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

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

                                                                               
Ikt.szám: 9/77-2/2016.     
Készült: 1 példányban   

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016.  március 21-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  
Zavari Judit  képviselő (5 fő)

Tanácskozási joggal megjelent:    Wolf Viktória  jegyző (1 fő)

Meghívottak: Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület képviseletében: 
         Tasner Mónika munkaszervezet vezetője 
         Békássy János egyesület elnöke (2 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 5 fő jelen van, az ülés határozatképes. 
Javasolja a 13. napirend keretében a „Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos
Óvodai  Ellátását  Biztosító  Intézményi  Társulása  területéről  bejáró  Óvodás  gyermekek  szállítására  vonatkozó
megállapodás” című napirend tárgyalását és zárt ülés keretében az „Ábrahámhegy 022/4 hrsz-ú ingatlan Magyar
Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarai állásfoglalásának megvitatásáról„ napirend felvételét. 

Ismerteti a módosított 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

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

1. Strandi vízimentőőri feladat ellátására szerződéskötés 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

2. A köztisztaságról és a szervezett  köztisztasági  közszolgáltatás  kötelező igénybevételéről,  a
közterület  használatáról  és üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről  szóló 14/2010.
(XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

3. Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására javaslat
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

4. Ábrahámhegy Község Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervéről 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

5. CÉH  Turisztikai  Egyesület  éves  találkozójáról  és  a  TDM  pályázatról  (GINOP-1.3.4-15)
tájékoztató 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

6. Ábrahámhegy Község víziközmű hálózatait érintő döntések meghozatala 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

7. Helyi Építési Szabályzat javításáról döntéshozatal  
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

8. Strandi biztonsági őr feladatainak ellátására szerződéskötés 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

9. Tájékoztató a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

10. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

11. Falugondoki Szolgálat 2016. évi továbbképzési terve
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

12. Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 12. szám alatti helyiség bérbeadásáról  
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

13. Egyéb aktuális ügyek 

Zárt ülés keretében: 
1. Ábrahámhegy 022/4 hrsz-ú ingatlan Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési
Kamarai állásfoglalásának megvitatása

Javasolja, hogy 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  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2016. (III.21.)  HATÁROZATA

A képviselő-testületi ülés módosított napirendjének elfogadásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. március 21-i nyílt ülésének
módosított napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

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:

1. Strandi vízimentőőri feladat ellátására szerződéskötés 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

2. A köztisztaságról és a szervezett  köztisztasági  közszolgáltatás  kötelező igénybevételéről,  a
közterület  használatáról  és üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről  szóló 14/2010.
(XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

3. Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására javaslat
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

4. Ábrahámhegy Község Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervéről 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

5. CÉH  Turisztikai  Egyesület  éves  találkozójáról  és  a  TDM  pályázatról  (GINOP-1.3.4-15)
tájékoztató 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

6. Ábrahámhegy Község víziközmű hálózatait érintő döntések meghozatala 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

7. Helyi Építési Szabályzat javításáról döntéshozatal  
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

8. Strandi biztonsági őr feladatainak ellátására szerződéskötés 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

9. Tájékoztató a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

10. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

11. Falugondoki Szolgálat 2016. évi továbbképzési terve
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

12. Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 12. szám alatti helyiség bérbeadásáról  
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

13. Egyéb aktuális ügyek 

Zárt ülés keretében: Ábrahámhegy 022/4 hrsz-ú ingatlan Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamarai állásfoglalásának megvitatása

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

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.   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 a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2016. (III.21.) 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. 

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

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

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester a  vizsgált  időszakban három  fő  részesült  rendkívüli  települési
támogatásban  10.0000  Ft,  15.000  Ft,  25.000  Ft  összegekben  napi  megélhetési  gondjai  miatt.  Egy  fő
részesült rendkívüli települési támogatásban 17.000 Ft összegben megfelelő élelmezés hiánya miatt és egy
fő települési támogatásban részesült 2.850 Ft/hó összegben 2016. január 1-től december 31-ig lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres költségek, így a villanyáram viselése miatt. Kinek van kérdése? Amennyiben nincs,
úgy javasolja, hogy a tájékozatót 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
20/2016. (III.21.) 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. 

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

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

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester tájékoztatja a testületet, hogy ma délelőtt Badacsonytomajon Társulási
ülésen  volt,  ahol  elfogadták  a  KLIK  által  meghatározott  beiskolázási  körzeteket,  a  költségvetés
módosítását  és  a  közbeszerzési  tervet,  ami  nullás.   Badacsonytomaj  önkormányzat  fenntartásában  és
költségvetésében van az óvoda, pályázni szeretnének az óvoda felújítására, ha nyernek akkor módosítani
kell a közbeszerzési tervet. 
Holnap Siófokon vesz részt a Balaton vízvédelme és vízszabályozással kapcsolatban egy rendezvényen,
ahol Homonnay Zsombor képviselő is  előadó lesz a Balatoni  iszapkezelés  témában.  Szerdán Balatoni
Szövetségi ülés lesz Balatonkeresztúron.
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A Kulturális Centrum hátsó helyiségében volt a hegybíró helye, ez a vízimentők gyógyszerraktára lett így a
hegybíró ezután az első teremben lesz péntekenként. 
A strandon jelenleg két fő dolgozik, elkezdődött a strand rendbetétele. A lomtalanítás május 13-án lesz.
Tájékoztat arról is, hogy a rendezvényterv elkészült. 
Kinek van kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs úgy 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
21/2016. (III.21.) 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. 

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Vella Ferenc Zsolt polgármester  tájékoztatja a testületet, hogy az 5. napirendi pontra meghívott vendégek
megérkeztek,   ezért  javasolja,  hogy  1.  napirendként  tárgyalják.  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
22/2016. (III.21.) HATÁROZATA

A napirendi pontok sorrendjének változtatásáról 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  képviselő-testületi  ülés  5.
napirendi pontját 1. napirendi pontként tárgyalja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

                                              II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

1. napirendi pont
CÉH Turisztikai Egyesület éves találkozójáról és a TDM pályázatról (GINOP-1.34-15) 
tájékoztató 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester   az előterjesztést a képviselők megkapták. Köszönti az ülésen a   CÉH
Turisztikai  Egyesület  képviseletében  Tasner  Mónika  munkaszervezetvezetőt  és  Békássy  Jánost  az
Egyesület elnökét.  Felkéri Tasner Mónikát,  hogy pár gondolatot mondjon  el. 

