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

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

                                                                               
Ikt.szám: 9/77-11/2016.     
Készült: 1 példányban   

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata  Képviselő-testületének 2016.  szeptember  27.
napján 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános 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: (0 fő)

Lakosság részéről megjelent: (0 fő)

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  tisztelettel  köszönti  a  megjelenteket,  a  képviselő-testület
nyilvános ülését 17,00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből 5 fő
jelen van,  az ülés határozatképes.  Ismerteti a napirendi  pontokat,  majd kérdezi,  hogy van-e a
testületi  tagok  részéről  módosító  indítvány,  javaslat  a  kiegészítésre.  Megállapítja,  hogy  nincs,
javasolja, hogy a meghívó szerinti napirendek tárgyalását fogadják el és kéri a képviselő-testület,
aki egyetért a napirendek elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
109/2016. (IX.27.)  HATÁROZATA

A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2016.  szeptember  27-i
nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

mailto:hivatal@abrahamhegy.hu


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. Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2015. évi tevékenységéről  

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
2. Villamos energia kiskereskedelmére irányuló szolgáltatási szerződésről

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
3. Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
4. Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása 

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
5. ASP rendszerről – KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázatról

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
6. BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz 

csatlakozás 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

7. Közműhálózatok gördülő fejlesztési terv
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

8. Segítség kérése jégkárt elszenvedett településeken élő családok számára
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

9. Egyéb aktuális ügyek 

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

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

I. NAPIRENDEK ELŐTT

1. napirendi pont
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester kérdezi, hogy az előzetesen írásban kiküldött előterjesztéshez
kapcsolódóan  van-e  kérdés,  hozzászólás,  javaslat.  Megállapítja,  hogy  nincs.  Javasolja  az
előterjesztés  szerinti  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  a  javaslattal  egyetért,
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
110/2016. (IX.27.) 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. napirendi pont
Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester átruházott hatáskörben hozott döntések tekintetében 10 fő
beiskolázási támogatást, egy fő rendkívüli támogatást, egy fő szülési és két fő temetési támogatást
kapott. Kérdezi, hogy az előzetesen írásban kiküldött előterjesztéshez kapcsolódóan van-e kérdés,
hozzászólás, javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat
elfogadását. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
111/2016. (IX.27.) 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. napirendi pont
Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Szóbeli előterjesztés)

Hozzászólások:
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Vella Ferenc Zsolt polgármester tájékoztatja  a képviselő-testületet,  hogy Badacsonytomajon
óvoda társulási ülés volt, melyet augusztus 31-ig kellett megtartani. Révfülöpön is volt társulási
ülésen.  Tapolcán  pedig  október  5-én lesz  a  társulási  ülés.  Részt  vett  Badacsonyban a  szüreti
felvonuláson és  a Nemzeti Vágtán. Szlovákiában Nagymegyeren volt október 3-án a képviselő-
testület három tagja. A múlt héten pedig Dobruska testvérvárosban voltak.  Elmondja, hogy a
gyalogátkelőhellyel  kapcsolatban  még  egy  egyeztetés  szükséges,  ez  most  érkezett  meg.  A
csónakkikötővel  kapcsolatban  még  a  Nemzeti  Park  kéri  a  hatástanulmány  elkészíttetését.  A
három beadott pályázatra hiánypótlást írtak ki, amelyet teljesítettek. A nemzetközi kapcsolatokra
beadták a támogatási igényüket a jövő évi rendezvények tekintetében. 

Homonnay Zsombor képviselő a csónakveszteglő hely támogatottsága meg lesz? 

