal megjelent:    Wolf Viktória  jegyző (1 fő)
 
Meghívott:   Völgyiné Kiss Kornélia önkormányzati referens (1 fő)
                    a DRV Zrt. részéről

Későbbi érkezését jelezte:   Kovács József alpolgármester (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.
Tájékoztatja a testületet, hogy Kovács József alpolgármester úr késve érkezik az ülésre.
Sürgősségi  indítványként  javasolja  8.  napirendi  pontként  „A  Tapolca  Környéki  Önkormányzati  Társulás
Társulási megállapodás módosításáról” című napirend felvételét a nyilvános ülés napirendjei közé, valamint a
meghívó szerinti 5. napirendi pontot – „Ábrahámhegy község ivóvíz hálózat önkormányzati bővítmény üzemeltetési
szerződés  megkötése”  –  1.  napirendi  pontként,  így  a  napirendek  előtt  tárgyalják  meg a  jelenlévő vendég
kérésének helyt adva.
Ismerteti a módosított napirendet: 
NAPIRENDI PONT:

1. Ábrahámhegy község ivóvíz  hálózat  önkormányzati  bővítmény üzemeltetési  szerződés
megkötése     

 Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
NAPIREND ELŐTT: 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
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     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:
2. Az  önkormányzat  2015.  évi  költségvetéséről  szóló  3/2015.  (II.19.)  önkormányzati

rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

3. Ábrahámhegy község önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről és  az önkormányzat
saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegéről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

4. Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület támogatásáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

5. Tájékoztató  a  2015.  évi  rendezvényekről  és  javaslat  a  2016.  évi  rendezvényterv
elfogadására
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

6. Észak-Balatoni  Térség  Regionális  Települési  Szilárdhulladék  kezelési  Önkormányzati
Társulás 2015. évi tevékenységéről beszámoló
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

7. Szúnyoggyérítésről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

8. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosításáról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

9. Egyebek

Javasolja a módosítások elfogadását és az előbbiekben ismertetett módosított 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: 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2016. (II.03.)  HATÁROZATA

A képviselő-testületi ülés módosított napirendjének elfogadásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. február 3-i nyílt ülésének 
1. napirendi  pontjai  közé  8.  napirendi  pontként  a  „A Tapolca  Környéki  Önkormányzati

Társulás Társulási megállapodás módosításáról” című napirendet felveszi, 
2. a  meghívó  szerinti  5.  napirendi  pontot  –  „Ábrahámhegy  község  ivóvíz  hálózat

önkormányzati bővítmény üzemeltetési szerződés megkötése” – a napirendi pontok előtt,
1. napirendi pontként tárgyalja.

3. módosított napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

NAPIRENDI PONT:
1. Ábrahámhegy község ivóvíz  hálózat  önkormányzati  bővítmény üzemeltetési  szerződés

megkötése
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

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
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NAPIRENDI PONTOK:
2. Az  önkormányzat  2015.  évi  költségvetéséről  szóló  3/2015.  (II.19.)  önkormányzati

rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

3. Ábrahámhegy község önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről és  az önkormányzat
saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegéről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

4. Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület támogatásáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

5. Tájékoztató  a  2015.  évi  rendezvényekről  és  javaslat  a  2016.  évi  rendezvényterv
elfogadására
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

6. Észak-Balatoni  Térség  Regionális  Települési  Szilárdhulladék  kezelési  Önkormányzati
Társulás 2015. évi tevékenységéről beszámoló
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

7. Szúnyoggyérítésről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

8. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosításáról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

9. Egyebek

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

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal  

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

1. napirendi pont
Ábrahámhegy község ivóvíz hálózat önkormányzati bővítmény üzemeltetési szerződés 
megkötése 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester önkormányzatunk  tulajdonában  áll  az  Ábrahámhegy  Körmici-hegy
ivóvízhálózat, melynek üzemeltetési szerződése 2015. évben lejárt. A hálózat tekintetében új szerződés
megkötése  vált  szükségessé.  Az  eddigi  üzemeltető  DRV Zrt.  az  üzemeltetési  szerződés  megkötésével
kapcsolatban megkereste Önkormányzatunkat. 
Üdvözli a DRV Zrt. képviseletében megjelent Völgyiné Kiss Kornélia önkormányzati referenst. 