Tasner Mónika munkaszervezet vezető  ismerteti az előterjesztés  mellékleteként becsatolt tájékoztatót.
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A TDM pályázat a második pályázat lesz amit be szeretnének adni. Az előzőből elkészültek a 
tanulmányok, amik középtávon meghatározzák a munkát. 
Tájékoztat arról, hogy  az alábbiakat szeretnék megvalósítani:  

- szeretnének gabionos rendszerben  a négy település határában táblát elhelyezni és az éppen 
aktuális programokat feltenni

- színpad és nézőtéri mobil lelátó, ez felépíthető színpadnak is, kb. 300-350 főt befogadó mobil 
lelátórendszer építhető  ki belőle 

- projektmenedzser költsége is van a pályázatban,  ez két főre  tizennyolc hónapra bruttó 165.000 
Ft, havi 13.800 Ft-os bérköltséget jelent 

- 50 garnitúra borasztalt terveztek be a pályázatba
- beterveztek a Badacsony Régiót bemutató online játékfejlesztést 
- 18 hónap alatt keresőmarketing tevékenységet folytatnak
- garantált programok fejlesztését tették be a pályázatba, a szakvezetéses gyalogtúra ingyenes, a 

túravezető pénzét tették a pályázatba 
- marketing promóció összeállítása és stratégia  kidolgozása szerepel benne
- régiójáró busz felmatricázása
- kötelező nyilvánosság biztosítása, táblák készítése
- oktatás, két fő továbbképzése, ez kötelező elem 
- régiójáró buszhoz panoráma fotók készítése 
- egyesület tagságának három alkalommal három  modulban turisztikai témában továbbképzést 

tartanának
- egyesület által használt rendszert  új modullal kiegészítik
- grafikai tervezés, szolgáltatói hozzáférés,  ügyfélkezelés, túrákat állítanak össze és megjelenítik a 

weblapjukon  
- Badacsonyi irodában polcrendszert készítenének, ami a helyi termékek értékesítését segíti elő
- Badacsony régiós kártyát hirdető táblát helyeznek el

Húsz millió forintra tudnak pályázni, amelyhez 25 %-os önrészt kell biztosítani. Előzetes egyeztetést
folytattak és kérték a tag önkormányzatokat, hogy az 5 millió forintos önrészt vállalják fel. Szóbeli
megállapodás született, hogy a négy önkormányzat egyenlő arányban vállalja be. 

Vella Ferenc Zsolt  polgármester  a többi önkormányzatnak is van ilyen határozata? 

Tasner  Mónika  munkaszervezet  vezető a  pályázatot  beadták,  a  hiánypótlást  már  megkapták.
Badacsonytomaj, Szigliget, Badacsonytördemic már meghozta a határozatot, vállalták a befolyt IFA 25 %-
át átadják. Badacsonytördemic polgármestere kérte, hogy a négy testület az önrészt tárgyalja át. 

Vella  Ferenc  Zsolt   polgármester  Badacsonytördemic  polgármestere  hogyan  gondolta,  lakosságszám
arányosan? 

Tasner Mónika munkaszervezet vezető  a képviselő-testületi ülésen erre nem tért ki a polgármester úr, ők
is tesznek lépéseket annak érdekében, hogy az ő részükről elfogadható legyen. 

Vella Ferenc Zsolt  polgármester  a befizetést hogyan képzelték el? Az IFA 25 %-át kérik? 

Tasner Mónika munkaszervezet vezető  nem kötelező elem, de plusz pont jár érte. Ha a kiíró nem látja az
önkormányzat és a civilszervezet együttműködését, akkor más elbírálásban részesül. 

Vella Ferenc Zsolt  polgármester  az 1.250 e Ft-ot ezen felül kéri az egyesület? 

Tasner Mónika munkaszervezet vezető  igen, azon felül kérik.

Wolf  Viktória  jegyző  Badacsonytomaj  város  önkormányzata  még  nem  döntött  az  önrész  ügyében.
Emlékeztet arra, hogy a CÉH Egyesülettel kötött megállapodás 2017. január 1-től megszűnik.

6



Vella Ferenc Zsolt  polgármester  csak Szigliget önkormányzatának van határozata az 1.250 Ft-ról? 

Wolf Viktória jegyző  Badacsonytomaj önkormányzatának csak az IFA 25-%-ról van döntése, az 1.250 Ft
önrészről még nincs. 

Vella Ferenc Zsolt  polgármester kérdezi, hogy a négy képviselő-testület egyeztessen a témában? 

Tasner Mónika munkaszervezet vezető mindenképpen a polgármesterekkel is egyeztetni kell. 

Wolf  Viktória  jegyző az  egyeztetés  időpontjára  figyelemmel  kell  lenni,  nehogy  emiatt  a  támogatási
szerződést ne lehessen megkötni. 

Tasner Mónika munkaszervezet vezető  legkésőbb júniusban támogatási szerződést kell kötni. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester  javasolja a képviselő-testületnek, hogy az IFA 25 %-ával támogassák az 
egyesületet. A szerződés aláírása előtt legyen döntés arról, hogy a tag önkormányzatok vállalják az 1.250 
Ft-ot. 

Tasner Mónika munkaszervezet vezető  az egyesület vezetősége kezdeményezi, hogy április hó folyamán 
megtörténjen az egyeztetés. 

Gáspár József képviselő  amennyit most az önkormányzatnak be kell fizetnie az  1.750 e Ft,  az eddigi  250
e Ft összegű támogatás helyett, így  1,5 millió Ft-tal többe kerül. Ha a részesedés ezzel nincs arányban,
akkor annak kellene többet vállalni, aki ebből többet részesedik. Ha Badacsonytördemic nem ad ekkora
összeget, akkor a másik önkormányzatoknak kell többet fizetni. Eddig jelképes összeggel vettek részt és a
saját rendezvényeiket saját finanszírozásban oldották meg.  

Békássy János  egyesület elnöke az 1.250 Ft egyszeri kiadás lenne, a 25 % IFA ismétlődő kiadás, a távlati
terhelés összege 250 e Ft-ról növekedik 500 e Ft-ra. 

Gáspár József képviselő az 1.250 e Ft-ot ebben az évben ki kell fizetni, nem biztos, hogy látják a hasznát.
Nálunk az idegenforgalmi adó nem emelkedett az elmúlt tíz évben.

Vella Ferenc Zsolt polgármester elvileg lesz négy képviselő-testületi döntés a pályázati önrészről. Most
arról fognak dönteni, hogy az IFA 25 %-ot átadják az egyesületnek 2017. évtől. 
Javasolja, hogy az idegenforgalmi adó 25 %-át adják át a TDM szervezetnek a határozati javaslat szerint.
Kéri a testületet, hogy aki egyetért a javaslattal, az kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2016. (III.21.)  HATÁROZATA 

Az idegenforgalmi adó 25 %-ának átadásáról 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja helyi TDM esetében, mint
tagsági jogviszonnyal rendelkező helyi önkormányzat, hogy Ábrahámhegy község illetékességi
területén belül  beszedett  idegenforgalmi adó összegének 25%-át átadja  a  TDM szervezetnek.
Egyben rögzíti, hogy a beszedett idegenforgalmi adó összege nem azonos a mindenkori hatályos
költségvetési  törvényben  meghatározott,  állami  normatívával  kiegészített  idegenforgalmi  adó
összegével. 