Vella Ferenc Zsolt polgármester hiánypótlást kaptak, amit teljesítettek, de úgy látja, hogy jó
esély lesz rá. Javasolja, hogy aki a beszámoló elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
112/2016. (IX.27.) 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. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1. napirendi pont
Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2015. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester a falugondnoki beszámolóban leírtak megállják a helyüket, a
falugondnok  a  feladatát  rendben  ellátja.  Kérdezi,  hogy  az  előzetesen  írásban  kiküldött
beszámolóhoz  kapcsolódóan  van-e  kérdés,  hozzászólás,  javaslat.  Megállapítja,  hogy  nincs.
Javasolja  a  falugondnok  beszámolójának  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  a  határozati  javaslattal
egyetért, 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
113/2016. (IX.27.) HATÁROZATA

                                                            Falugondnok beszámolójáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Pacsi  József  falugondnoknak  a  Falugondnoki  Szolgálat    2015.évben  végzett

tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
2. felkéri  Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert,  hogy  a  Falugondnokot   a  döntésről

értesítse. 

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

2. napirendi pont
Villamos energia kiskereskedelmére irányuló szolgáltatási szerződésről 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 4. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester a LED REFORM Kft. Nagykanizsa ajánlattal kereste meg
önkormányzatunkat  a  közvilágítás  korszerűsítése  okán.  Kérdezi  a  jegyzőasszonyt,  hogy  van-e
kiegészíteni valója, mivel megkeresték a jegyzőasszonyt ebben az ügyben. 

Wolf  Viktória  jegyző  tájékoztatja  a  testületet,  hogy  342  db LED-es  lámpát  tartalmazott  az
árajánlat,  nem lehet pontosan tudni,  hogy mennyi  az önkormányzaté és  mennyi  a  szolgáltató
tulajdonát képező elem. Számszaki dolgok sem jöttek össze, mivel nem tartalmazza a konkrét
kivitelezést.  A  terveztetés  költsége  is  kérdéses,  illetve  közbeszerzési  kötelezettség  van  a
közvilágítás  korszerűsítésére.  A  Kft.  által  küldött  előzetes  szerződés  nem  tartalmazza  a
villamosenergia-beszerzési költségeket. Erre kérte a LED REFORM Kft. képviselőjét, de a mai
napig nem kapott választ.  

Vella Ferenc Zsolt polgármester még további levelezés szükséges a témában és utána tárgyalják
újra. 

Gáspár József képviselő  az önkormányzat az Áfa-t nem tudja visszaigényelni,  ezért ezzel  is
számolni kell. Az ajánlat végén szerepel, hogy a végleges ajánlat 5-10 %-os eltérést is mutathat.
Véleménye szerint,   ha adnak egy árajánlatot  azt tartani kell.  Egy 55 milliós beruházásnál  5,5
millió forintról van szó.  

Vella Ferenc Zsolt polgármester  javasolja, hogy további egyeztetéseket folytassanak ebben az
ügyben.  Kéri,  hogy  aki  egyetért  azzal  a  javaslattal,  hogy  a  LED  REFORM  Kft.  (8800
Nagykanizsa, Vámház utca 24.) ajánlatát a képviselő-testület megtárgyalta és további tárgyalások
lefolytatására felhatalmazza Vella Ferenc Zsolt polgármestert. Felkéri Wolf Viktória jegyzőt, hogy
a  szükséges  egyeztetésekben vegyen részt  és  a  fejlesztést  érintő  kérdésekben keresse  meg  az
ajánlattevőt, kézfelemeléssel jelezze. 

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

5



ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
         114/2016. (IX.27.) HATÁROZATA

Villamos energia kiskereskedelmére irányuló szolgáltatási szerződésről

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  LED  REFORM  Kft.
(8800  Nagykanizsa,  Vámház  utca  24.)  ajánlatát  megtárgyalta  és  további  tárgyalások
lefolytatására  felhatalmazza  Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert.  Felkéri  Wolf  Viktória
jegyzőt,  hogy  a  szükséges  egyeztetésekben  vegyen  részt  és  a  fejlesztést  érintő
kérdésekben keresse meg az ajánlattevőt.

Határidő: elfogadásra azonnal, 
értesítésre legkésőbb 2016. október 10.
egyebekben folyamatos

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
Wolf Viktória jegyző
Sütő Árpád műszaki ügyintéző

3. napirendi pont
Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 5. melléklete)

Hozzászólások:

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

Wolf Viktória jegyző  a Veszprém Megyei Kormányhivatal tájékoztatta Ábrahámhegy Község
Önkormányzatának  Képviselő-testületét,  hogy  a  Helyi  Építési  Szabályzatról  szóló  18/2005.
(XII.15.) önkormányzati rendelettel szemben törvényességi felhívással él, amelyre számítottak az
éves ellenőrzési terv ismeretében. 

