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

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

                                                                               
Ikt.szám: 9/77-7/2016.     
Készült: 1 példányban   

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 30-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: Tapolcai Rendőrkapitányság  részéről Horváth József r.őrnagy 
Balaton-felvidéki  Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi 
Ügyeleti Szolgálat részéről  Krausz Noémi családgondozó 
Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes (4 fő ) 

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

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

I. NAPIRENDEK ELŐTT

Vella  Ferenc Zsolt  polgármester tisztelettel  köszönti  a  megjelenteket.  A képviselő-testületi  ülést  17.00
órakor megnyitja. Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes. 

Ismerteti a napirendet: 

NAPIREND ELŐTT:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
     Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
     Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

3. Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről 
    Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
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NAPIRENDI PONTOK:
1. Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről 

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Meghívott: Rausz István r.alezredes kapitányságvezető 

2. Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves
tevékenységről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Meghívott: Pordán Katalin intézményvezető, Krausz Noémi családsegítő

3. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Meghívott: Pordán Katalin intézményvezető

4. A strand rendjéről és belépődíjairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

5. Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a kiadások készpénzben 
történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

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

7. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés teljesüléséről szóló
beszámolója
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

8. Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  2015.  évi  zárszámadásáról  és  2015.  évi
pénzmaradványának felosztásáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

9. Ábrahámhegy Krónikáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

10. Civil szervezetek beszámolója a 2015. évi tevékenységükről 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

11. Civil szervezetek pénzügyi beszámolója a 2015. évi támogatásról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester  

12. Balatoni Futár Bt. kérelme 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

13. H2 Ábrahám Kft. területbérleti kérelme
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

14. Veszprém Megyei Területrendezési Terv Módosításának véleményezése
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

15. Pályázat  adósságkonszolidációban  nem  részesült  települési  önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatására
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

16. A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló
pályázati kiírás alapján igényelhető rendkívüli szociális támogatásról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

17. „Tiszta és virágos Veszprém megyéért” 2016. évi közterület szépítési versenyfelhívásról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

18. Tapolca Környéki  Önkormányzati  Társulás  létszámcsökkentési  döntésével  kapcsolatos
„Helyi  szervezési  intézkedésekhez  kapcsolódó  többletkiadások  támogatása”
igénylésének benyújtásáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

19. A falugondnoki szolgálatról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

20. Üdülőházi szálláshely szolgáltatásra megállapodás – Graboplast Padlógyártó ZRt
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

21. Területbérletről – Ábrahámhegy, Posta uta
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

22. Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesülettel kötendő Együttműködési megállapodásról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
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23. Önkormányzati  feladatellátást  szolgáló  fejlesztések  támogatásáról  –  Belterületi  utak
fejlesztéséről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

24. TOP-1.2.1-15 pályázatról tájékoztatás
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

25. VP-6-7.4.1.1-16 pályázatról tájékoztatás
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

26.  Ivóvíz kiépítése a Körmic-hegyen -  lakossági kérelemről 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

27. Kék Zászló versenyfelhívásról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

28. Egyéb aktuális ügyek 

Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett  napirend tárgyalását fogadják el és kéri a képviselő-testület, aki
egyetért a napirend elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
65/2016. (V. 30.)  HATÁROZATA

A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. május 30-i nyílt ülésének
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

NAPIRENDI PONTOK:
1. Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről 

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Meghívott: Rausz István r.alezredes kapitányságvezető 

2. Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves
tevékenységről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Meghívott: Pordán Katalin intézményvezető, Krausz Noémi családsegítő

3. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Meghívott: Pordán Katalin intézményvezető

4. A strand rendjéről és belépődíjairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

5. Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a kiadások készpénzben 
történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

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

7. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés teljesüléséről szóló
beszámolója
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
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8. Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  2015.  évi  zárszámadásáról  és  2015.  évi
pénzmaradványának felosztásáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

9. Ábrahámhegy Krónikáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

10. Civil szervezetek beszámolója a 2015. évi tevékenységükről 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

11. Civil szervezetek pénzügyi beszámolója a 2015. évi támogatásról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester  

12. Balatoni Futár Bt. kérelme 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

13. H2 Ábrahám Kft. területbérleti kérelme
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

14. Veszprém Megyei Területrendezési Terv Módosításának véleményezése
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

15. Pályázat  adósságkonszolidációban  nem  részesült  települési  önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatására
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

16. A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló
pályázati kiírás alapján igényelhető rendkívüli szociális támogatásról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

17. „Tiszta és virágos Veszprém megyéért” 2016. évi közterület szépítési versenyfelhívásról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

18. Tapolca Környéki  Önkormányzati  Társulás  létszámcsökkentési  döntésével  kapcsolatos
„Helyi  szervezési  intézkedésekhez  kapcsolódó  többletkiadások  támogatása”
igénylésének benyújtásáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

19. A falugondnoki szolgálatról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

20. Üdülőházi szálláshely szolgáltatásra megállapodás – Graboplast Padlógyártó ZRt
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

21. Területbérletről – Ábrahámhegy, Posta uta
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

22. Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesülettel kötendő Együttműködési megállapodásról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

23. Önkormányzati  feladatellátást  szolgáló  fejlesztések  támogatásáról  –  Belterületi  utak
fejlesztéséről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

24. TOP-1.2.1-15 pályázatról tájékoztatás
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

25. VP-6-7.4.1.1-16 pályázatról tájékoztatás
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

26.  Ivóvíz kiépítése a Körmic-hegyen -  lakossági kérelemről 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

27. Kék Zászló versenyfelhívásról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

28. Egyéb aktuális ügyek 

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

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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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:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
66/2016. (V.30.) 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 két alkalommal egy fő részesült rendkívüli települési
támogatásban alkalmanként 10.000 Ft összegben. 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
67/2016. (V.30.) 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
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3.  Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester tájékoztatja  a  testületet,  hogy  mai  napon  Leader  ülésen  vett  részt
Tapolcán. Jelenleg 29 település tartozik az egyesülethez. 2014-2020-ig tartó időszakra  340 millió forintra
lehet pályázatot benyújtani, 60 millió forint a kiadásokra, bérekre, közterhekre lesz, ebből gazdálkodik az
egyesület.  Az  önkormányzatok  tudnak  pályázni,  a  támogatottság  75  %-os  lesz  és  a  vállalkozók  is
pályázhatnak 50-60 %-os támogatottságra. 
Badacsonytomajon  társulási  ülésen  az  óvoda  működésével  foglalkoztak.   Bolfné  Tóth  Melinda
intézményvezető kérte, hogy még egy óvónőt vegyenek fel. Ő ezt nem támogatta,  tekintettel arra, hogy
közel 30 éve ilyen létszámmal  működik az óvoda, neki a csoportban heti 10 órát,  lebontva napi 2 órát kell
tartózkodni, tehát a többi 6 órában úgy vélelmezi el tudja látni a feladatát. 
Dobruska  testvérváros  hivatalosan  jelezte  a  polgármesterváltást,  ezt  tudomásul  vették.  A  további
kapcsolatot  az  új  polgármester  maximálisan  pártolja.  Javasolja,  hogy  szeptemberben  egy  környékbeli
néptáncegyüttest vigyenek ki. 
Gáspár  József  és Kovács  József  képviselőtársaival  Nagymegyeren voltak,  ott  is  felmerült  a  szorosabb
testvérvárosi kapcsolat. A lengyel testvérvárosból is jelezték a látogatást. A négy testvértelepüléssel együtt
EU-s pályázatokat is lehet benyújtani. 
A  zöldhulladék  lerakóval  kapcsolatban  a  Kvarc  Ásvány  Kft-vel  megegyeztek,  hogy  nagyobb  helyet
biztosítanak és a jövőben oda lehet vinni a zöldhulladékot, így nem a település közepén lenne. 