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Wolf Viktória jegyző
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Vella Ferenc Zsolt polgármester  kéri a testület szavazását azzal kapcsolatban, hogy egyetért a Badacsonyi
CÉH Turisztikai Egyesület Térségi TDM  szervezetben történő taggá válásával azzal a feltétellel, hogy a
szervezet felé megfizetendő éves működési hozzájárulás az önkormányzatra anyagi kötelezettséget nem
keletkeztet. Aki egyetért ezzel, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2016. (III.21.)  HATÁROZATA 

A Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület Térségi TDM szervezetben történő taggá válásáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete egyetért  a  Badacsonyi  CÉH
Turisztikai Egyesület Térségi TDM szervezetben történő taggá válásával azzal a feltétellel, hogy
a  Térségi  TDM  szervezet  felé  megfizetendő  éves  működési  hozzájárulás  (1,2  millió  Ft)
Ábrahámhegy Község Önkormányzatára anyagi kötelezettséget nem keletkeztet.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Wolf Viktória jegyző

Vella  Ferenc Zsolt  polgármester kéri  a  testület  szavazását  azzal  kapcsolatban,  hogy  az  önkormányzat
javasolja  a  Badacsonyi  CÉH  Turisztikai  Egyesületnek  a  pályázat  beadását.  Aki  egyetért  ezzel,  az
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2016. (III.21.)  HATÁROZATA 

Javaslat a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület GINOP-1.3.4-15 kódszámú pályázat 
beadásáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete javasolja  a  Badacsonyi  CÉH
Turisztikai  Egyesületnek  a  GINOP-1.3.4-15  kódszámú,  a  „Turisztikai  szervezetek  (TDM)
fejlesztése” tárgyában kiírt pályázat beadását.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Wolf Viktória jegyző

Vella Ferenc Zsolt polgármester javasolja, hogy a fenti döntésekről szóló határozatokat küldjék meg az
Egyesület elnökének. Kéri a testületet, hogy kézfelemeléssel jelezze, amennyiben egyetért a javaslattal. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2016. (III.21.)  HATÁROZATA 

A CÉH Turisztikai Egyesület részére a képviselő-testületi határozok megküldéséről

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a
döntésről szóló határozatokat küldje meg Badacsonyi  CÉH Turisztikai  Egyesület elnökének a
további intézkedések megtétele végett.

8



Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Wolf Viktória jegyző

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester javasolja,  hogy  Ábrahámhegy,  Badacsonytördemic,  Szigliget  és
Badacsonytomaj  települések  képviselő-testületei  együttes  ülést  hívjanak  össze  a  Badacsonyi  CÉH
Turisztikai Egyesület pályázatával kapcsolatos 5 millió forintos önerő felosztásával kapcsolatban, javasolja,
hogy az együttes ülés legkésőbb 2016. április 30. napjáig kerüljön megtartásra, az ülés összehívására kérjék
fel Badacsonytomaj város önkormányzatának polgármesterét. 
Kéri a testületet, hogy aki egyetért a javaslattal, az kézfelemeléssel jelezze.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2016. (III.21.)  HATÁROZATA 

Ábrahámhegy, Badacsonytördemic, Szigliget és Badacsonytomaj települések képviselő-
testületeinek együttes testületi ülésének összehívásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.  kezdeményezi  együttes  képviselő-testületi  ülés  összehívását  Ábrahámhegy,

Badacsonytördemic,  Szigliget  és  Badacsonytomaj  települések  részvételével  és  a  CÉH
Turisztikai Egyesület meghívásával.

2. az  ülés  témája a Badacsonyi  CÉH Turisztikai  Egyesület  által  benyújtandó pályázat  5
millió forintos összegű önerő felosztása. 

3. javasolja, hogy az együttes ülés legkésőbb 2016. április 30. napjáig kerüljön megtartásra,
az ülés összehívására felkéri Badacsonytomaj város önkormányzatának polgármesterét.

Határidő: elfogadásra azonnal, megküldésre 15 nap
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Wolf Viktória jegyző

2. napirendi pont
Strandi vízimentőőri feladat ellátására szerződéskötés 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 4. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester  az önkormányzat az előző években is a strandi vízimentő alkalmazására a
Vízimentők  Magyarországi  Szakszolgálata  Egyesülettel  kötött  szerződést.  Az  egyesület  megküldte  a
megbízási szerződés tervezetét és a 2016. évi szezonra vonatkozó strandi mentési ajánlatot. 
2015. évben a vízimentési feladatok ellátásáért 8.164 Ft+Áfa/nap/fő összeget fizettek, a 2016. évi árajánlat
13.600 Ft+Áfa/nap/fő. A Vízimentők Szakszolgálat levelet írt, melyben indokolta, hogy miért történt ez a
nagyobb mértékű emelés. Tavaly nyáron is emberhiány volt a vízimentőknél, a vízimentők fizetése nem
volt  versenyképes.  Szakmailag  felkészültek  és  emberéleteket  mentenek.  Támogatja  az  emelést  és  az
érveiket elfogadja. Az ábrahámhegyi strandon is mentettek meg egy kisgyermeket.

Gáspár József képviselő 90 napra 1.100 e Ft-ot kell fizetni, meglátása szerint ez jelentős emelkedés.  A
rádió bérleti díja nem változik, három hónapra 56 e Ft-ot kérnek, de ez sem kevés összegű.
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Vella Ferenc Zsolt polgármester a 90 napra fizetendő összegben a plusz egy fő vízimentős díja is benne
van, aki a szezonban hétvégeken itt van a strandon. Javasolja, hogy a 2016. évi árajánlatot fogadják el.
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
                                            28/2016. (III.21.) HATÁROZATA
                               A községi strandon vízimentős foglalkoztatásáról 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a községi strandon vízimentő alkalmazására 2016. június 10. napjától – 2016. augusztus 22.

napjáig  a  Vízimentők  Magyarországi  Szakszolgálat  Egyesülettel   (8251  Zánka,  030/8
hrsz)  kíván  megállapodni,  1  fő  vízimentős  foglalkoztatásával,  az  alábbi  feltételek
biztosításával: 
A szolgáltatást az alábbiak szerint fogadja el: 
2016. évi árajánlat
- a vízimentési feladatok 13.600 Ft+Áfa/nap/fő
- szállásdíj hozzájárulás   1.425 Ft+Áfa/nap/fő
- rádió bérleti díj                 764 Ft+Áfa/nap/bérelt rádió 

2. az  1.  pontban  részletezett  költségeket  az  önkormányzat  2016.  évi  költségvetésében  a
működési kiadások terhére biztosítja.

3. felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

Határidő: a szerződéskötésre 2016. május 15. 
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

3. napirendi pont
A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, a 
közterület használatáról és üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló 14/2010. 
(XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  az  NHSZ Tapolca  Kft.  Ábrahámhegy  község  hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással összefüggő rendeletének módosítása tárgyában kereste meg hivatalunkat. Ez nem csak a
házhoz jövő szelektív hulladékgyűjtést érinti, amiről a múltkor már beszéltek. 

Wolf  Viktória jegyző  a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést kísérleti jelleggel vezette be a szolgáltató.
Tájékoztatja a testületet, hogy április 1-től változik a hulladékgazdálkodásról szóló jogszabály. 

Vella  Ferenc Zsolt  polgármester  javasolja,  hogy  ebben a témában  egyeztessenek a szolgáltatóval és
hatalmazzák fel a szükséges egyeztetések lefolytatására, egyebekben nem javasolja a rendelet megalkotását.
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 nem szavazattal, igen szavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                                             29/2016. (III.21.) HATÁROZATA

a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről, a
közterület használatáról és üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló 14/2010.

(XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert,
hogy  az  NHSZ  Tapolca  Kft-vel  egyeztessen  a köztisztaságról  és  a  szervezett  köztisztasági
közszolgáltatás kötelező igénybevételről,  a közterület használatáról és üzemképtelen járművek
elhelyezésének  rendjéről  szóló  14/2010.(XII.23.)  önkormányzati  rendelet módosítása
vonatkozásában.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

4. napirendi pont
Az egészségügyi alapellátási körzetekről  szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
javaslat 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 6. melléklete)

Hozzászólások:

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

Wolf  Viktória  jegyző  a  rendelettervezet  a  jelenlegi  körzetbeosztást,  illetve  az  érintett  települések
közigazgatási  területét  tünteti  fel.  A  rendelettervezethez  kapcsolódó  határozati  javaslat  képviselő-
testület által történő elfogadását követően kerülne sor a háziorvosok és védőnő, valamint az Nemzeti
Egészségfejlesztési  Intézet  véleményének  beszerzésére.  A  vélemények  önkormányzathoz  történő
megérkezését követően van lehetőség a rendelettervezet megtárgyalására és a rendelet megalkotására.

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  javasolja,  amennyiben   kérdés  nincs,  hogy   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
                                               30/2016. (III. 21.) HATÁROZATA 

az egészségügyi alapellátási körzetekről

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. az  egészségügyi  alapellátási  körzetekről  szóló  rendelettervezetet  az

előterjesztés szerinti tartalommal és formában megtárgyalta és azt jóváhagyja.
2. felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  1.  pontban  foglalt  rendelettervezetet  véleményezés

céljából küldje meg az alapellátást végző dr. Németh Csaba háziorvosnak, dr. Sellyei
Ferenc házi gyermekorvosnak, dr. Pinterits Judit fogszakorvosnak és Zsifkovits Szilvia
védőnőnek,  valamint  Nemzeti  Egészségfejlesztési  Intézetnek  (1096  Budapest,
Nagyvárad tér 2.).

3. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  2.  pontban  foglaltak  alapján  véleményezett
rendelettervezetet a képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő.

Határidő: 1. pontban azonnal
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     2. pontban 2016. március 31.
3. pontban soron következő testületi ülés

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Wolf Viktória jegyző

                         

5. napirendi pont
Ábrahámhegy Község Önkormányzatának 2016. évi  közbeszerzési tervéről 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 7. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester az idei évben nem szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása, mivel a
tervezett  beruházások  értékhatárai  az  egybeszámítási  szabályt  is  figyelembe  véve,  nem  érik  el  a
közbeszerzési értékhatárt. Javasolja, hogy a közbeszerzési tervet hagyják jóvá. Kéri, hogy aki a javaslatot
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.   

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/2016. (III.21.)  HATÁROZATA 

                                                    a 2016. évi közbeszerzési tervről

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  „Ábrahámhegy  Község
Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervét” a határozat melléklete szerinti tartalommal hagyja
jóvá azzal,  hogy amennyiben előre nem látható okból  előállt  közbeszerzési igény vagy egyéb
változás merül fel, a közbeszerzési tervet a 2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (3) bekezdése szerint
módosítja.

Határidő: azonnal
közzétételre 5 nap

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Sütő Árpád műszaki ügyintéző

31/2016.(III.21.) Képviselő-testületi határozat melléklete

2016. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV

Ajánlatkérő neve: Ábrahámhegy Község Önkormányzata
székhelye: 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.
beszerzés éve: 2016.

A közbeszerzés tárgya
Tervezett

eljárástípus
Eljárás tervezett

megindítása

Építési beruházások

--- ---

Árubeszerzések 

--- ---

Szolgáltatás beszerzések

--- ---
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Vella Ferenc Zsolt polgármester

Záradék:
A  2016.  évi  közbeszerzési  tervet  Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  31/2016.(III.21.)
határozatával jóváhagyta.

Wolf Viktória
jegyző

6. napirendi pont
Ábrahámhegy Község víziközmű hálózatait érintő döntések meghozatala
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 8. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc Zsolt  polgármester  az  Önkormányzat tulajdonában áll  az Ábrahámhegy Körmici  hegy
ivóvíz hálózat, melynek üzemeltetési szerződése 2015. évben lejárt. A hálózat tekintetében új szerződés
megkötése vált szükségessé.
A  DRV  Zrt.  közbeszerzési  eljárás  keretében  elkészíttette  a  települések  víziközmű  rendszerének
vagyonértékelését, melyet megküldött a települések és a Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt.
részére.  A  megküldött  vagyonértékelés  kapcsán  megállapításra  került,  hogy  csak  és  kizárólag  az
önkormányzat tulajdonában lévő szennyvíz rendszer került felértékelésre, mely hibát a DRV Zrt. felé már
jeleztünk. A DRV Zrt. képviselői 2016. február 18.-án felkeresték a hivatalt, ahol tájékoztattak arról, hogy
az MNV Zrt. az elkészült vagyonértékelést elfogadta, melynek részét képezte a Körmici hegy hálózat is.
A szennyvíz  csatorna  belső  gyűjtőhálózata  is  az  önkormányzatának  tulajdonát  képezi,  melynek  állami
tulajdonba adásával a vagyon kezelésére vonatkozó kötelezettség is átkerül a Magyar Állam részére.
A vagyon átadása esetén a jelenlegi  üzemeltetési  szerződés alapján elszámolási  kötelezettségünk van a
DRV Zrt-vel,  és  meglévő eszközhasználati  díj  fennmaradó részét át kell  adni a  mű üzemeltetésére a
Magyar Államnak. 
Az eszközhasználati számlán 2016. január 1. napjával 6.202 e Ft volt, melyből leminuszolásra kerülnek az
üzemeltető  által  felhasznált  berendezések  esetén  azok,  melyek  cseréjére,  értéknövelő  felújítására  volt
szükség.