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester javasolja  az  előterjesztés  szerinti  határozati  javaslat
elfogadását. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
    115/2016. (IX.27.) HATÁROZATA

                                  VMKH törvényességi felhívásáról

Ábrahámhegy Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  VEB/005/2880/2016.  sz.  törvényességi

felhívásában  foglaltakat  elfogadja  és  a  törvénysértés  megszüntetéséről  2018.
december 31. napjáig gondoskodik. 

2. A HÉSZ módosítással kapcsolatos kiadásokat 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
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nem  vett  vagy  törlesztési  célú  támogatásban  nem  részesült  települési
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása céljából benyújtott pályázat keretein
belül kívánja finanszírozni annak nyertessége esetén.

3. felkéri  Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert,  hogy  Takács  Szabolcs
kormánymegbízott urat  a döntésről értesítse. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Wolf Viktória jegyző

Határidő: elfogadásra azonnal
                értesítésre 5 nap 

4. napirendi pont 
Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 6. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester az idei évben 80 m3 -t szociális célú tűzifát kapunk, amelyhez
101.600,-  Ft önerőt szükséges biztosítania  a képviselő-testületnek. Javasolja,  hogy a pályázatot
adják be. Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Javasolja az
előterjesztés  szerinti  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  a  javaslattal  egyetért,
kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
    116/2016. (IX.27.) HATÁROZATA

                           Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. pályázatot  nyújt  be  a  helyi  önkormányzatok  szociális  célú  tűzifa  vásárlásához

kapcsolódó kiegészítő támogatására. 
2. a  pályázatot  a  maximálisan  igényelhető  mennyiségre  –  80  m3  –  kívánja

benyújtani,  és  ehhez  a  szükséges  önrészt,  101.600,-  Ft  erejéig  a  2016.  évi
költségvetés települési támogatás kerete terhére biztosítja.

3. vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 
4. felhatalmazza Vella Ferenc Zsolt polgármestert a pályázat benyújtására
5. felkéri  a  Badacsonytomaji  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Költségvetési-  és

Adóosztályát, hogy a pályázatot a megadott határidőre nyújtsa be. 

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Tóth Zsuzsanna ov.helyettes

5. napirendi pont 
ASP rendszerről – KÖFOG-1.2.1.VEKOP-16 kódszámú pályázatról  
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 7. melléklete)
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Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester kéri a jegyzőasszonyt a napirend ismertetésére. 
 
Wolf  Viktória  jegyző  az  ASP  rendszerhez  a  gazdálkodás  és  adóvonalon  2017.  január  1-től
kötelesek  önkormányzataink  csatlakozni  a  kormányrendelet  értelmében.  2017.  október  1-jétől
pedig  a  többi  szakrendszer  vonatkozásában  is  kötelezettséget  ró  mindkét  önkormányzatra  a
jogszabály.  Álláspontja  szerint költséghatékony a rendszer, hiszen jelenleg a külső szolgáltatók
felé  megfizetett  összeg  mintegy  2-2,5  millió  forint.  Ezek  a  rendszerek  egyenlőre  webes
alkalmazással fognak működni, szigorú biztonsági követelményekkel. 6 millió forintra pályázatot
tud a székhely önkormányzat benyújtani a két önkormányzat vonatkozásában, melyhez szükséges
Ábrahámhegy  önkormányzatának  döntése  is.  A  MÁK  által  megküldött  határozati  javaslatot
ismerteti, mely módosítja az előterjesztés szerinti javaslatot, miszerint:
Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. annak érdekében, hogy az önkormányzat – a Magyarország helyi  önkormányzatairól  szóló

