
ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
Tel:  87/471-506

E-mail:  hivatal@abrahamhegy.hu

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

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016.  március 10-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  (4 fő)

Távolmaradását bejelentette:  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 rendkívüli nyílt képviselő-testületi
ülést 10.00 órakor megnyitja.  Megállapítja,  hogy az 5 tagú képviselő-testületből 4 fő jelen van, az ülés
határozatképes. 
Ismerteti a napirendet: 

NAPIRENDI PONTOK:
1. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Balaton-felvidéki

Szociális,  Gyermekjóléti  és  Háziorvosi  Ügyeleti  Szolgálat  által  biztosított  szociális  és
gyermekjóléti ellátások térítési díjak felülvizsgálata 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

2. Konzorciumi megállapodás elfogadására javaslat 
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. 

mailto:hivatal@abrahamhegy.hu


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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2016. (III.10.)  HATÁROZATA

A rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2016.  március  10-i  rendkívüli
nyílt  ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

NAPIRENDI PONTOK: 
1. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Balaton-felvidéki

Szociális,  Gyermekjóléti  és  Háziorvosi  Ügyeleti  Szolgálat  által  biztosított  szociális  és
gyermekjóléti ellátások térítési díjak felülvizsgálata 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

2. Konzorciumi megállapodás elfogadására javaslat 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

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

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

                                             I. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

1. napirendi pont
A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Balaton-felvidéki
Szociális,  Gyermekjóléti  és  Háziorvosi  Ügyeleti  Szolgálat  által  biztosított  szociális  és
gyermekjóléti ellátások térítési díjak felülvizsgálata 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc Zsolt  polgármester a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő
Balaton-felvidéki  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  által  biztosított  személyes  gondoskodást  nyújtó
ellátásokról  szóló  rendelet  megalkotására  a  Társulási  Megállapodásban  kijelölt  önkormányzat
Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata.  A  társulás  által  fenntartott  Balaton-felvidéki  Szociális,
Gyermekjóléti  és  Háziorvosi  Ügyeleti  Szolgálat  2015.  január  1.  napjától  23  településén  látja  el  a
gyermekjóléti szolgáltatás, a családsegítés, a házi segítségnyújtás, és a szociális étkeztetés, 14 településen a
támogató szolgáltatás feladatait. Ezt a rendeletet fogadja el a többi képviselő-testület is.
A szociális étkezésért jelenleg 590 Ft-ot kell fizetni, most emelkedik  néhány százalékkal és 607 Ft lesz. 
Tájékoztatja a testületet,  hogy a szociális gondozó, mivel nem rendelkezik megfelelő végzettséggel nem
végezheti  a   házi  segítségnyújtást.  Borbély Zsuzsanna vette át  a két  gondozottat,  mivel  ő  rendelkezik
szakirányú végzettséggel. 

Wolf Viktória jegyző    a házi segítségnyújtás  eddig nulla forintos értékkel bírt, most a kedvezmények
összegével  csökkentve  112,50 Ft lesz az egy órára eső térítési  díja.  Azt  javasoltuk több helyen,  ha a
rászorulók nem tudják kifizetni, akkor esetlegesen települési támogatási kérelmet nyújtsanak be. 

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

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK             
                                                   4/2016.(III.11.) önkormányzati rendelete

a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 

                                 (A rendelet jelen jegyzőkönyv 2. melléklete)

2. napirendi pont
Konzorciumi megállapodás elfogadására javaslat 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások:

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

Wolf Viktória jegyző Ábrahámhegy Község Önkormányzata felé megkereséssel élt Badacsonytomaj város
polgármestere,  melyben  tájékoztatott  arról,  hogy  pályázatot  szeretnének  benyújtani  a  Terület-  és
Településfejlesztési  Operatív Program keretében a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda
vonatkozásában. Óvoda és bölcsőde kialakítására lenne lehetőség, az előkészületek már folynak. Minden
anyagi  forrást  a  tulajdonos önkormányzat  vállalna.  A támogatási  kérelem benyújtásához többletpontot
jelent,  ha  az  abban  foglalt  célt  közös  együttműködéssel  valósítják  meg,  melyhez  kapcsolódóan
kezdeményezte önkormányzatunk konzorciumi partnerként történő csatlakozását.

Vella Ferenc Zsolt polgármester már szóba került a társulási üléseken, tekintettel arra, hogy csak Tapolcán
és Zánkán van bölcsőde és emiatt szükségszerűvé válhat Badacsonytomajon is. Javasolja, hogy támogassák
a  megvalósítását  és  a  konzorciumi  megállapodás  támogatási  kérelem  aláírására  hatalmazzák  fel  a
polgármestert. Kinek van kérdése, észrevétele a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, úgy   kéri a
testületet, hogy aki egyetért a javaslattal, az kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2016. (III.10.)  HATÁROZATA 

Konzorciumi megállapodás támogatási kérelem benyújtására

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretében a TOP-1.4.1-15 számú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása
családbarát,  munkába  állást  segítő  intézmények,  közszolgáltatások  fejlesztésével”  tárgyú
pályázati  felhíváshoz  kapcsolódóan  vállalja,  hogy  konzorciumi  partnerként  részt  vesz  és
felhatalmazza  Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert  a  „Konzorciumi  megállapodás  támogatási
kérelem benyújtására” dokumentum aláírására.
 
Határidő: elfogadásra azonnal

aláírásra pályázati kiírás szerint
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Wolf Viktória jegyző

Vella Ferenc Zsolt polgármester Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a részvételt megköszöni
és az ülést 10.20 órakor bezárja.

k.m.f.

Vella Ferenc Zsolt
polgármester

Wolf Viktória 
jegyző
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	k.m.f.