Völgyiné Kiss Kornélia önkormányzati referens elmondja, hogy bérleti üzemeltetési szerződést kell kötni
az ivóvízhálózatra, mivel 2015. évben lejárt. A víziközmű rendszer közös ellátási felelősséggel érintett, és
nem volt megállapodás az állami rész  és az önkormányzati rész tulajdonviszonyai között, most a Magyar
Energetikai és Közműszabályozási  Hivatal  felhívásban kötelezte a  szolgáltatót,  hogy kösse meg ezt az
üzemeltetési  szerződést.  Rövid határidőt kaptak,  február elején be kell  küldeni  az Energia  Hivatalnak.
Előzetesen megküldték az önkormányzatnak a szerződést,  a polgármester úrral és a műszaki előadóval
egyeztettek,  mivel  volt  pár  kérdés,  melyre elektronikus  formában válaszoltak.  Kérdezi,  hogy ezeken a
kérdéseken kívül még választ vár-e a képviselő-testület más kérdésekre? 

Vella  Ferenc Zsolt  polgármester pénteken itt volt az önkormányzatnál egy pályázatíró cég, akivel már
régóta szerződésben vannak és  lesz egy ivóvízfejlesztési pályázat.
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Völgyiné  Kiss  Kornélia  önkormányzati  referens még  nem  hallott  róla,  de  célszerű  indulni  az
önkormányzatnak is. Egyeztetni is kellene akkor a DRV Zrt-vel, hogy mely részekre lenne aktuális.

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  minden  évben  megígérték,  hogy  a  Posta  utcában  kicserélik  az
ivóvízvezetéket, ez ami fontos lenne. Még a régi eternit csövek vannak, és ezek nagy része a magántelkeket
is  érinti.   Van,  akinek  az  új  térkőburkolatot  kellett  felbontani,  mivel  volt  egy  friss  csőtörés.  Jó lenne
belátható időn belül megoldást találni. Ugyanilyen az Iskola utca is. A csatornaberuházás során egy-két
helyen sikerült megoldani, de jó lenne ezeken a helyeken a csöveket kicserélni. Illetve van a település végén
egy  rész,  ami  még nem ellátott  ivóvízzel,  ott  is  elég komoly  összegek jöttek  ki  portánként,  hogy  be
lehessen kötni az ivóvizet. Jó lenne, ha a pályázatba beleférne és lehetne indulni a DRV Zrt.-vel karöltve. 

Völgyiné  Kiss  Kornélia  önkormányzati  referens megadnak  hozzá  minden  támogatást,  jó  lenne,  ha
átküldenék a pályázatot és a pályázati csoporttal egyeztetik. 

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester tudja,  hogy  külön  van  a  csatornaüzemeltetéstől  az  ivóvíz,  majd
alkalomadtán jó lenne, ha a csatornáért felelős felkeresné az önkormányzatot. 

Völgyiné Kiss Kornélia önkormányzati referens a csatornarendszer az önkormányzati tulajdon, műszaki
problémával kapcsolatban kell felkeresni az önkormányzatot? 

Vella Ferenc Zsolt polgármester folyamatosan merülnek fel problémák. 

Völgyiné Kiss Kornélia önkormányzati referens a jövő hét elején jelentkezni fog. 

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester Kérdezi  Gáspár  József  képviselőt,  hogy  azzal  foglalkozzanak-e  amit
kérdezett? 

Gáspár József képviselő elmondja, hogy amiről az üzemeltetési szerződés is szól, az is úgy készült, hogy az
önkormányzat  pályázott,  mi  nyertünk  és  a  DRV  Zrt.  segítségünkre  volt  annak  a  kiépítésében.   A
csatornánál az a sajátos helyzet, hogy a Park, Vasút, Virág utcák esetében az állami gyűjtőműre lettek az
ingatlanok rácsatlakoztatva, közös beruházás volt,  nem külön gyűjtőrendszer épült.  Az egy más dolog,
hogy van egy per a DRV Zrt.-vel szemben egy ingatlan értékcsökkenés megállapítás miatt. 