Homonnay Zsombor képviselő  véleménye szerint a lakosság így kiszolgáltatottabb lesz.

Vella Ferenc Zsolt polgármester   a 450 db szivattyú már 8 éves és ha elkezdenek tönkremenni, ezeknek a
darabja 200.000 Ft. 

Homonnay Zsombor képviselő  a DRV Zrt. tulajdonában van a szivattyú? Ha elromlik a szivattyú, nekik
kell kicserélni? 

Vella Ferenc Zsolt polgármester  igen, azt nekik kell kicserélni. Jobb lenne ha a szerződésben benne lenne,
hogy a szivattyúknak a meghibásodását is kezeljék jobban? 

Gáspár József képviselő a fogyasztási pontot kellene lehatárolni  a szerződésben, hogy honnan indul a
DRV javítási kötelezettsége. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester most még nem a szerződéskötésről kell dönteni. 
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Vella Ferenc Zsolt polgármester javasolja, hogy az előterjesztés szerint a  3/2016. (III.21.) határozatukat
vonják  vissza.  Kéri  a  testületet,  hogy  aki  egyetért  az  előterjesztés  szerinti  határozati  javaslattal,  az
kézfelemeléssel jelezze.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
32/2016. (III.21.)  HATÁROZATA 

3/2016.(II. 03.) Képviselő-testületi határozat visszavonásáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  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-rendszer - teljes körű, folyamatos és
szakszerű üzemeltetése” tárgyban hozott 3/2016.(II.03.) határozatát visszavonja és felkéri Vella
Ferenc Zsolt polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal 
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

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

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2016. (III.21.) HATÁROZATA

Önkormányzati tulajdonú víziközművek vagyonértékelésének elfogadásáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  tulajdonában  lévő
víziközművekre vonatkozó, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által elkészített vagyonértékelést,
továbbá  az  abban  szereplő  vagyonleltárt  elfogadja.  Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  a
vagyonértékelésben  szereplő  adatokat  a  víziközművek  vagyonértékelésének  szabályairól  és  a
víziközmű-szolgáltatók által  közérdekből  közzéteendő adatokról  szóló 24/2013.  (V.  29.)  NFM
rendelet  2  §.  (2)  bekezdése  értelmében  saját  nyilvántartásain  2016.  január  1-i  fordulónappal
átvezeti. A vagyonértékelés szerinti vagyonérték 585 122 322 Ft. Az önkormányzat tulajdonában
lévő víziközmű vagyon értéke a 2015. június 30-i fordulónappal elkészített vagyonértékeléssel 
került  megállapításra  a  vagyonértékelésben  rögzítettek  szerint,  amely  vagyon  elemeinek  új
bekerülési értékeként történő megjelenítése az Önkormányzat számviteli nyilvántartásaiban 2016.
január  1-jével  valósul  meg  oly  módon,  hogy  a  2015.  június  30-i  fordulónappal  megállapított
vagyonérték  a  2015.  július  1.  –  december  31.  között  aktivált  beruházásokkal,  illetve  egyéb
változásokkal  módosításra  kerülnek.  A  2016.  január  1-jei  bruttó  bekerülési  érték  az  avulással
korrigált újraelőállítási érték alapján került megállapításra.
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester javasolja,  hogy  a  Körmici-hegy  ivóvíz  hálózat  víziközmű  vagyont
ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába adják. Kéri a testületet, hogy aki egyetért az előterjesztés szerinti
határozati javaslattal, az kézfelemeléssel jelezze.
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Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                                                  34/2016. (III.21.) HATÁROZATA

Önkormányzati tulajdonú Körmici-hegy ivóvíz hálózat Állami tulajdonba történő átadásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. az  önkormányzat  a  törzsvagyona  részét  képező,  állami  tulajdonú  víz  víziközműhöz

kapcsolódó víz hálózat, víziközművét térítésmentesen a határozat 1. mellékletet képező
önkormányzati tulajdonú Körmici hegy ivóvíz vezeték víziközmű vagyont ingyenesen a
Magyar Állam tulajdonába adja.
A  vagyonátadás  elősegíti  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi
CLXXXIX.  törvény  13.§  (1)  21.  pontjában  szereplő  víziközmű-szolgáltatás  közfeladat
ellátását.
Az 1. mellékletben szereplő víziközmű vagyon korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe
tartozik.

2. nyilatkozik arról, hogy 
a) a  hivatkozott  vagyonelem  kötelező  önkormányzati  feladat  ellátásához,  a  nemzeti

köznevelésről szóló törvényben meghatározott önkormányzati köznevelési feladathoz
vagy  ezek  finanszírozási  forrásának  biztosításához,  vagy  az  önkormányzati
költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez nem szükséges.

b) az 1. mellékletben szereplő víziközmű vagyon korlátozottan forgalomképes vagyoni 
körbe tartozik.

3. felkéri  és  egyben  falhatalmazza  Vella  Ferenc  Zsolt polgármestert,  hogy  tegye  meg  a
további szükséges intézkedéseket a víziközmű vagyon átadásával kapcsolatban.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos 
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  javasolja,  hogy  az  önkormányzati  tulajdonú  szennyvízhálózatot
ingyenesen   a  Magyar  Állam  tulajdonába  adják.  Javasolja  továbbá,  hogy  a  szerződéstervezetet  újra
tárgyalják és a nyilatkozattételre jogosult személyt hívják meg az ülésre. Kéri a testületet, hogy aki egyetért
az előterjesztés szerinti határozati javaslattal és a kiegészítéssel, az kézfelemeléssel jelezze.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                                           35/2016. (III. 21.) HATÁROZATA

Önkormányzati tulajdonú szennyvíz hálózat Állami tulajdonba történő átadásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. az  Önkormányzat  a  törzsvagyona  részét  képező,  állami  tulajdonú  szennyvíz

víziközműhöz kapcsolódó szennyvíz hálózat, víziközművét térítésmentesen a határozat 1.
mellékletet  képező  vagyonleltárban  tételesen  felsorolt  önkormányzati  tulajdonú
víziközmű vagyont ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába adja.
A vagyonátadás elősegíti a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 21. pontjában szereplő víziközmű-szolgáltatás közfeladat 
ellátását.
Az 1. mellékletben szereplő víziközmű vagyon korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe
tartozik.
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2. nyilatkozik arról, hogy 
a) a hivatkozott vagyonelem kötelező önkormányzati feladat ellátásához, a nemzeti 

köznevelésről szóló törvényben meghatározott önkormányzati köznevelési feladathoz 
vagy ezek finanszírozási forrásának biztosításához, vagy az önkormányzati 
költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez nem szükséges.

b) az 1. mellékletben szereplő víziközmű vagyon korlátozottan forgalomképes vagyoni 
körbe tartozik.