Kovács József alpolgármester  a lakosság is szállíthat oda? 

Vella  Ferenc Zsolt  polgármester igen,  szállíthat,  de a  hivatallal  egyeztetni  kell  előtte.  Tungli  Ádám és
csapatának megköszöni, hogy a Kvarc-Ásvány feletti részt bejárták és 5 m3 szemetet összeszedtek. Kinek
van kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs több 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
68/2016. (V.30.) 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

                                              II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

1. napirendi pont
Tájékoztatás a közrend és közbiztonság helyzetéről 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester  A Tapolcai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztálya elkészítette
beszámolóját  Ábrahámhegy  Község  közbiztonságának  helyzetéről,  a  közbiztonság  érdekében  tett
intézkedésekről 2015. évben. Felkéri Horváth József közrendvédelmi osztályvezetőt, hogy egészítse ki a
beszámolót. 
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Horváth József közrendvédelmi osztályvezető  köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Tájékoztatja a
testületet, hogy az ábrahámhegyi körzeti megbízott nem tud jelen lenni az ülésen, mivel egy sajnálatos
esemény részese lett. A közrendvédelmi és a bűnügyi  statisztikai adatok alapján nincs  negatív probléma.  
Tavaly nyáron az   illegális  migrációval kapcsolatos feladatok  létszámelvonással jártak és a távollétek miatt
hiányt szenvedtek. Az idei év is így kezdődött, az illegális migrációs nyomás nem fog csökkenni. Maximális
hatékonysággal látják el feladataikat. Átszervezésre volt szükség, amelyet megkezdtek és a jövő hétre teljes
képet fog mutatni.
Az idei évben az idegenforgalom létszáma nagyobb lesz, a migráció miatt a horvát tengerpartra nem fog
annyi turista menni, a délolasz tengerpartra  és a Görögországba  sem. 
Energiát kell fektetni a megelőzésbe, így a bűnelkövetőket fel tudják deríteni, amelyek nagy kárt tudnak
okozni. 
Az Európai Unió határai nyitottak, a külföldiek felderítése komoly feladat. Szükséges a  kapcsolatokban,
hogy  az értesítési láncot fenn kell tartani.
A polgárőrséggel mélyítik a kapcsolatot. A közlekedésrendészet szóróanyagot,  módszertani útmutatókat
dolgozott ki. A tavalyi év jól sikerült, hogy a szabálysértések száma csökkent. A törvény módosításával
gyorsított bírósági eljárást lehet lefolytatni a bűnelkövetőkkel szemben. A garázdaság adatai stagnálnak.
Idei és a tavalyi év   első időszaka nagyon nyugodt volt a településen, reméli az idegenforgalmi szezonban
is így fog működni. 
Kéri az önkormányzatot, hogy a rendezvényekről a listát küldjék meg számukra. 
Megköszöni  a  polgárőrség  tevékenységét,  segítették  a  munkájukat.  Bízik  benne,  hogy  továbbra  is
fennmarad a jó kapcsolat. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester  kérése van, amit Földi István atya is továbbított a híveknek, hogy a
templom előtt az utca két oldalán ne parkoljanak. A Közútkezelő kirakta az egyik oldalon a megállni tilos
táblát. Veszélyes, mivel ha jön egy mentő nem tud elmenni. A boltnál és  az önkormányzati területen is
lehet parkolni. Kéri, hogy ebben segítsenek, mivel ebből előbb utóbb tragédia lesz. Megköszöni Horváth
Józsefnek a tájékoztatót. Javasolja, amennyiben kérdés nem merül fel,  hogy a közrend és közbiztonság
helyzetéről szóló tájékoztatást fogadják el. 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
69/2016. (V.30.)  HATÁROZATA 

A Tapolcai Rendőrkapitányság beszámolójáról

Ábrahámhegy Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a Tapolcai Rendőrkapitányság  “Ábrahámhegy Község közbiztonságának helyzetéről, a

közbiztonság érdekében tett intézkedésekről 2015. évben” tárgyú beszámolóját elfogadja. 
2. felkéri  Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert,  hogy  a  Tapolcai  Rendőrkapitányságot  a

döntésről értesítse. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Wolf Viktória

Határidő: elfogadásra azonnal
                értesítésre 15 nap 

2. napirendi pont
Hatósági beszámoló a gyermekvédelmi és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves 
tevékenységéről 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 4. melléklete)
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Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester a helyi önkormányzatoknak értékelést kell készíteni a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladataik ellátásáról. Balaton-felvidéki  Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti
Szolgálat részéről  Krausz Noémi családgondozót kéri, hogy az általuk készített beszámolót egészítse ki. 

Krausz Noémi családgondozó   tisztelettel köszönti a testület tagjait. 2015. évben két kolléganő látta el a
feladatokat,  egy  fő  családsegítő  és  egy   fő  gyermekjóléti  feladatot  látott  el.  2016.  január  1-től
jogszabályváltozás miatt egy kolléga látja el. Tavaly Ábrahámhegyen veszélyeztetett gyermek nem volt, az
akut  problémákat  kezelte  a  kolléganő.  Önkormányzati  szinten  is  megoldják  az  itteni  kollégák  a
problémákat  és beavatkozásra nem volt szükség a településen.  

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester megköszöni  a  tájékoztatót  és  javasolja  a  testületnek  amennyiben
észrevétel  nincs,  hogy  a  beszámolót  fogadják  el.  Kéri  a  testületet,  amennyiben  egyetért  a  határozati
javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                                            70/2016. (V.30.) HATÁROZATA
      A gyermekvédelmi és a Gyermekjóléti Szolgálat éves tevékenységének beszámolójáról 

     Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a  jegyző  által  elkészített  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatok  ellátásáról  szóló

beszámolót és átfogó értékelést elfogadja.
2. Tapolca Környéki Önkormányzatok Társulása Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti

és  Háziorvosi  Ügyeleti  Szolgálata  által  elkészített  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.