2011. évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló
257/2016 (VIII.31.) Korm. rendeletében meghatározottak szerint – az önkormányzati ASP
rendszerhez  történő  csatlakozási  kötelezettségének  eleget  tehessen,  felhatalmazza  a
Badacsonytomaj  település,  mint  a  közös  önkormányzati  hivatal  székhelye  szerinti
önkormányzat  polgármesterét  (Badacsonytomaj  Város  Önkormányzata  8258
Badacsonytomaj,  Fő  utca  14.;  képviseli:  Krisztin  N.  László  polgármester),  hogy  a
Badacsonytomaji  Közös  Önkormányzati  Hivatalt  alkotó  önkormányzatok  nevében  a
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16  azonosító  jelű  „Csatlakozási  konstrukció  az  önkormányzati  ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján a támogatási jogviszony létrejötte esetén a
kedvezményezetti  kötelezettségeket  és  jogokat  gyakorolja  Ábrahámhegy  Község
Önkormányzata,  mint  Badacsonytomaji  Közös  Önkormányzati  hivatal  tagja  nevében  és
javára. 

2. felhatalmazza  Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert  a  szükséges  nyilatkozatok  megtételére  és
egyben felkéri, hogy a székhely önkormányzat polgármesterét a döntésről tájékoztassa.

Vella Ferenc Zsolt polgármester kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, javaslat. Megállapítja,
hogy nincs.  Javasolja  a határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,  hogy aki  az elhangzott  határozati
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
       117/2016. (IX.27.) HATÁROZATA

ASP csatlakozásról és „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez” pályázat benyújtásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. annak  érdekében,  hogy  az  önkormányzat  –  a  Magyarország  helyi

önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  114.  §-ában,  illetve  az
önkormányzati  ASP  rendszerről  szóló  257/2016  (VIII.31.)  Korm.  rendeletében
meghatározottak  szerint  –  az  önkormányzati  ASP  rendszerhez  történő
csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen, felhatalmazza a Badacsonytomaj
település,  mint a közös önkormányzati  hivatal székhelye szerinti önkormányzat
polgármesterét (Badacsonytomaj Város Önkormányzata 8258 Badacsonytomaj, Fő
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utca  14.;  képviseli:  Krisztin  N.  László  polgármester),  hogy  a  Badacsonytomaji
Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó önkormányzatok nevében a KÖFOP-1.2.1-
VEKOP-16  azonosító  jelű  „Csatlakozási  konstrukció  az  önkormányzati  ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján a támogatási jogviszony
létrejötte  esetén  a  kedvezményezetti  kötelezettségeket  és  jogokat  gyakorolja
Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata,  mint  Badacsonytomaji  Közös
Önkormányzati hivatal tagja nevében és javára. 

2. felhatalmazza  Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert  a  szükséges  nyilatkozatok
megtételére és  egyben felkéri,  hogy a székhely  önkormányzat  polgármesterét  a
döntésről tájékoztassa.

Határidő: elfogadásra azonnal
egyebekben 2016. szeptember 30.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző

6. napirendi pont 
BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz csatlakozás 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 8. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester az idei évben is lehetőség van csatlakozni a Bursa Hungarica
Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjrendszerhez.  Kérdezi,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás,
javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Javasolja, hogy csatlakozzanak a pályázathoz. Kéri, hogy aki a I.
határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
    118/2016. (IX.27.) HATÁROZATA

         Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjrendszerhez  való
csatlakozásról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg

felsőoktatási  tanulmányokat  kezdő  fiatalok  támogatására  létrehozott  Bursa
Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjrendszer  2017.  évi  pályázati
fordulójához.

2. a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok  részére  kiírandó  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit
elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a
települési  önkormányzat  által  nyújtott  támogatás összegének továbbítása során
maradéktalanul  az Általános Szerződési  Feltételekben foglaltaknak megfelelően
jár el.
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3. kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer  2017.  évi  fordulója  keretében a  beérkezett  pályázatokat  és  a
pályázatokról  hozott  döntését  a
https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx  internet  címen  elérhető
EPER-Bursa rendszerben rögzíti.

4. nyilatkozik  arról,  hogy  az  EPER-Bursa  rendszerben  általa  meghatározott  és  a
pályázóktól  bekérendő,  a  szociális  körülmények  igazolására  fontosnak  tartott
nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.