Völgyiné Kiss Kornélia önkormányzati referens a jövő héten jelentkeznek egy időponttal. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, hogy ha meg van az ivóvíz pályázat kódszáma, akkor azt a
műszaki előadó átküldi. 

Völgyiné  Kiss  Kornélia  önkormányzati  referens az  üzemeltetési  szerződés  formátuma  egy  általános
formátum, a környező településekre is megküldték kisebb módosításokkal és próbálták a feltett kérdésekre
a válaszokat megadni, reméli kielégítő volt. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester javasolja, hogy az üzemeltetési szerződést fogadják el. Kéri a testületet,
hogy aki ezt elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2016. (II.03.)  HATÁROZATA 

Önkormányzati tulajdonú ivóvíz hálózat üzemeltetési szerződéséről

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a  DRV  Zrt.  (8600  Siófok,  Tanácsház  u.  7.)   „Ábrahámhegy  Község  közigazgatási

területén kiépített, illetve az önkormányzat tulajdonában lévő, valamint a későbbiek során
létrejövő és tulajdonába kerülő közcélú ivóvízellátó rendszer – a továbbiakban víziközmű-
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rendszer - teljes körű, folyamatos és szakszerű üzemeltetése” tárgyú – az előterjesztés
melléklete szerinti – üzemeltetési szerződését elfogadja.

2. felhatalmazza  a  Képviselő-testület  a  polgármestert  a  szerződés  aláírására,  valamint  a
szerződés rendelkezéseinek megfelelő intézkedések megtételére.

Határidő: elfogadásra azonnal 
aláírására 2016. február 4.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Sütő Árpád műszaki ügyintéző

Vella Ferenc Zsolt polgármester  megköszöni Völgyiné Kiss Kornéliának az ülésen való részvételt. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester 17.08 órakor szünetet rendelt el, Völgyiné Kis Kornáliát kikíséri a teremből.
Kovács József alpolgármester 17.11 órakor megérkezett.
A képviselő-testület 17.11 órakor folytatja a munkáját.

A képviselő-testület jelenlévő tagjainak száma 5 fő.

I. NAPIRENDEK ELŐTT 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester tájékoztat, hogy a képviselő-testületi határozatokról szóló tájékoztatót
megkapták  a  képviselők.   Kérdezi  a  képviselőket  van-e  kérdésük,  hozzászólásuk  a  határozatok
végrehajtásával  kapcsolatban?  Megállapítja,  hogy  nincs,  így  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  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2016. (II.03.) 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 3. melléklete)

Hozzászólások:
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Vella Ferenc Zsolt polgármester a vizsgált időszakban egy fő részesült rendkívüli települési támogatásban
17.000 Ft összegben. Javasolja,  hogy a tájékozatót  fogadják  el.  Megállapítja,  hogy kérdés,  hozzászólás
nincs. 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
7/2016. (II.03.) 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

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

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester tájékoztatja a testületet, hogy január 7-én részt vettek Badacsonyban a
város újévi  köszöntőjén.  Január 12-én tartottak Badacsonytomajon egy társulási  ülést,  utána délután a
badacsonytomaji polgármesterrel és a hivatal dolgozóival egy közös ebéden vettek részt. Ezt követően a
CÉH  Turisztikai  Egyesület  Felügyelő  Bizottsági  ülésén  volt.  Január  25-én  együttes  ülést  tartott
Badacsonytomaj  és  Ábrahámhegy  község  képviselő-testülete,  amelyen  a  közös  hivatal  költségvetését
fogadták el.  Január 28-án Társulási ülés volt Tapolcán, ahol napirendi pontok között szerepelt a Balaton-
felvidéki Szociális és Gyermekjóléti  Szolgálat térítési  díj  meghatározása, háziorvosi  ügyeleti  szolgálat,  a
Tapolca Környéki Társulás Elnöke tiszteletdíjának megállapítása. Az elnök Tóth Csaba, aki Lesenceistvánd
főállású  polgármestere,  ezt  a  posztot  társadalmi  megbízásban  látja  el.   A  társulás  havi  100.000  Ft
tiszteletdíjat  szavazott  meg.  A társulás  költségvetésének elfogadása,  itt  egy  módosítás  volt,  továbbá a
háziorvosi ügyeleti szolgálat Alapító Okirata, valamint a 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása volt
napirenden, majd zárt ülés volt. A napirend előtt Fabacsovics Zoltán megyei főépítész tartott tájékoztatót
a TOP programokról, hogy milyen lehetőségek lesznek a 2014-2020. közötti időszakban. 