3. felkéri Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.
4. felkéri  Wolf  Viktória  jegyzőt,  hogy  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Gyámügyi  és

Igazságügyi Főosztálya részére az értékelést 30 napon belül küldje meg.

Határidő: azonnal
Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére
megküldésre 30 nap

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Wolf Viktória jegyző

  

3.napirendi pont
Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 5. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Balaton-felvidéki Szociális,
Gyermekjóléti  és  Háziorvosi  Ügyeleti  Szolgálatának  intézményvezetője  Pordán  Katalin  asszony
kérelemmel fordult a Képviselő-testület felé, melyben támogatásunkat kérte hátrányos helyzetű gyermekek
nyári táboroztatásához. Javasolja, hogy  a gyermekeket lássák vendégül egy napra térítésmentesen a községi
strandon,  valamint  abban is  segítenek,  ha  szükség van rá,  hogy vendéglátóegységben kedvezményben
részesüljenek.  Kéri a testületet, amennyiben egyetért a módosított határozati javaslattal, kézfelemeléssel
jelezze. 

8



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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                                             71/2016. (V.30.) HATÁROZATA
                           Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a  Balaton-felvidéki  Szociális,  Gyermekjóléti  és  Háziorvosi  Ügyeleti  Szolgálat  (8300

Tapolca, Nyárfa u. 3. ) hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatása
tárgyában beérkezett kérelmet megtárgyalta és egy napra térítésmentesen vendégül látja a
községi strandon a gyermekeket és kísérőiket. 

2. a  támogatás  célja:  hátrányos  helyzetű  gyermekek  nyári  táboroztatásának  támogatása
ingyenes strandbelépővel. 

3. a támogatás  felhasználásának határideje: 2016. augusztus 31. 
4. felkéri Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 

Határidő: elfogadásra azonnal 
     értesítésre:  2016. június 5. 

       strandbelépő felhasználására: 2016. augusztus 31. 
Felelős:    Vella Ferenc Zsolt polgármester 

      Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes 
                   Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintéző 

4.napirendi pont
A strand rendjéről és belépődíjairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 6. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  2012  év  óta  nem  történt  emelés  a  strandi  díjakban.   Ismerteti  a
belépődíjakat,  hogy   milyen  mértékű  emelés  szerepel  a  tervezetben.  Lényeges  változás  lenne,  hogy  a
belépők csak egyszeri belépésre jogosítanak, a felnőtt jegynél többszöri belépés lenne, csak karszalaggal
lehetne bemenni. 

Zavari  Judit  képviselő  a  karszalag  jó  ötlet,  leszámítva  a  balatonparti  strandokat  az  összes  fürdő  a
környéken karszalaggal üzemel. Az emberek elfogadják és nem berzenkednek. A díjakkal egyetért. 

Gáspár  József képviselő aki karszalaggal megy be, annak nem kell sorban állnia, csak felmutatja a kezét és
mehet be. 

Kovács József  alpolgármester   a  karszalagos belépőt el lehet adni 700 Ft-ért? Eddig 460 Ft-ért mehetett
be többszöri  alkalommal, így nagy ugrás ez.  Ő erre a kategóriára 570 Ft-ot maximum 600  Ft-ot tud
elfogadni.  

Vella Ferenc Zsolt polgármester  aki többször akar belépni a strandra, az meg fogja venni a karszalagos
belépőt. 

Zavari Judit képviselő  ő az 500 Ft-os egyszeri belépéshez viszonyítva arányosnak érzi. 

Kovács József  alpolgármester  a nyugdíjas belépőnél a 350 Ft-ot is magasnak gondolja. Nem az a cél,
hogy duplájára emeljük a belépőt, hanem, hogy a költségek emelkedését kövessük,  a díjak emelése négy év
után  teljesen indokolt. 
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Homonnay Zsombor képviselő aki napi jegyet vesz, az vásároljon karszalagot, mivel  előfordul, hogy azért
mennek ki a parkolóba, mert pl. valamit az autóban hagytak. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester  Szigligeten pl. az egyszeri belépés 600 Ft.  Révfülöpön a felnőtt napi
többszöri belépés  550 Ft. 

Kovács József  alpolgármester  a felnőtt jegy ára a karszalagos  550 Ft legyen. A gyerekeknél, ha 250 Ft a
napi jegy, akkor  a karszalagos legyen 300 Ft és ne 350 Ft. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester  a belépőjegyek megállapításánál figyelembe kell venni a plusz költségeket
a strandon, az áram-, víz-,  a szemétszállítás költségeit. Két naponta kell üríteni az 5 m3-es konténert. 
Tételesen egyeztetik le a belépődíjakat és a tervezethez képest az alábbiak módosultak: 

- gyermek napi belépőjegy többszöri belépéssel és karszalaggal   300 Ft, 
- diák napi belépőjegy többszöri belépéssel és karszalaggal          450 Ft
- diák idény belépőjegy                                 9000 Ft 
- felnőtt belépőjegy többszöri belépéssel és karszalaggal          600 Ft 
- kedvezményes belépőjegy többszöri belépéssel és karszalaggal  450 Ft 
- kedvezményes belépőjegy idény                 9000 Ft 
- kedvezményes belépőjegy heti                                1800 Ft 

Vella Ferenc Zsolt polgármester  javasolja,  hogy  a rendelettervezetet a fenti módosításokkal 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 rendeletet alkotta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                                               5/2016.(V.31.) önkormányzati rendeletet 
a strand rendjéről és belépődíjairól szóló 7/2009. (V.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet jelen jegyzőkönyv 7. melléklete)

5. napirendi pont
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a kiadások készpénzben 
történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati rendeletének megalkotása 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 8. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester  felkéri a jegyzőasszonyt az ismertetésre. 

Wolf Viktória jegyző ismerteti az előterjesztés tartalmát. 

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

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete

      a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről 

(A rendelet jelen jegyzőkönyv 9. melléklete)
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6. napirendi pont
Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
javaslat 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 10. melléklete)

Hozzászólások:

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

Wolf  Viktória  jegyző a  szükséges  állásfoglalásokat  megkérték  és  megkapták,  a  rendelettervezettel
valamennyi érintett egyetértett, így most már elfogadható. 

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester javasolja,  hogy  az  egészségügyi  alapellátási  körzetekről  szóló
rendelettervezetet 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 rendeletet alkotta: 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetekről 

   
(A rendelet  jelen jegyzőkönyv 11. melléklete)

      
7. napirendi pont
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés teljesítéséről szóló 
beszámolója 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 12. melléklete)

Hozzászólások:

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

Wolf  Viktória  jegyző köszöni  a  két  önkormányzat  támogatását,  a  hivatal  megpróbált  takarékosan
gazdálkodni.