3. felkéri és egyben felhatalmazza Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy tegye meg a 
további szükséges intézkedéseket a víziközmű vagyon átadásával kapcsolatban.

4. a vonatkozó szerződéstervezetet újra tárgyalja és a nyilatkozattételre jogosult személyt a 
képviselő-testületi ülésre meghívja. 

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

7. napirendi pont
Helyi Építési Szabályzat javításáról döntéshozatal 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 9. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester a  javasolja,  hogy  a  HÉSZ  kijavítására  az  eljárást  indítsák  meg  az
előterjesztés szerint. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri a testületet,  hogy aki egyetért a javaslattal,  az
kézfelemeléssel jelezze.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
36/2016. (III.21.)  HATÁROZATA 

Helyi Építési Szabályzat kijavítására vonatkozó eljárás megindításáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Ábrahámhegy  község  teljes
közigazgatási  területének  Helyi  Építési  Szabályzatáról  szóló  18/2005.  (XII.15.)  számú
önkormányzati rendelet kijavításával kapcsolatban a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes
településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012  (XI.8.)  kormányrendelet  42.§-a
szerinti eljárást indít.  
Az  eljárás  során  elvégzendő  partnerségi  egyeztetés  szabályaival  kapcsolatban  Ábrahámhegy
Község  Önkormányzata  Képviselő-testületnek  149/2014  (XI.  20.)  határozata  szerint  jár  el,  a
partnerek bevonása 2016. április 10. napjával való megtörténtével.

Határidő: elfogadásra azonnal 
                          partnerségi egyeztetés megindítására: 2016. április 10.
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

Vella Ferenc Zsolt polgármester  javasolja, hogy a tervezési munka elvégzésére a Planteus Kft-t bízzák
meg 80.000 Ft+Áfa összegben.  Kéri  a  testületet,  hogy aki  egyetért  az  előterjesztés  szerinti  határozati
javaslattal, az kézfelemeléssel jelezze.

16



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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
37/2016. (III. 21.) HATÁROZATA

Tervező és főépítész alkalmazásáról 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Ábrahámhegy  község  teljes
közigazgatási  területének  Helyi  Építési  Szabályzatáról  szóló  18/2005.  (XII.15.)  számú
önkormányzati  rendelet  kijavításával  kapcsolatban  a  településfejlesztési  koncepcióról,  az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) kormányrendelet 42.§-a
szerint indított  eljárás során a tervezési munka elvégzésére és dokumentálására, valamint
főépítészi feladatokra megbízza a Planteus Kft.-t (8273 Monoszló, Fő utca 23.), az ajánlat
szerinti  80.000 Ft+ Áfa összegben. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szerződés megkötésére.

Határidő: elfogadásra azonnal 
         szerződés megkötésére: 2016. március 31.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Sütő Árpád műszaki ügyintéző

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

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2016. (III. 21.) HATÁROZATA
Övezeti határvonal helyreállításáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  településrendezési  eszközök
hibajavításánál az Ábrahámhegy 432 hrsz-ú (Akácfa u.) és 352/1 hrsz-ú (Iskola u. ) által határolt
telektömbbe  tartalmazó  ingatlanok  Lke-01  és  Lke-04  jelű  építési  övezet  határát  a   25/2013.
(XII.23.) sz. rendelettel megszüntetett út nyomvonalán állítja helyre.
Felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  településrendezési  eszközök  pontosítására  a  szükséges
intézkedést  tegye  meg,  a  településrendezési  eszközök  készítésénél  a  tervben  a  módosítás
szerepeljen.

Határidő: elfogadásra azonnal 
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Németh Ferenc főépítész
Sütő Árpád műszaki ügyintéző

Vella Ferenc Zsolt polgármester  javasolja, hogy az övezeti jelek helyreállításáról a határozati javaslatot
fogadják  el.  Kéri  a  testületet,  hogy  aki  egyetért  az  előterjesztés  szerinti  határozati  javaslattal,  az
kézfelemeléssel jelezze.
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Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
39/2016. (III. 21.) HATÁROZATA

Övezeti jelek helyreállításáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete, a  településrendezési  eszközök
hibajavításánál :

- a 34 hrsz - 352/2 hrsz - 368/8 hrsz- 365/8 hrsz  közötti telektömbre a 18/2005.(XII.15.) sz.
rendelettel elfogadottnak megfelelően az Lke-04 jelet tünteti fel,

- a 365/8 hrsz, -368/8 hrsz– 368/21 hrsz – 368/5 hr. – 365/7 hrsz közötti telektömbre a
18/2005.(XII.15.) sz. rendelettel elfogadottnak megfelelően az Lke-04 jelet tünteti fel,

- a 365/7 hrsz- 368/5 hrsz- 371 hrsz közötti  telektöbre a 18/2005.(XII.15.) sz. rendelettel
elfogadottnak megfelelően az Lke-04 jelet tünteti fel.

- a 2745 hrsz- 2752 hrsz.,-  2727hrsz közötti  telektöbre a 18/2005.(XII.15.)  sz.  rendelettel
elfogadottnak megfelelően az Üh-01 jelet tünteti fel.

- a 2745 hrsz, - 2727 hrsz.,- 2740 hrsz közötti telektöbre a 18/2005.(XII.15.) sz. rendelettel
elfogadottnak megfelelően az Üh-01 jelet tünteti fel.

- a 2739 hrsz, - 2727 hrsz,- 2731 hrsz közötti telektöbre a 18/2005.(XII.15.) sz. rendelettel
elfogadottnak megfelelően az Üh-01 jelet tünteti fel.

- a  952,  953,  954,  hrsz-ú  telektöbre  a  18/2005.(XII.15.)  sz.  rendelettel  elfogadottnak
megfelelően az Üh-01 jelet tünteti fel.

- a  1028/1  hrsz,  és  a  955,  956,  957,  958  hrsz-ú  ingatlanok  északi  telekhatára  közötti
telektöbökre a 18/2005.(XII.15.) sz. rendelettel elfogadottnak megfelelően az Üh-02 jelet
tünteti fel.

- a 489/2 hrsz- 487 hrsz és a belterületi határvonal közötti telektöbre a 18/2005.(XII.15.) sz.
rendelettel elfogadottnak megfelelően az Lke-04 jelet tünteti fel.