Homonnay Zsombor  képviselő felhívta a badacsonytomaji polgármester és az ő figyelmét  a Klímabarát
Települések  Szövetségére,  akivel  felvette  a  kapcsolatot,  majd  erről  tájékoztatja  a  testületet.  Az
önkormányzati dolgozók jutalmat kaptak. A szociális tűzifa igénylésre 8 m3 tűzifát kaptak. Ezenkívül volt
néhány fa, ami betegnek tűnt, ezeknek a kivágása még tart és utána kapják meg az érintettek.
Holnap  17.00  órakor  lesz  a  Bonvinóban  egy  rendezvény,  melyre  a  képviselőket  a  Badacsonyi  CÉH
Turisztikai Egyesület hívta meg. 
A  Goodwill Consulting pályázatíró cégtől itt volt Berényi Erika, aki egy héten belül megküldi, hogy mire
lehet pályázni.  Leader ülésen volt, ott sem történt különösebb, ők is várják a pályázatokat. Kevesebb pénz
lesz a Leaderben, az előző ciklusban 1 milliárd forint pályázati pénz volt, most 340 millió forint. 
Javasolja, hogy a beszámolót fogadják el. Kérdezi, hogy kérdés, javaslat van-e? Megállapítja, hogy nincs.
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
8/2016. (II.03.) HATÁROZATA

A polgármester két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolójáról 
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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 

2. napirendi pont
Az  önkormányzat  2015.  évi  költségvetéséről  szóló  3/2015.  (II.  19.)  önkormányzati
rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
 (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 4. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester kérdezi a jegyzőasszonyt, hogy van-e szóbeli kiegészítése? 

Wolf Viktória jegyző nincs szóbeli kiegészítése.

Vella Ferenc Zsolt polgármester kinek van kérdése a testület részéről? Nem tartották fontosnak, hogy
Tóth Zsuzsanna is itt legyen, nincs olyan helyzet, ami indokolná az ő jelenlétét. Ő dolgozta ki az anyagot.
Ő lett az adó- és költségvetési osztályvezetőhelyettes a közös hivatalban. Milyen fő sarokszámok vannak? 

Wolf Viktória jegyző az önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási és bevételi jogcíme 360.615 e Ft-
ra változott. 

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester javasolja,  amennyiben  a  képviselők  ezzel  egyetértenek  és  nincs  más
kérdésük, akkor a rendelet módosítását 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:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                                                    1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete 
                 az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  3/2015. (II.19.) önkormányzati 
                                                rendeletének módosításáról

3. napirendi pont
Ábrahámhegy község önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről és az önkormányzat saját 
bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek 
költségvetési évet követő három évre várható összegéről 

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 5. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester kérdezi a jegyzőasszonyt, hogy van-e szóbeli kiegészítése? 

Wolf Viktória jegyző az előterjesztés kiküldését követően kapták meg a végleges Államkincstári adatokat,
és a bevételi oldalon az önkormányzati előirányzatoknál, a B111 rovaton az önkormányzatok működési
általános  támogatása  normatíva  34.925  Ft-tal  nőtt,  ennek  megfelelően  csökkentésre  került  a  B404
rovatszám szerinti tulajdonosi bevétel szintén 34.925 Ft-tal. A bevételi és kiadási főösszeget nem érinti a
változás.  
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Vella Ferenc Zsolt polgármester kinek van kérdése, hozzászólása? 