Vella Ferenc Zsolt polgármester  javasolja, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015.
évi  zárszámadási  beszámolóját  fogadják  el.  Kérdés,  hozzászólás  nem lévén 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
72/2016. (V.30.)  HATÁROZATA 

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadási beszámolójáról 

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

határozat mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak
szerint:
a) Kiadási főösszege 104.187 ezer Ft, melyből
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aa) Költségvetési kiadások 104.187 ezer Ft
ebből:
1. személyi juttatások: 64.494 ezer Ft
2. munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17.636 ezer Ft
3. dologi kiadások:        21.283 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 105.934 ezer Ft, melyből:
ba) Költségvetési bevételek 20.572ezer Ft

ebből:
1. működési célú támogatások Áht. belül: 18.373 ezer Ft
2. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről: 0 Ft
3. közhatalmi bevételek: 0 Ft
4. működési bevételek: 1.969 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. Mérlegfőösszege:   
a) Eszközök: 8.246 ezer Ft

ebből:
1. Befektetett eszközök 1.912 ezer Ft
2. Forgóeszközök 6.334 ezer Ft

b) Források 8.246 ezer Ft
ebből:
1. Saját tőke                         810 ezer Ft
2. Kötelezettség    666 ezer Ft
3. Passzív időbeli elhatárolások 6.770 ezer Ft

III. Pénzmaradvány 1.747 ezer Ft
1. kötelezettséggel terhelt    666 ezer Ft
2. szabad pénzmaradvány 1081 ezer Ft

mely pénzmaradványból 666 ezer Ft-ot a kötelezettségekre fedezetként biztosítja,
a szabad pénzmaradványt, 1081 ezer Ft-ot az intézménynél hagyja.

Határidő: azonnal
Felelős:  Vella Ferenc Zsolt polgármester

Wolf Viktória jegyző
Tamás Lászlóné osztályvezető

8. napirendi pont
Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról és a 2015. évi 
pénzmaradványának felosztásáról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 13. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester  felkéri a jegyzőasszonyt az ismertetésre. 
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Wolf  Viktória  jegyző  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  értelmében  a  helyi
önkormányzatoknak a tárgyévet követően költségvetési beszámolót kell készíteni. Véleménye szerint az
önkormányzat gazdálkodása takarékos volt és jól működik, büszkék lehetnek rá.  

Vella Ferenc Zsolt polgármester kinek van kérdése a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben a képviselők
részéről  észrevétel  nincs,  úgy  javasolja,  hogy  fogadják  el  a  zárszámadást.  Aki  ezzel  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
8/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról 

(A rendelet  jelen jegyzőkönyv 14. melléklete)

Vella Ferenc Zsolt polgármester 18.31 órakor szünetet rendel el.
A jegyző a 8/2016.(V.30.) önkormányzati rendelet kihirdetéséről a szünetben gondoskodik.

A képviselő-testület 18.42 órakor folytatja a munkáját.
A képviselő-testület jelenlévő tagjainak száma 5 fő.

9. napirendi pont
Ábrahámhegy Krónikáról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 15. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester Somogyi György úrral többször folyatott egyeztetéseink alapján  elkészült
az Ábrahámhegyi Krónika című könyv digitális változata. 

Gáspár József  képviselő  szeretné átnézni a tartalmát, hogy esetleg van-e olyan amin változtatni kellene,
utána egy közös megbeszélés formájában egyeztessenek Somogyi Györggyel. 

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester javasolja,  hogy  rendeljenek  meg  500  példányt  és  hatalmazzák  fel  a
polgármestert  a  felhasználás  szerződés  aláírására.  Kinek  van  kérdése?  Amennyiben  nincs,  úgy  kéri  a
testületet, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
73/2016. (V.30.)  HATÁROZATA 
Ábrahámhegyi Krónikáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. az  Ábrahámhegyi  Krónika című  könyv  digitális  változatának,  és  az  önkormányzat

rendelkezésére bocsátásának felhasználási joga tárgyában felhasználási szerződést köt az
előterjesztés szerinti tartalommal Somogyi Györggyel (8256 Ábrahámhegy, Körmic dűlő
0114/83 hrsz) 150.000 Ft összegben.

2. az  Ábrahámhegyi Krónika című könyvből 500 db példányszám megrendeléséről határoz
1.155 Ft+5% Áfa értéken.

3. felhatalmazza a polgármestert a felhasználási szerződés aláírására és megrendelésre.
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4. a szükséges forrásokat az önkormányzat 2016. évi általános tartaléka terhére biztosítja.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 2016. július 31.
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester, Wolf Viktória jegyző, Tóth Zsuzsanna 

ov.helyettes

10. napirendi pont
Civil szervezetek beszámolója a 2015. évi tevékenységükről 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 16. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester Ábrahámhegy Község Önkormányzatához beadta beszámolóját az 
Ábrahámhegy  Polgárőr  Egyesület,  Ábrahámhegyi  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület,  Badacsonyi  Céh
Turisztikai  Egyesület,  PRO Ábrahámhegy Alapítvány.  A civilszervezetek  a  támogatásokat  nemes  célra
költötték.  A  PRO Ábrahámhegy  Alapítvány  támogatta  az  önkormányzat  rendezvényeit.  A  Turisztikai
Egyesület beszámolóját az elmúlt hetekben jól körül tárgyalták. 
Javasolja a testületnek amennyiben észrevétel nincs, hogy a beszámolókat fogadják el.  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
74/2016. (V.30.)  HATÁROZATA 

Civil szervezetek beszámolója a 2015. évi tevékenységükről 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a civil szervezetek munkájáról készült beszámolókat, így 

a) Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület 
b) Ábrahámhegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
c) Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület 
d) Pro Ábrahámhegy Alapítvány 
beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja

2. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg a civilszervezetek
részére. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester, Tóth Zsuzsanna ov.helyettes
Határidő: azonnal, értesítésre 15 nap

11. napirendi pont
Civil szervezetek pénzügyi beszámolója a 2015. évi támogatásról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 17. melléklete)

Hozzászólások: 

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  az  Ábrahámhegyi  Polgárőr  Egyesület,  az  Ábrahámhegyi  Önkéntes
Tűzoltó Egyesület, a Pro Ábrahámhegy Alapítvány elkészítette a pénzügyi beszámolóját. 
Javasolja, hogy a pénzügyi beszámolókat fogadják el, amennyiben a képviselők részéről kérdés nem merül
fel.  Kéri a testületet aki a határozati javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának   Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
75/2016. (V.30.) HATÁROZATA

Civil szervezetek pénzügyi beszámolója a 2015. évi támogatásról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
3. a civil szervezetek támogatásáról készült beszámolókat, így a

a) Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület 
b) Ábrahámhegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
c) Pro Ábrahámhegy Alapítvány 
pénzügyi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

4. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg a civil szervezetek
részére. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Tóth Zsuzsanna ov.helyettes