- a  289,  288,  287,  286  hrsz-ú  ingatlanokat  tartalmazó  telektöbre  a  18/2005.(XII.15.)  sz.
rendelettel elfogadottnak megfelelően az Lke-01 jelet tünteti fel.

- a 435/8 hrsz – 437/3 hrsz- 432 hrsz közötti telektöbre a 18/2005.(XII.15.) sz. rendelettel
elfogadottnak megfelelően az Lke-04 jelet tünteti fel.

- a  0114/45,  0114/38,  0114/37,  0114/36,  0114/33,  0114/31,  0114/30,  0114/29  hrsz-ú
ingatlanokat  tartalmazó,  telektöbre  a  18/2005.(XII.15.)  sz.  rendelettel  elfogadottnak
megfelelően az Mk-5 jelet tünteti fel.

- a 0118 hrsz- 0117/13 hrsz közötti telektöbre a 18/2005.(XII.15.) sz. rendelettel 
elfogadottnak megfelelően az Mk-4 jelet tünteti fel.

- a 0121/3 hrsz, - 0118 hrsz,-  487 hrsz közötti telektöbre a 18/2005.(XII.15.) sz. rendelettel 
elfogadottnak megfelelően az Mk-4 jelet tünteti fel.

- a 0121/3 hrsz – 0118 hrsz – 0121/40 hrsz és a belterületi határvolan közötti telektöbre a 
18/2005.(XII.15.) sz. rendelettel elfogadottnak megfelelően az Mk-4 jelet tünteti fel.

Határidő: elfogadásra azonnal 
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Németh Ferenc főépítész
Sütő Árpád műszaki ügyintéző

8. napirendi pont
Strandi biztonsági őr feladatainak ellátására szerződéskötés 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 10. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester a  strand  biztonsági  őrszolgálatára  a  G.GUARD Security  nyújtott  be
árajánlatot. A strandi őrzési feladatok ellátását bruttó 670 Ft/óra díjon vállalná,  2015. évben az őrzés díja
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650 Ft/óra összegű volt. Figyelemmel arra, hogy önkormányzatunk már több éve ugyanezen vállalkozóval
végezteti a strandon a biztonsági őrszolgálatot, javaslom a  Képviselő-testületnek a szerződés megkötését. 

Kinek van kérdése a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben a képviselők részéről észrevétel nincs, úgy
javasolja, hogy fogadják el az árajánlatot. Aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
40/2016. (III.21.)  HATÁROZATA 

A községi strand biztonsági őrszolgálatáról 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a  tulajdonában  és  működésében  lévő  szezonális  jellegű  községi  strandjának  őrzésére

2016. június 10. napjától   2016. augusztus 21. napjáig (naponta:  18.00-6.00 óra között) a
G.GUARD Security Kóczián Géza ev.  (székhely:  8300 Tapolca, Deák F. u. 12.) bízza
meg. 

2. a  biztonsági  őrszolgálat  szolgáltatási  díját  –  a beérkezett  ajánlat  alapján –  bruttó  670
Ft/óra díjban elfogadja.

3. az  2.  pontban  elfogadott  költségeket  az  önkormányzat  2016.  évi  költségvetésében  a
működési kiadások terhére biztosítja.

4. felhatalmazza  a  polgármestert  a  megbízási  szerződés  aláírására,  Tóth  Zsuzsanna
költségvetési- és adóosztályvezető-helyettest a szerződés pénzügyi ellenjegyzésére. 

Határidő: elfogadásra azonnal, a szerződéskötésre 2016. május 31. 
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

9. napirendi pont
Tájékoztató a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak 
meghatározásáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 11. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester a  Kormányhivatal  meghatározza  és  közzéteszi  az  általános  iskolák
felvételi  körzetét a 2016/2017. tanévre vonatkozóan. Jelenleg Révfülöp és Badacsonytomaj körzetéhez
tartozunk.  Javasolja,  hogy  a  körzethatárokról  szóló  tájékoztatót  fogadják  el.  Kinek  van  kérdése?
Amennyiben nincs, úgy kéri a testületet, hogy aki egyetért az előterjesztés szerinti határozati javaslattal, az
kézfelemeléssel jelezze.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
41/2016. (III.21.)  HATÁROZATA 

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról tájékoztató

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  kötelező  felvételt  biztosító
általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti
tartalommal tudomásul veszi.

Határidő: azonnal
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Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Wolf Viktória jegyző

10. napirendi pont
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosításáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 12. melléklete)

Hozzászólások:

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

Wolf Viktória jegyző a módosítás  könyveléstechnikai átcsoportosítást jelent a rovatrendek sorai között. Se
többletkiadás, se többletbevétel nem jelentkezik az átcsoportosítással. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester javasolja, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015.
évi költségvetés módosítását fogadják el. Kéri a testületet, hogy aki egyetért a javaslattal, az kézfelemeléssel
jelezze.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/2016. (III.21.)  HATÁROZATA 

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés módosításáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
I. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését a határozat

1-2.  mellékletét  képező  mérlegek  és  kimutatások  szerint  jóváhagyja  az  alábbiak
szerint:
a) Kiadási főösszege 107.671 ezer Ft, melyből

aa) Működési kiadások 107.060 ezer Ft
ebből:
1. személyi juttatások: 65.937 ezer Ft
2. munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális hozzájárulási adó: 18.143 ezer Ft
3. dologi kiadások: 22.817 ezer Ft
4. ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft
5. egyéb működési célú kiadások: 0 Ft

ab) Felhalmozási kiadások 774 ezer Ft
ac) Finanszírozási kiadások 0 Ft

b) Bevételi főösszege 107.671 ezer Ft, melyből:
ba) Költségvetési bevételek 22.309 ezer Ft

ebből:
1. működési célú támogatások Áht. belül: 20.503 ezer Ft
2. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről: 0 Ft
3. közhatalmi bevételek: 0 Ft
4. működési bevételek: 1.696 ezer Ft
5. felhalmozási bevételek: 0 Ft
6. működési célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft

bb) Finanszírozási bevételek 85.362 ezer Ft.