Gáspár József képviselő amit korábban megbeszéltünk az benne van a költségvetésben, a fejlesztések amik
elmaradtak pályázat hiányában.  Amit beszéltünk a fenntartási munkáknál, a hivatali épület külső vakolása,
a tornaterem felújítása.

Vella  Ferenc Zsolt  polgármester a gyalogátkelőhely intézkedés alatt  van a Posta utca végénél.  Itt  volt
Czigler László úr, megmutattuk a két beérkező részt a forgalomlassító szigetet. Azt mondta, hogy nekik
nem lesz rá pénzük, de lesz pályázat, ami a közutakra vonatkozik.
Nincs  benne  ebben  a  költségvetésben,  de  minden  évben  gond  a  rendezvényekhez  a  tányérok  és  az
evőeszközök  biztosítása.   Révfülöpön  és  Badacsonytomajon  is  rendezvény  volt,  ezért  nem  tudtak
kölcsönadni. Megkérte Bakosné Tóth Erzsébet, hogy nézzen utána és több árajánlatot kért. Vastag Gábort
is megkérte és az ő közvetítésével kaptak árajánlatot a KORONA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-től. 
Kérdezi a jegyzőasszonyt, hogy a dolgozók jutalmazása benne van a költségvetésben? 

Wolf Viktória jegyző az előző költségvetésnél benne volt.

Vella Ferenc Zsolt polgármester  javasolja, hogy a fehérárú rendelését  239.739 e Ft összegben fogadják el.
Kéri, hogy aki ezt elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2016. (II.03.) HATÁROZATA

A fehéráru rendeléséről 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elrendeli  a  „KORONA”
Kereskedelmi  és  Szolgáltató  KFT-től  (7400  Kaposvár,  Kanizsai  u.  56)  konyhai  evőeszközök
beszerzését  az  ismertetett  árajánlat  alapján  bruttó  239.739  Ft  összegben,  mely  költséget  az
önkormányzat 2016. évi költségvetésének működési kiadásai terhére biztosítja. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Homonnay Zsombor képviselő a csónakkikötőt tervezik-e?  

Vella Ferenc Zsolt polgármester tervezési díjjal számoltak, de csak ősszel lehet nekiállni. 

Homonnay Zsombor képviselő rá  kell  kérdezni,  hogyan áll  a  terv.  Volt  egy  javaslata,  ha  a  stranddal
összekötjük az egy nagyobb terv. Legalább egy részét, ha magunk valamilyen módon meg tudnánk oldani? 

Vella Ferenc Zsolt polgármester melyikre gondol?

Homonnay  Zsombor képviselő  a csónakkikötő legkülső részét abból, ha kell talaj, lehetőségét megnézni
onnan a földet kitermelni. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester jön a tervező, megnézik és ott a képviselő úr elmondja a gondolatait. 

Gáspár József képviselő ha körvonalazódik, akkor meg kellene nézni nekik is.

Vella Ferenc Zsolt polgármester javasolja, hogy a határozati javaslat szerint fogadják el.  Kéri a testület
szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért. 

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
10/2016.(II.03.) 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 az határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Vella Ferenc Zsolt polgármester javasolja, hogy a 2016. évi költségvetésről a rendeletet fogadják el.  Kéri a
testület szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2016.(II. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

4. napirendi pont
Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület támogatásáról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 6. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester a  Polgárőr  Egyesület  támogatási  kérelmet  nyújtott  be  az
önkormányzathoz  működési  kiadásai  támogatására.  2015.  évben  300.000  Ft  összegű  támogatást
kapott. Jó munkát végeztek a polgárőrök ezért támogatja a kérelmüket. 

Homonnay Zsombor képviselő elég ez az összeg a Polgárőr Egyesületnek a működéshez? 