Határidő: azonnal
értesítésre 15 nap

12. napirendi pont
Balatoni Futár Bt. kérelme 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 18. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc Zsolt  polgármester a Balatoni Futár Bt.  képviseletében Süli  Ferenc,  felelős kiadó azzal a
kéréssel  fordult  az  önkormányzathoz,  hogy  anyagi  lehetőségeihez  mérten  támogassa  a  lap  előállítását,
járuljon hozzá a nyomdai költségek finanszírozásához.  Javasolja, hogy 40.000 Ft összegben támogassák.
Amennyiben a  képviselők részéről  észrevétel  nincs,  úgy javasolja,  hogy fogadják el.   Aki  egyetért  a  a
határozati javaslattal és az összeggel, az kézfelemeléssel jelezze.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
76/2016. (V.30.)  HATÁROZATA 

Balatoni Futár Bt. támogatási kérelméről

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a Balatoni Futár Bt. (1088 Budapest, Vas u. 2/b.) támogatási kérelmét elfogadja és a lap

előállítására és a nyomdai költségek finanszírozására egyösszegű vissza nem térítendő
támogatást biztosít 40.000 Ft összegben, mely összeget a 2016. évi költségvetés általános
tartaléka terhére biztosít.

2. utasítja  a  polgármestert,  hogy  a  támogatás  átadásáról  kössön  megállapodást,  és
intézkedjen annak kifizetéséről.

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

Tóth Zsuzsa osztályvezető-helyettes
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13. napirendi pont
H2 Ábrahám Kft. területbérleti kérelme 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 19. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester a H2 Ábrahám Kft.  kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy a
strandon  a tavalyi évhez hasonlóan területet szeretne bérelni asztalok kihelyezése céljából.  A Kft. által
bérelni kívánt terület 19,2 m2. Kérelmező kéri az általa bérelt büfé bérleti jogviszonyának végéig a terület
bérbeadását, azaz 2021. október 31-ig.
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a 2015. évben június 1. napjától augusztus 31. napjáig bérelt 19,2
m2 területrészt a Kft. asztalok elhelyezése céljából. A  bérleti díj mértéke nettó 1.000 Ft/m2 összegű volt.  
Javasolja, hogy 19,2 m2 nagyságú területrészt adjanak bérbe  2021. október 31.napjáig  1.000 Ft/m2/év
összegben.  Kinek  van  kérdése?  Amennyiben  nincs,  kéri,  hogy  aki  a  határozati  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
77/2016. (V.30.)  HATÁROZATA 

A községi strandon terület bérbeadásáról

Ábrahámhegy  Község   Önkormányzatának  Képviselő-testülete   a  H2  Ábrahám  Kft.   (8256
Ábrahámhegy, Klastrom u. 35.)   kérelmét támogatja és az önkormányzat   tulajdonát képező
Ábrahámhegy községi strandon (1040 hrsz.) 19,2 m2 nagyságú területrészt  bérbead részére az
alábbiak szerint: 

1. A bérleti jogviszony időtartamát 2016. június 1.- 2021. október 31. -ig határozza meg. A
bérleti díj összege: nettó 1.000 Ft/m2/év.

2. felkéri Vella Ferenc  Zsolt polgármestert, hogy a bérlőt a döntésről értesítse.
3. felhatalmazza Vella Ferenc Zsolt polgármestert a szerződés aláírására és Tóth Zsuzsanna

költségvetési- és adóosztályvezető-helyettest  az ellenjegyzésére. 

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

Határidő: elfogadásra azonnal
szerződéskötésre: 2016. június 1.   

14. napirendi pont
Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításának véleményezése 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 20. melléklete)

Hozzászólások:

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

Wolf Viktória jegyző   a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, Polgárdy Imre felkérte
önkormányzatunkat a Megyei Területrendezési Terv módosításának véleményezésére. A módosítás tárgya
Ábrahámhegy közigazgatási területét nem érinti.

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester kinek  van  kérdése?  Amennyiben  nincs,  kéri,  hogy  aki  a  határozati
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  
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Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának   Képviselő-testülete   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
78/2016. (V.30.)  HATÁROZATA 

Veszprém Megyei Területrendezési Terv Módosításának véleményezéséről

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. az  5/2011.  (II.28.)  megyei  önkormányzati  rendelettel  elfogadott  Veszprém  Megyei

Területrendezési Terv Módosítását elfogadásra javasolja.
2. felkéri Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy a határozatról értesítse a Veszprém Megyei

Önkormányzatot.

Határidő: azonnal, értesítésre 15 nap
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Wolf Viktória jegyző

15. napirendi pont
Pályázat adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatására 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 21. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester   kinek van észrevétele a napirenddel kapcsolatban? 

Wolf  Viktória  jegyző   itt  azt  kell  eldönteni  a  képviselő-testületnek,  hogy  a  tavalyihoz  hasonlóan   a
Településrendezési Terv készítésére ad-e  be pályázatot.

Vella Ferenc Zsolt polgármester  igen, ezt javasolja, mivel kötelező lesz és  mire elkészül a Rendezési Terv
az  kb.  két  év  lesz.  Ez közel  10  millió  forintos  tétel.  Akkor  hirtelen nem kell  terveket  és  egyebeket
produkálni. Kinek van kérdése? 

Homononnay Zsombor képviselő  mikor esedékes? 

Vella Ferenc Zsolt polgármester  a  Rendezési Tervünk 2005. évi.  

Gáspár József  képviselő   gondolkodott  rajta,  hogy lesz-e  10 millió  forint  összegű a Rendezési  Terv.
Véleménye szerint belterületi utakra is lehetne beadni. 

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  a  műszaki  előadó  nézze  meg,  hogy  Meggy  és  az  Árpád  utca
önkormányzati tulajdonban van-e.  Gondolkodjanak rajta, hogy milyen pályázati célt tudnak megjelölni és
a  következő  ülésen  tárgyalják.  Kinek  van  kérdése?  Amennyiben  nincs,  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
79/2016. (V.30.)  HATÁROZATA 

Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatásáról
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Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény

76/C.  §-a  szerinti,  a  Magyarország 2013.  évi  központi  költségvetéséről  szóló  2012.  évi
CCIV.  törvény 72-74. §-ai  és a Magyarország 2014.  évi  központi  költségvetéséről  szóló
2013. évi CCXXX. törvény 67-68. §-ai szerinti önkormányzati adósságátvállalásban részt
nem vett  vagy törlesztési célú támogatásban nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatása céljából pályázatot kíván benyújtani a település belterületén
út, híd vagy járda építése, felújítása, karbantartása alcélra azzal, hogy soron következő
ülésre az előterjesztést előkészítteti. 

2. felkéri Sütő Árpád műszaki ügyintézőt az előterjesztés előkészítésére és a felújítandó utak
vizsgálatára. 