5. felhatalmazza  Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert  és  Wolf  Viktória  jegyzőt  a
Csatlakozási nyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Wolf Viktória jegyző

Vella Ferenc Zsolt polgármester javasolja, hogy a pályázati kiírások tartalmát fogadják el.   
Kérdezi,  hogy  van-e  kérdés,  hozzászólás,  javaslat.  Megállapítja,  hogy  nincs.  Javasolja  az
előterjesztés  szerinti  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  a  II.  határozati  javaslattal
egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
    119/2016. (IX.27.) HATÁROZATA

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez kapcsolódó 
pályázati kiírásról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét
képező „A” és „B” típusú pályázati  kiírások tartalmát elfogadja,  azokat kiírja.  Felkéri
Wolf Viktória jegyzőt, hogy a pályázati kiírások közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: 2016. október 3., egyebekben ütemterv szerint
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Wolf Viktória jegyző

7. napirendi pont 
Közműhálózatok gördülő fejlesztési terv  
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 9. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester kérdezi a jegyzőasszonyt, hogy van-e kiegészíteni valója? 
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Wolf Viktória jegyző a DRV ZRt. elkészítette és megküldte a 2017-2031. évi Gördülő fejlesztési
terveket, melynek előzetes véleményezése és jóváhagyása az önkormányzat feladata. A DRV ZRt-
vel  szolgáltatási  szerződésben  van  az  önkormányzat,  a  gördülő  fejlesztési  terv  alapján  az
Energetikai  Hivataltól  a  szükséges  engedélyeket  ők  tudják  megkérni.  A  terv  elfogadásának
határideje szeptember 30-a.  Ebben vannak felsorolva az esetleges szükséges javítások, tervezett
költségek. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester a DRV ZRt. tervezi, hogy átveszi a hálózatokat.

Wolf Viktória jegyző 2017. július 1-től állami vagyonba kerülnek a jelenleg hatályos jogszabályok
értelmében.  

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester javasolja  az  ivóvízhálózat  gördülő  fejlesztési  tervéről  az
előterjesztés  szerinti  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  a  javaslattal  egyetért,
kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
    120/2016. (IX.27.) HATÁROZATA

                                     Ivóvíz hálózat gördülő fejlesztési tervéről 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a  víziközmű-szolgáltatásról  szóló  2011.  évi  CCIX.  törvény  11.§-a  szerinti,  a

Dunántúli Regionális Vízmű ZRt. által 2017-2031 időszakra elkészített – határozat
melléklete  szerinti  – Gördülő Fejlesztési  Tervet  elfogadja  a 12-18421-1-035-01-13
kóddal rendelkező rendszer tekintetében.

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

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

Határidő: elfogadásra azonnal
értesítésre legkésőbb 2016. szeptember 30.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Sütő Árpád műszaki ügyintéző

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester kérdezi,  hogy  van-e  kérdés,  hozzászólás,  javaslat  a
szennyvízhálózat gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatban?  Megállapítja, hogy nincs. Javasolja az
előterjesztés  szerinti  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  a  javaslattal  egyetért,
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
                                                       121/2016. (IX.27.) HATÁROZATA

Szennyvízhálózat gördülő fejlesztési tervéről 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a  víziközmű-szolgáltatásról  szóló  2011.  évi  CCIX.  törvény  11.§-a  szerinti,  a

Dunántúli Regionális Vízmű ZRt.  által 2017-2031 időszakra elkészített – határozat
melléklete szerinti – Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja a   22-22327-1-004-01-12
kóddal rendelkező rendszer tekintetében.

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

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

Határidő: elfogadásra azonnal
értesítésre legkésőbb 2016. szeptember 30.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Sütő Árpád műszaki ügyintéző

8. napirendi pont 
Segítség kérése jégkárt elszenvedett településeken élő családok számára 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 10. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester kéri a jegyzőasszonyt, hogy egészítse ki a napirendet. 