Vella Ferenc Zsolt polgármester Kékkút és Balatonrendes községek is hozzájárulnak. Javasolja, hogy az
önkormányzat 300.000 Ft-tal támogassa a Polgárőr Egyesületet, az összeget 2016. december 31-ig
használhatják fel. 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 
11/2016. (II.03.) HATÁROZATA

                                           Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület támogatásról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli

forrás  átvételére  és  átadására  vonatkozó  szabályokról  szóló  20/2013.(XI.21.)
önkormányzati  rendelete  –  a  továbbiakban:  Ör.  –  2.§  (2)  bekezdésében  biztosított
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jogkörében eljárva az Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület (székhely:  8256 Ábrahámhegy,
Badacsonyi u. 13.) – a továbbiakban: Egyesület – részére 2016. évben vissza nem térítendő
támogatást biztosít 300 ezer Ft összegben, azaz háromszázezer forint összegben.

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

3. a támogatás célja: működési kiadásainak támogatása
4. a támogatás felhasználásának határideje: 2016. december 31.
5. elrendeli, hogy az Egyesület a támogatásról 2017. január 31-ig köteles elszámolni.
6. a támogatási cél kormányzati funkciója: 031060 Bűnmegelőzés
7. felhatalmazza Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a

Képviselő-testület  döntésének  megfelelő  tartalommal  kössön  megállapodást  az
Egyesület- tel az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra. 

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

9. utasítja Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak
elmaradásáról számoljon be.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 2016. február 20. 
az összeg kifizetésére: megállapodás szerint
beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő
lejártát követő testületi ülésen.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető helyettes

5. napirendi pont
Tájékoztató a 2015. évi rendezvényekről és javaslat a 2016. évi rendezvényterv elfogadására
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 7. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester 2015. évben a rendezvények tényleges költsége 9.113 e Ft volt, a bevétel
1.573 e Ft, így az egyenleg 7.540 e. Ft.  A túllépés három rendezvényből adódott. A Nemzeti Vágtán az
előző évben nem kellett hozzájárulást fizetni. A Triatlon illetve a VeszprémFest költsége volt még túllépés.

A  Nemzeti  Vágta  417.500  Ft,  a  Triatlon  49.980  Ft,  a  VeszprémFest  27.695  Ft  összeggel.  Ezek  a
rendezvények többe kerültek, de a másikaknál volt megtakarítás.
Idénre hasonló rendezvényeket terveznek. Beszélt Zsolnai Lászlóval és csend hétvége lesz június 25-én.

Homonnay Zsombor képviselő a bevételek miből adódtak?

Vella Ferenc Zsolt polgármester a pavilon bérletből, pohár eladásból, a belépőjegyekből közel 300 e Ft.

Homonnay Zsombor képviselő a többletet tervezték? 

Vella Ferenc Zsolt polgármester a bevétel nem lett tervezve, magát a kiadásokat csökkenteni. 
Folytatva a rendezvényeket elmondja, hogy augusztus 19-ére meg tudják hívni a Csík zenekart, Zsolnai
László felveszi velük a kapcsolatot. 
A 2016. évi rendezvények pontos időpontjait a következő ülésen tárgyalják, főbb időpontok már vannak.
A disznóvágás a hétvégén lesz, a halászlé főzőversenyt április 30-ára tervezik, a bornapok augusztus 3-ával
kezdődnek. 
Kratochwill Mimivel felvette a kapcsolatot a Czóbel kiállítás miatt, július 31-én nyitnák meg, a borverseny
délelőtt lesz, délután vagy vasárnap délelőtt lenne a kiállítás. Pünkösdkor a Varannai Gyula bácsi kiállítása
lesz. Április 30-án a halászléfőző verseny.  
Nem tudja, hogy a NABE tervez-e kiállítást. A Bernáth Aurél kiállítás szintén a szokott időben lesz. 
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Három kiállítás lenne, a Czóbel kiállítás, a Gyula bácsi kiállítása és a Bernáth tanítvány kiállítás.
Február 20-án lesz a foci és a NANE süteménykóstoló. A ping-pong március 5-én szombaton.  Május 7-
én a Triatlon verseny. Május 13-án pénteken a lomtalanítás. 