Határidő: elfogadásra azonnal
pályázat előkészítésére soron következő testületi ülés 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Sütő Árpád műszaki ügyintéző 

16. napirendi pont
A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról 
szóló pályázati kiírás alapján igényelhető rendkívüli szociális támogatásról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 22. melléklete)

Hozzászólások:

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

Wolf  Viktória  jegyző  önkormányzatunk  előző  évben  élt  ezzel  a  pályázati  lehetőséggel.  Az  előző  évi
támogatást felhasználtuk, és hiánytalanul elszámoltunk a Magyar Államkincstár felé. Javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy idei évben ne éljenek a pályázat adta lehetőséggel, tekintettel arra, hogy a rászorultsági
alapon nyújtott szociális támogatások elegendőnek bizonyulnak a teljes költségvetési évre.

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester kinek  van  kérdése?  Egyetért  jegyző  asszonnyal.  Amennyiben  nincs
kérdés, hozzászólás, kéri, hogy aki a határozati 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
80/2016. (V.30.)  HATÁROZATA 

A rendkívüli szociális támogatás igénylése pályázatról 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről  szóló  2015.  évi  C.  törvény  3.  melléklet  III.  1.  pontja,  valamint  a  megjelent
pályázati kiírás alapján pályázatot nem nyújt be rendkívüli szociális támogatás igénylése céljából
a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  45.§-a  szerinti
települési támogatások 2016. évi kifizetéséhez. 

Határidő: elfogadásra azonnal 
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

17. napirendi pont
„Tiszta és virágos Veszprém megyéért” 2016. évi közterület szépítési versenyfelhívásról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 23. melléklete)
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Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester Veszprém  Megye  Önkormányzata  közzétette  a  „Tiszta  és  virágos
Veszprém  megyéért”  2016.  évi  közterület  szépítési  versenyfelhívását.  Megállapítja,  hogy  kérdés,
hozzászólás  nincs.  Javasolja,  a  határozati  javaslatot  elfogadásra,  kéri  aki  azzal  egyetért  kézfelemeléssel
jelezze.  

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
81/2016. (V.30.)  HATÁROZATA 

           „Tiszta és virágos Veszprém megyéért” 2016. évi közterület szépítési versenyfelhívásról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  javasolja  „Tiszta  és  virágos
Veszprém  megyéért” 2016.  évi  közterület  szépítési  versenyfelhívásra  a  jelentkezési  lapot
benyújtani, melynek aláírására felkéri Vella Ferenc Zsolt polgármestert.

Határidő: elfogadásra azonnal
egyebekben felhívás szerint

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Wolf Viktória jegyző

18. napirendi pont
Tapolca Környéki  Önkormányzati  Társulás  létszámcsökkentési  döntésével  kapcsolatos
„Helyi  szervezési  intézkedésekhez  kapcsolódó  többletkiadások  támogatása”
igénylésének benyújtásáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 24. melléklete)

Hozzászólások:

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

Wolf  Viktória  jegyző a  Tapolca  Környéki  Önkormányzati  Társulás  létszámcsökkentési  döntésével
kapcsolatos  „Helyi  szervezési  intézkedésekhez  kapcsolódó  többletkiadások  támogatása”  igénylésének
benyújtásáról döntött 2016. április 28-i ülésén, melyhez kapcsolódóan kezdeményezte önkormányzatunk
hozzájárulását is. A határozatot a sikeres pályáztatás érdekében 2016. május 31-ig kérik megküldeni.

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester kinek  van  kérdése?  Amennyiben  nincs,  kéri,  hogy  aki  a  határozati
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
82/2016. (V.30.)  HATÁROZATA 

Tapolca Környéki  Önkormányzati  Társulás létszámcsökkentési  döntésével  kapcsolatos „Helyi
szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása” igénylésének benyújtásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. mint a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja a jelen határozatban foglaltak

szerint nyilatkozik arra, hogy a Társulás által  fenntartott  Balaton – felvidéki Szociális,
Gyermekjóléti  és  Háziorvosi  Ügyeleti  Szolgálatnál a  létszámcsökkentéssel  érintett
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álláshelyen  foglalkoztatott  -  jogviszonyban  vagy  munkaviszonyban  töltött  idejének
megszakítás  nélküli  -  foglalkoztatására  a  települési  önkormányzat  által  alapított  más
szervnél, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken,
szervezeti változás, feladatátadás következtében a kérelem benyújtójának fenntartói körén
kívüli munkáltatónál nincs lehetőség. 

2. a létszámleépítéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének Magyar
Államkincstárhoz történő benyújtását támogatja, azzal egyetért.

3. felkéri Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy a döntésről a Társulás elnökét a határozat
megküldésével értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal, 
egyebekben 2016. május 31.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester, Wolf Viktória jegyző

19. napirendi pont
A falugondnoki szolgálatról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 25. melléklete)

Hozzászólások:

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

Wolf Viktória jegyző  az  önkormányzat pályázaton nyerte a NIS 533 forgalmi rendszámú Opel Vivaro
típusú személygépjárművet, melyet a falugondnoki szolgálat rendelkezésére bocsátott.  Ehhez szükséges
tárgybani rendelet 5.§-ának módosítása és a változások átvezetése.

Vella Ferenc Zsolt polgármester kinek van kérdése? Amennyiben nincs, kéri, hogy aki a rendelettervezetet
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete 

a falugondnoki szolgálatról szóló  2/2011. (II.1.) önkormányzati rendelete módosításáról  

(A rendelet  jelen jegyzőkönyv 26. melléklete)

20. napirendi pont
Üdülőházi szálláshely szolgáltatásra megállapodás – Graboplast Padlógyártó ZRt. 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 27. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester Graboplast  Padlógyártó  ZRt.  megküldte  az  üdülőházi  szálláshely
szolgáltatás tárgyában megkötendő megállapodás tervezetét.
Kinek  van  kérdése?  Amennyiben nincs,  úgy  javasolja,  hogy  hatalmazzák  fel  a  polgármestert  a  bérleti
szerződés aláírására.  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: 
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
83/2016. (V.30.)  HATÁROZATA 

Üdülőházi szálláshely szolgáltatásra megállapodás – Graboplast Padlógyártó ZRt.

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a  Graboplast  Padlógyártó  ZRt-vel  (9023  Győr,  Fehérvári  út  16/b)  megállapodást  köt

Üdülőházi szálláshely szolgáltatásra 2016. évben. A szerződésben foglalt 320.000 Ft + ÁFA
összeget  az  önkormányzat  2016.  évi  költségvetésében  az  általános  tartalék  terhére
biztosítja.