II. költségvetési engedélyezett létszámkeret: 24 fő, ebből
20 fő közszolgálati tisztviselő, 
2 fő közterületfelügyelő
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2 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

11. napirendi pont
Falugondnoki Szolgálat 2016. évi továbbképzési terve 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 13. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester a falugondnok most volt továbbképzésen az elmúlt hetekben, így nem
javasolja, hogy további képzésen vegyen részt. Kéri a testületet, hogy aki egyetért az előterjesztés szerinti
határozati javaslattal, az kézfelemeléssel jelezze.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
43/2016. (III.21.) HATÁROZATA

Falugondnoki Szolgálat 2016. évi továbbképzési tervéről 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  Falugondnoki  Szolgálat  2016.
Továbbképzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintéző

Határidő: azonnal,
egyebekben Továbbképzési terv szerint

                                             43/2016. (III.21.) HATÁROZAT MELLÉKLETE
TOVÁBBKÉPZÉSI TERV

FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT
ÁBRAHÁMHEGY

2016. év

Továbbképzésen részt vevő: 0 fő 
Várható távolléti idő: ------
Helyettesítés rendje: ------
A továbbképzésre fordítható forrás: 0.-Ft

Továbbképzési kötelezettségét teljesíti: nem (a jelenlegi továbbképzési időszak 2012. április 20-tól
2018. április 19-ig tart, mely időszakban 60 pontot kell megszereznie, és amely időszakban eddig 1
továbbképzésen vett részt, amin 32 pontot szerzett)

12. napirendi pont
Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 12. szám alatti helyiség bérbeadásáról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 14. melléklete)
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Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester Vassné Szili Andrea kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy az
önkormányzat  tulajdonát  képező  Kulturális  Centrumban  helyiséget  szeretne  bérelni  manikűr,  pedikűr
szolgáltatás  végzése  céljából.  Az  üzlet  kialakítása  és  berendezése  őt  terhelné,  az  átalakításra  fordított
összeget a bérleti díjból szeretné levonni. A bérleti díjat a már üzemelő kozmetikai üzlet bérleti díjához
mérten kérné megállapítani. 
Az átalakítás során a könyvtári helyiséghez kellene hozzányúlni, egy ajtót kell odébb tenni, ami érintené a
könyvtár működését. Véleménye szerint a könyvtár helyiséget is fel kellene újítani és addig a könyvtárt
áttelepíteni. A vizesblokkban is lenne átalakítás. 

Kovács József alpolgármester  az a kérdés, hogy belefér és el tudunk-e venni a könyvtárból.

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester még  belefér,  de  többet  már  tudnak  elvenni  a  könyvtárból.  Akkor
nekiállhat az átalakításnak a kérelmező?

Kovács József alpolgármester   véleménye szerint igen. 

Homonnay Zsombor képviselő  igen. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester    javasolja, hogy adják bérbe a 18 m2 nagyságú helyiséget Vassné Szili
Andrea részére 2016. június 1. napjától  2023. május 31. napjáig. A bérleti díj összege 15.000 Ft. A bérlő
által végzett kialakítási költség számlával igazolt része a bérleti díjból levonásra kerül. A bérleti díj évente
az infláció mértékével emelkedik. A bérlemény közüzemi díjai a bérlőt terhelik. Kéri a testületet, hogy aki
egyetért a javaslattal, az kézfelemeléssel jelezze.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
44/2016. (III.21.)  HATÁROZATA 

                  Az Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 12. szám alatti helyiség bérbeadásáról  

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a tulajdonában lévő Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 12. szám alatti (723 hrsz.) épületben

Vassné  Szili  Andrea  (8284  Nemesgulács,  Alkotmány  u.  14.)  részére  18  m2  nagyságú
helyiséget bérbead manikűr, pedikűr, műköröm tevékenység végzése céljából.

2. a bérleti jogviszony ideje: 2016. június 1.- 2023. május 31. 
a bérleti díj összege: 15.000 Ft/hó. 
egyéb feltételek: A bérlő által végzett kialakítási költség számlával igazolt része a bérleti
díjból levonásra kerül. A bérleti díj évente az infláció mértékével emelkedik. A bérlemény
közüzemi díjai a bérlőt terhelik. 

3. felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: elfogadásra, azonnal

    a szerződéskötésre : 2016. június 1. 
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13. napirendi pont
Egyéb aktuális ügyek 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 14. melléklete)

a.) Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai
Ellátását  Biztosító  Intézményi  Társulása  területéről  bejáró  Óvodás  gyermekek
szállítására vonatkozó megállapodás

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester Önkormányzatunk is érintett Badacsonytomaj város és Salföld község
önkormányzataival  együttesen  a  társulás  területéről  bejáró  óvodás  gyermekek  szállításában.   Az  előző
évekhez  hasonlóan  javaslom  a  megállapodás  megkötését  Badacsonytomaj  város  és  Salföld  Község
Önkormányzataival a feladat ellátására. Kinek van kérdése? Amennyiben nincs, kéri, hogy aki a határozati
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
45/2016. (III.21.)  HATÁROZATA 

Megállapodás Badacsonytomaj Város Önkormányzat és Ábrahámhegy, Salföld Községek
Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulása területéről bejáró óvodás

gyermekek szállításáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Badacsonytomaj  Város
Önkormányzat és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító
Intézményi  Társulása  területéről  bejáró  óvodás  gyermekek  szállítására  vonatkozó  –  az
előterjesztés  mellékletét  képező  formában  és  tartalommal  –  Ábrahámhegy  község
Önkormányzatával és Salföld Községek Önkormányzatával megállapodást köt. 

Határidő: elfogadásra azonnal,
támogatás megkötésére az elfogadást követő 10 munkanap 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
Tamás Lászlóné osztályvezető 

b.) A kötelező betelepítési kvóta elutasításáról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 15. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc Zsolt  polgármester  Fenyvesi  Zoltán Veszprém megye 3. sz.  választókerületének Elnöke
megkereste  az  önkormányzatot  az  ellenőrizetlen  bevándorlással  kapcsolatban  és  kérte,  hogy  az
önkormányzat határozatban utasítsa el a kötelező betelepítési kvótát.  Kinek van kérdése? Amennyiben
nincs, úgy javasolja, hogy a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról a határozatot hozzák meg. 
Kéri, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  

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

23



ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
46/2016. (III.21.)  HATÁROZATA 

A kötelező betelepítési kvóta elutasításáról 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  elutasítja  a kötelező betelepítési
kvótát.  A kötelező betelepítési  kvóta  jogtalan,  értelmetlen.  Növeli  a  bűnözés  kockázatát  és  a
terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan
terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok
beáramlását  és  a  kötelező  betelepítési  kvóta  életbe  lépését,  védje  meg  Magyarországot  és  a
magyar embereket!

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vella Ferenc Zsolt polgármester Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a részvételt megköszöni
és az ülést 18.50 órakor berekeszti.

k.m.f.

Vella Ferenc Zsolt
polgármester

Wolf Viktória 
jegyző

24


	Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ábrahámhegy község teljes közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 18/2005. (XII.15.) számú önkormányzati rendelet kijavításával kapcsolatban a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) kormányrendelet 42.§-a szerint indított eljárás során a tervezési munka elvégzésére és dokumentálására, valamint főépítészi feladatokra megbízza a Planteus Kft.-t (8273 Monoszló, Fő utca 23.), az ajánlat szerinti 80.000 Ft+ Áfa összegben.
	k.m.f.