Március első csütörtökjén indul a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, ezt az állandó lakosok vehetik
igénybe, üdülőtulajdonosok nem kapnak ilyen zsákot.  Három zsákot kap minden háztartás és a gyűjtésre
kijelölt  napon  ki  kell  helyezni.  A  szelektív  zsákokat  minden  hónap  első  csütörtökén  szállítja  el  a
szolgáltató.  A zsákot kihozzák az önkormányzathoz, a lista alapján az előfizetőnek kiviszik, most először
és amikor elviszik, oda az autó lerak három darab zsákot. A lakosság tájékoztatást fog kapni erről. 
Ábrahámhegy, Balatonrendes, Kékkút és Salföld lesz egyszerre gyűjtve.
Javasolja, hogy a 2015. évi rendezvényekről a beszámolót, illetve a 2016. évi rendezvénytervet  is fogadják
el.  Kéri a testületet, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                                               12/2016. (II.03.) HATÁROZATA

Tájékoztatás a 2015. évi rendezvényekről és a 2016. évi rendezvénytervről

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a 2015. évi rendezvényekről szóló tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi. 
2. a 2016. évi  rendezvénytervet elfogadja és felhatalmazza Vella Ferenc Zsolt polgármestert 

a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal                                             
        

6. napirendi pont
Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék kezelési Önkormányzati
Társulás  2015. 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 
Önkormányzat Társulás elnöke Czaun János megküldte a 2015. évi tevékenységükről készített beszámolót.
Állami tulajdonba fog kerülni, központi számlázás, központi ügyfélszolgálat lesz, az önkormányzatoknál
megszűnik minden.
Javasolja,  hogy  a  beszámolót  fogadják  el.   Kéri  a  testületet,  hogy  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
13/2016. (II.03.)  HATÁROZATA

Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési
Önkormányzat Társulás 2015. évi tevékenységéről

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzat

Társulás 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja. 

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

11



Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

7. napirendi pont
Szúnyoggyérítésről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 9. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt,  polgármester a  Balatoni  Szövetség  2016.  évben  is  szervezi  a  Balaton  térség
szúnyoggyérítését, mely tárgyban írt levelében arról tájékoztatott, hogy ennek összege 2016. évben 547.000
Ft. Figyelemmel arra, hogy ezen összegre a jelenlegi információ alapján nem áll rendelkezésre támogatási
forrás, önkormányzatunk kötelezettsége költségvetésében ennek biztosítása.

Homonnay Zsombor képviselő a lakosságot értesítik? 

Vella  Ferenc  Zsolt,  polgármester a  méhészeket  szokták  értesíteni.  A  szúnyoggyérítés  időpontját  nem
határozzák meg pontosan, csak azt, hogy várhatóan milyen időpontok között lesz. 

Homonnay Zsombor képviselő javasolja, hogy a strandon a szúnyoggyérítésről adjanak tájékoztatást. 

Vella  Ferenc  Zsolt,  polgármester a  strandon  a  hangosbemondóba  bemondják  és  a  hirdetőtáblára  is
kiteszik, hogy várhatóan mikor lesz.  Javasolja, hogy a szúnyoggyérítésre a költségeket biztosítsák.   Kéri a
testületet, hogy aki egyetért ezzel, az kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2016. (II.03.)  HATÁROZATA 

                                                           Szúnyoggyérítésről

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a Balatoni Szövetséggel (8230 Balatonfüred, Kossuth utca 3.) 2016. évre a csípőszúnyog

elleni védekezés finanszírozása tárgyában megállapodás megkötését rendeli el, melynek
aláírására felhatalmazza Vella Ferenc Zsolt polgármestert.

2. a  2016.  évi  szúnyoggyérítés  költségeit  az  önkormányzat  2016.  évi  költségvetésében  a
működési kiadások terhére 547.000 Ft összegben biztosítja.