2. felhatalmazza a bérleti szerződés aláírására Vella Ferenc Zsolt polgármestert.
3. felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

Határidő: elfogadásra azonnal, 
egyebekben 15 nap

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
Wolf Viktória jegyző 

21. napirendi pont
Területbérletről – Ábrahámhegy, Posta utca 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 28. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester Vetsey László egyéni vállalkozó  megkereséssel élt önkormányzatunk felé,
hogy az önkormányzat tulajdonát képező 167/4 hrsz-ú ingatlanból 62,5 m2 területet béreljen. A bérleti díj
vonatkozásában 30.000Ft/év összeget javaslok. A bérleti szerződés időtartama: 2016. július 1. – 2016.
október 31. Kinek van észrevétele ? 

Gáspár József  képviselő javasolja, hogy Nimsch Márton és Porel Melinda egyéni vállalkozókkal valamint a
Régió  Aqua   Kft-vel  is  kössenek  területbérleti  szerződést  parkolási  célokhoz  kapcsolódóan  az
önkormányzat tulajdonát képező területen. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester felteszi szavazásra, hogy az alap határozati javaslatot kiegészítve Nimsch
Márton  és  Porel  Melinda  egyéni  vállalkozókkal  valamint  a  Régió  Aqua  Kft-vel   az  önkormányzat
tulajdonát képező 841 hrsz-ú ingatlan 62,5 m2 területrészére kössenek bérleti szerződést  2016. július 1.
napjától  2016.  október  31.  napjáig   nettó 30.000 Ft  összegben.  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
84/2016. (V.30.)  HATÁROZATA 

Területbérletről 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. az önkormányzat tulajdonát képező  167/4 hrsz-ú ingatlanból  62,5 m2 területet bérbe ad

2016. július 1. napjától 2016. október 31. napjáig 30.000 Ft/év bérleti díj összegben Vetsey
László egyéni vállalkozónak (8300 Tapolca, Kazinczy tér 17.; vállalkozói ig. száma: ES-
5111932).

2. a 841 hrsz-ú ingatlanból  62,5 m2 területrészt bérbe ad 2016. július 1. napjától 2016. október
31. napjáig  30.000 Ft/év bérleti díj összegben a Régió Aqua Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.-nek (9700 Szombathely, Zrínyi u. 25. Cg. 18-09-108678).
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3. a 841 hrsz-ú ingatlanból  62,5 m2 területrészt bérbe ad 2016. július 1. napjától 2016. október
31. napjáig  30.000 Ft/év bérleti díj összegben a Nimsch Márton egyéni vállalkozónak
(8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 22. vállalkozói  ig. száma: ES 219537).

4. a 841 hrsz-ú ingatlanból  62,5 m2 területrészt bérbe ad 2016. július 1. napjától 2016. október
31. napjáig  30.000 Ft/év bérleti díj összegben   Porel Melinda egyéni vállalkozónak (8300
Tapolca, Kazinczy tér 5/c., vállalkozói ig. száma: 38800144).)

5. felhatalmazza a bérleti szerződés aláírására Vella Ferenc Zsolt polgármestert. 
6. felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa. 

Határidő:  elfogadásra azonnal, 
     egyebekben 15 nap, 

Felelős:     Vella Ferenc Zsolt polgármester 
                Wolf Viktória jegyző 

22. napirendi pont
Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesülettel kötendő Együttműködési megállapodásról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 29. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester a  Badacsonyi  CÉH  Turisztikai  Egyesület  kezdeményezte
önkormányzatunkkal együttműködési megállapodás megkötését, mely szerint a községi strandon a napi
jegy árából  20 % kedvezményt biztosítunk.  A megállapodás időbeli hatálya 2017. december 31. napja.
Kinek van kérdése? Amennyiben nincs, kéri,  hogy aki a határozati 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
85/2016. (V.30.)  HATÁROZATA 

Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesülettel kötendő Együttműködési megállapodásról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a  Badacsonyi  CÉH  Turisztikai  Egyesülettel  kötendő  Együttműködési  megállapodást

jóváhagyja és felhatalmazza annak aláírására Vella Ferenc Zsolt polgármester.
2. felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

Határidő: elfogadásra azonnal, 
egyebekben 15 nap

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
Wolf Viktória jegyző 

23. napirendi pont
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról – Belterületi utak 
fejlesztéséről 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 30. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester pályázatot lehetne benyújtani a belterületi utak, járdák, hidak felújítására. 
A  Sziget utcában a műszaki előadó nézze meg, hogy az ivóvízcső ki lett-e cserélve a csatornázás idején,
valamint az Iskola utcát is nézze meg.   
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Homonnay Zsomor képviselő   Dunai János szőlőjénél a felső útnál és az Árpád utcán Kiszelyné Jónás
Ildikó háza előtt a vízfolyást is meg kellene oldani.

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  a  szőlőtulajdonosnak  a  feladata  ennek  a  megoldása  nem  az
önkormányzaté.  Kinek  van  kérdése?  Amennyiben  nincs  több  észrevétel,  kéri,  hogy  aki  a  határozati
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
86/2016. (V.30.)  HATÁROZATA 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen
kihirdetett, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 

(továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti pályázati
kiírásról

Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a  helyi  önkormányzatokért  felelős  miniszter  az  államháztartásért  felelős  miniszterrel

közösen kihirdetett, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.
törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II.  3. pont a)pontok szerinti
pályázat  benyújtását elrendeli  a  kiírás  és  az  alábbiak  szerint  az  önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása céljából:
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcélra – a Sziget utca és az Iskola utca Fülemüle
utca és 71-es számú főút közötti szakaszának felújítása céljából, melyhez kapcsolódóan 
a) pályázat költségét összesen: 15.015.486,- Ft-ban,
b) az önerő mértékét (15%):   2.252.323,- Ft-ban, 
c) az igényelt támogatás összegét (85%): 12.763.163,- Ft-ban
határozza meg.

Az  önerő  összegét  az  önkormányzat  2016.  évi  költségvetésében  a  2016.  évi  általános
tartalék terhére biztosítja.

2. Felhatalmazza  Vella Ferenc Zsolt  polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges
nyilatkozatok megtételére.

Határidő: elfogadásra azonnal
egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
Tóth Zsuzsanna osztályvezető-helyettes
Sütő Árpád műszaki ügyintéző

24. napirendi pont
TOP-1.2.1-15 pályázatról tájékoztatás
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 31. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester együttműködési megállapodást kell kötni a Goodwill Consulting Kft-vel
az  „Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  komplex  turisztikai  fejlesztése”  című  projekthez
kapcsolódó üzleti terv elkészítésére bruttó  6.350.000 Ft összegben. 
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Wolf  Viktória  jegyző  az  együttműködési  megállapodás  IV.  4.  pontját  módosításra  javasolja  úgy,  hogy
kizárólag nyertes/sikeres és megvalósítandó pályázat esetén a támogatási szerződés megkötését és aláírását
követően fizeti meg a 4.850.000 Ft + Áfa összeget.

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester javasolja,  hogy  azzal  a  feltétellel  fogadják  el  az  együttműködési
megállapodást, hogy a IV. 4. pontban rögzítésre kerüljön jegyző asszony által elmondott kiegészítés.  Kéri
a testületet, 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
87/2016. (V.30.)  HATÁROZATA 

TOP-1.2.1-15 pályázati kiírásról – Együttműködési megállapodás Goodwill Consulting Kft.

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a  TOP-1.2.1-15  pályázati  kódszámú  és  „Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának

komplex turisztikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó és a Goodwill Consulting
Kft-vel  (1162  Budapest,  Timur  utca  74.)  kötendő  Együttműködési  megállapodást
elfogadja és aláírására felhatalmazza Vella Ferenc Zsolt polgármestert. 

2. a  szerződésben  foglalt  és  az  üzleti  terv  elkészítéséhez  kapcsoló  bruttó  6.350.000  Ft
összeget  az  önkormányzat  2016.  évi  költségvetésének általános  tartalék  kerete  terhére
biztosítja, azzal a feltétellel, hogy a szerződés IV. 4. pontját módosítja, hogy kizárólag
nyertes/sikeres és megvalósítandó pályázat esetén a támogatási szerződés megkötését és
aláírását követően fizeti meg a 4.850.000 Ft + Áfa összeget. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Wolf Viktória jegyző
Tóth Zsuzsanna osztályvezető-helyettes

25. napirendi pont
VP-6-7.4.1.1-16 pályázatról tájékoztatás 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 32. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester  a VP-6-7.4.1.1-16 pályázati azonosítóval  pályázat került kiírásra  a hivatal
és a tornaterem épületének energetikai korszerűsítése tárgyában, melyhez szükséges a tervezési feladatok és
az energetikai audit elkészítése. Mindkét vonatkozásban árajánlatok beszerzése történt meg,

Wolf  Viktória jegyző  a tervek nem állnak rendelkezésre. Két árajánlat  érkezett,  melyet a pályázatírón
keresztül kaptunk kézhez.

Vella Ferenc Zsolt polgármester  a cég csak a tervek kifizetése esetén csinál valamit 

Wolf  Viktória jegyző más tervezőtől  is lehet kérni  árajánlatot,  fel kell  mérni az épületet,  költségkiírást
készíteni,  felmérési tervet készíteni az épületről.  Ha a jövőben ehhez hasonló pályázat lesz, elő tudják
venni. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester olyan tervezőt kellene keresni, aki ezeket tudja produkálni. 

24



Gáspár  József  képviselő az  energetikai  szükségleteket  kellene  felmérni,  a  gépészetet  nem  kell
megterveztetni. 

Wolf Viktória jegyző  a pályázat benyújtása okafogyott, mivel a kiírást felfüggesztették.  

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester javasolja,  hogy  következő  ülésre  Epres  Róbert  és  Horváth  Béla
építészektől is kérjenek árajánlatot, határozathozatalt e napirend keretein belül nem tart szükségesnek.

26. napirendi pont
Ivóvíz kiépítése a Körmic-hegyen – lakossági kérelemről 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 33. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc Zsolt  polgármester  lakossági  kérelem érkezett  hivatalunkhoz a Körmici-hegy egy  újabb
területén vezetékes ivóvíz biztosítására. Az érintett szakaszon lévő ingatlantulajdonosok kérése, hogy a
megvalósuláshoz járuljon hozzá az Önkormányzat azzal, hogy a terveket saját költségére elkészítteti.
A  megvalósításra  jelenleg  és  a  közeljövőben  pályázat  nem  kerül  kiírásra,  mivel  az  ellátandó  terület
külterület, állandó lakos nincs a területen így nem áll fenn az Önkormányzat ellátási kötelezettsége.
A  meglévő viziközművek tekintetében a vagyon 2017 július 1. napján a törvény alapján átszáll az államra.
Ennek  okán  javasolja,  hogy  a   határozati  javaslat  második  mondata  helyett  kerüljön  bele:  A  Magyar
Közlöny  2016  évi  74.  számában  megjelent  a  2016  évi  XLII  törvény  mely  módosítja  a  viziközmű
szolgáltatásról  szóló  törvény  79.§(4)  bekezdését,  melynek  értelmében  a  meglévő  viziközművek
tekintetében a vagyon 2017 július 1. napján a törvény alapján átszáll az államra. Egészítsék még ki azzal,
hogy a fúrt kút megvalósítása megoldja az egészséges ivóvízhez való jutást. 
Kinek van kérdése? Amennyiben nincs, kéri, hogy aki a fenti módosítással elfogadja, az kézfelemeléssel
jelezze.  

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
88/2016. (V.30.)  HATÁROZATA 

Ivóvíz kiépítéséről a Körmici-hegyen – lakossági kérelemről

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a  Körmici-hegy  ivóvíz  ellátása  tekintetében  a  vezeték  elkészítéséhez  a  tervezést  az

ingatlan tulajdonosok helyett nem vállalja magára.
2. tájékoztatja a kérelmezőket, hogy a Magyar Közlöny  2016. évi 74. számában megjelent a

2016. évi XLII. törvény, mely módosítja a viziközmű szolgáltatásról szóló törvény 79. §. (4)
bekezdését,  melynek értelmében a meglévő viziközművek tekintetében a vagyon 2017.
július 1. napján a törvény alapján átszáll az államra. 

3. javasolja – a településen hasonló példaként – a kútfúrást, mellyel megoldható a terület
vízellátása. 

4. felkéri Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse. 

Határidő: elfogadásra azonnal
értesítésre 15 nap  

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Sütő Árpád műszaki ügyintéző
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27. napirendi pont
Kék Zászló versenyfelhívásról  
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 34. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester 2016. évben is meghirdetésre került a Kék hullám zászló strandminősítési
versenyfelhívás, melyre javaslom a jelentkezés benyújtását. Kinek van kérdése? Amennyiben nincs, kéri,
hogy aki a határozati 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
89/2016. (V.30.)  HATÁROZATA 

„Kék Hullám Zászló” 2016. évi versenyfelhívásról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a  „Kék Hullám Zászló”
2016. évi versenyfelhívásra történő jelentkezéssel.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Wolf Viktória jegyző

28. napirendi pont
Egyéb aktuális ügyek 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester javasolja zárt ülés elrendelését az Ábrahámhegy 022/4 hrsz-ú ingatlan
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarai állásfoglalással kapcsolatban. 
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
90/2016. (V.30.)  HATÁROZATA 

Zárt ülés elrendelése 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a zárt ülést elrendeli. 

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Wolf Viktória jegyző

Vella Ferenc Zsolt polgármester több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a részvételt megköszöni és az
ülést 19.55 órakor berekeszti.

k.m.f.

Vella Ferenc Zsolt
polgármester

Wolf Viktória 
jegyző
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