Határidő: elfogadásra azonnal
megállapodás megkötésére 10 munkanap
az összeg átutalására megállapodásban foglaltak szerint

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető helyettes

8. napirendi pont
A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosításáról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 10. melléklete)

Hozzászólások:
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Vella Ferenc Zsolt polgármester a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás 2016. január 28. napján
megtartott Társulási Tanácsa ülésén előzetesen elfogadta a Társulási Megállapodás ismételt módosítását. A
Társulási Megállapodás 2016. január 1. napjával történő módosulása időpontjában még nem változtatták
meg az ún. KOFOG besorolásokat, így annak a Társulási Megállapodásban történő átvezetésre akkor még
nem kerülhetett sor. 2016. március 1-ig gondoskodni kell a létesítő okiratok 2016. január 1-jétől érvényes
kormányzati funkcióknak megfelelő aktualizálásáról.
Javasolja,  hogy ehhez járuljanak hozzá.   Kéri  a  testületet,  hogy aki egyetért  a  határozati  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
15/2016. (II.03.)  HATÁROZATA 

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a  Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás  Társulási Megállapodását az előterjesztett

módosító okiratban foglaltakkal egyezően jóváhagyja.
2. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  szóló  határozatot  küldje  meg  a  Társulás

elnökének további intézkedés végett.

Határidő: elfogadásra azonnal
megküldésre 2016. február 17.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Wolf Viktória jegyző

                                                         

9. napirendi pont
Egyebek

9.1.   A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  5/2015.(IV.13.)
önkormányzati rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 11. melléklete)

Hozzászólások:

Wolf Viktória jegyző hasonló a javasolt SZMSZ módosítás az előzőekhez, a KOFOG változása okán. A
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. melléklete módosulna, amelyből kikerülne a
családsegítés funkció. 

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

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
      3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  5/2015. (IV.13.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

9.2.   Értesítés törvényességi felügyeleti eljárás lezárásáról 
 Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 12. melléklete)
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Hozzászólások:

Wolf Viktória jegyző a képviselő-testületi tagoknak elküldte a levelet e-mailben.

Vella Ferenc Zsolt polgármester javasolja, hogy a tájékoztatást a képviselők vegyék tudomásul.

A képviselő-testület a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vette.

III. NAPIRENDEK UTÁN

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a jogszabály szerint csak szakképzett ápoló
végezheti a családsegítési feladatot, így február 1-től Nagyné Varga Tünde átkerül Badacsonytomajra és az
itteni gondozottakat Borbély Zsuzsanna fogja ellátni, mivel neki van szakképesítése. 
A Társulási ülésen elhangzott, hogy lakosságarányosan 4 Ft-ot kell fizetni az ügyvitelért. Tapolca Város
jelenleg ezzel nem ért egyet és megfontolja ennek a fizetését. Tapolca 17.000 lakossal van benne, ez éves
szinten 900 e Ft költség.  Ha nem fogadják el, akkor a maradék 30 település között lesz elosztva. 
A vízimentők hozzájutottak egy autóhoz és ennek a telephelye Ábrahámhegyen lesz egy gyógyszerraktárral
együtt.  A raktár több milliós készletű.  A mentőorvos is abban a helyiségben tartózkodik majd.  Nyáron
teljesen felszerelt gépjármű lesz azonnali beavatkozással és itt a telephelyen fog állni. 

Homonnay Zsombor képviselő állítólag volt egy árverés a 71. sz. út mellett és a Honvéd között. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester az régen gázcseretelep volt. 

Homonnay Zsombor képviselő az önkormányzatnak van ott telke? 

Vella Ferenc Zsolt polgármester ott nincs az önkormányzatnak telke. 

Mivel  több  kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el,  a  részvételt  megköszöni  és  az  ülést  18.25  órakor
berekeszti.

k.m.f.

Vella Ferenc Zsolt
Polgármester

Wolf Viktória 
jegyző

14


	Vella Ferenc Zsolt polgármester a Polgárőr Egyesület támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz működési kiadásai támogatására. 2015. évben 300.000 Ft összegű támogatást kapott. Jó munkát végeztek a polgárőrök ezért támogatja a kérelmüket.
	Vella Ferenc Zsolt polgármester Kékkút és Balatonrendes községek is hozzájárulnak. Javasolja, hogy az önkormányzat 300.000 Ft-tal támogassa a Polgárőr Egyesületet, az összeget 2016. december 31-ig használhatják fel. Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.
	k.m.f.