Wolf Viktória jegyző  a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás kéri a támogatást,  a
társulás köt szerződést az önkormányzatokkal, amelynek elnöke a fehérgyarmati polgármester. Ő
ezért kötelezettséget vállal, neki az átadott pénzeszközökkel el kell számolni. 

Gáspár  József  képviselő  az  itteni  környező  települések  Hegyesd,  Kapolcs  és  Köveskál  is
szenvedtek jégkárt, ezeket a községeket kellene támogatni, ami a mi térségünkben van. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester  a jövő héten lesz társulási ülés és ott meg lehetne beszélni,
ezután tárgyalnák újra a napirendet. A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Elnöke mérje
fel, hogy a környező településeken vannak-e olyan családok, akik rászorultak, ha van, akkor a mi
önkormányzatunk azokat támogatná. Kéri, hogy aki azzal a javaslattal egyetért, hogy 
Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a  Felső-Tisza  Vidéki  Többcélú  Kistérségi  Társulás  megkeresését  javasolja  a  Tapolca
Környéki Önkormányzati Társulás felé továbbítani támogatás céljából.  

2. felkéri  a társulás elnökét,  hogy a következő társulási ülésre mérje fel,  hogy a Tapolcai
térségben hasonló kárt elszenvedett települések nem igényelnének-e támogatást. 

3. ha a társulási tanács ülésén ilyen irányú igény nem jelentkezik, elrendeli az előterjesztés
újratárgyalását a soron következő testületi ülésre azzal, hogy felkéri a Felső-Tisza Vidéki
Többcélú Kistérségi Társulás elnökét az eddig átadott támogatásokról adjon tájékoztatást.
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kézfelemeléssel jelezze.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
 122/2016. (IX.27.) HATÁROZATA

Pénzeszköz átadása jégkárt elszenvedett családok részére

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a  Felső-Tisza  Vidéki  Többcélú  Kistérségi  Társulás  megkeresését  javasolja  a

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás felé továbbítani támogatás céljából.  
2. felkéri  a  társulás  elnökét,  hogy  a  következő  társulási  ülésre  mérje  fel,  hogy  a

Tapolcai  térségben  hasonló  kárt  elszenvedett  települések  nem  igényelnének-e
támogatást. 

3. ha  a  társulási  tanács  ülésén  ilyen  irányú  igény  nem  jelentkezik,  elrendeli  az
előterjesztés újratárgyalását a soron következő testületi ülésre azzal, hogy felkéri a
Felső-Tisza  Vidéki  Többcélú  Kistérségi  Társulás  elnökét  az  eddig  átadott
támogatásokról adjon tájékoztatást.

Határidő: elfogadásra azonnal
értesítésre 8 munkanap
egyebekben folyamatos

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Wolf Viktória jegyző
Tóth Zsuzsanna Költségvetési és adóosztály vezető-helyettes

9. Egyéb aktuális ügyek 
a) 435/2. hrsz-ú ingatlan ügye 

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 11. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester kéri a jegyző asszonyt a napirend ismertetésére. 

Wolf Viktória jegyző a 106/2016. (VIII.16.) képviselő-testületi határozatot javasolja visszavonni
és kiegészíteni azzal, hogy a 435/6, 435/7 hrsz-ú ingatlanok tekintetében az ügyvéd a szükséges
iratokat elkészítethesse. A visszavásárlási érték 1.858 e Ft és az előzetes egyeztetések értelmében
az  önkormányzat  átvállalja  a  visszatérítendő  támogatás  megtérítését.  8  napon  belül  a
tulajdonosokkal  1.429.322  Ft-ban  állapodnának  meg,  ezt  az  összeget  megtérítik  az
önkormányzatnak. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester javasolja az említett határozat visszavonását. Kéri, hogy aki a
javaslattal egyetért, 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
                                               123/2016. (IX.27.)  HATÁROZATA 

106/2016. (VIII. 16.) számú Képviselő-testületi határozat visszavonásáról.

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  106/2016.  (VIII.  16.)
határozatát visszavonja.
 
Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Wolf Viktória jegyző

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  javasolja,  hogy  a  435/6,  435/7  hrsz-ú  ingatlanokkal
kapcsolatban a szükséges iratokat az ügyvéd készítse el.  A 435/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai
1.429.322 Ft-ot térítenek meg az önkormányzatnak.  Kérdezi,  hogy van-e kérdés,  hozzászólás,
javaslat. Megállapítja, hogy nincs. Javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                                                    124/2016. (IX.27.)  HATÁROZATA 

435/2 hrsz-ú ingatlan visszavételéről 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Ábrahámhegy  435/2
hrsz-ú  ingatlan  vonatkozásában  szerződésben  foglalt  kötelezettségek  nem  teljesítése
okán felhatalmazza Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket
megtegye  és  dr.  Baráth  Mariann  ügyvéddel  a  szerződést  elkészíttesse,  aláírja  a  telek
visszavétele okán. A visszavásárlási értéket 1.858.500.- Ft-ban határozza meg és elrendeli
a tulajdonosok részére kifizetett visszatérítendő támogatás vissza nem fizetett részének
fenti összegből történő megtérítését, így a tulajdonos részére a szerződés aláírását követő
nyolc napon belül visszafizetésre kerülő összeget 1.429.322.- Ft-ban állapítja meg.
Felhatalmazza Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy az Ábrahámhegy 435/6 és 435/7
hrsz-ú ingatlanok tekintetében is tárgyalásokat kezdeményezzen, valamint az ügyvéddel
a szükséges okiratokat elkészíttesse.

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

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

b) Burnót-patak csónakveszteglő hely hatásbecslési dokumentációról döntés 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 12. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester kéri a jegyzőasszonyt a napirend ismertetésére. 
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Wolf  Viktória  jegyző a  Közép-dunántúli  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi
Felügyelőségtől kaptak a hiánypótlást 60 napos határidővel. A RENATUR 2005 Bt. bruttó 300 e.
Ft-ért vállalná a hatásbecslési dokumentáció elkészítését. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester javasolja, hogy a hatásbecslési dokumentációt bruttó 300 e.
Ft-ért fogadják el.  Kérdezi,  hogy van-e kérdés, hozzászólás,  javaslat.  Megállapítja,  hogy nincs.
Javasolja  az  előterjesztés  szerinti  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  a  javaslattal
egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
    125/2016. (IX.27.) HATÁROZATA

Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítéséről

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 35700/9969-6/2016.ált
számú  végzése  alapján  a  Natura  2000  hatásbecslési  dokumentáció  elkészítésére
megbízza  a  RENATUR  2005  BT.  (2000  Szentendre,  Frangepán  utca  16.)  az  ajánlat
szerinti bruttó 300.000.- Ft összegben

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére és a dokumentáció
elkészítéshez szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Sütő Árpád műszaki ügyintéző

Határidő: 2016. szeptember 28.

c) Pályázati kiírásról-lakótelkek értékesítése 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 13. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  javasolja,  hogy  az  Akácfa  utcai  435/9  hrsz-ú  telekre  a
pályázati kiírást fogadják el. Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, javaslat. Megállapítja, hogy
nincs. Javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
    126/2016. (IX.27.) HATÁROZATA

                                         Pályázati kiírásról-lakótelkek értékesítése
Ábrahámhegy 435/9 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvényben és az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának
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szabályairól 7/2010.(VI.22.)  önkormányzati  rendeletében  foglaltak  alapján  pályázati
felhívást  tesz  közzé,  az  önkormányzat  1/1  tulajdonát  képező  ingatlan  értékesítése
céljából:
a) vagyonelem  megnevezése,  ingatlan  esetén  helyrajzi  számának  megjelölése:

Ábrahámhegy 435/9 hrsz-ú ingatlan
b) az ingatlan forgalmi értékének megjelölése: 1.400.000 Ft
c) a hasznosítás módja: értékesítés
d) a pályázati feltételek meghatározása: 

A kikiáltási árat 1.400.000 Ft-ban határozza meg.
A licitlépcső: 50.000 forint. 
A  pályázat  beérkezési  ideje,  helye:  2016.  november  3.  12,00  óra  Badacsonytomaji
Közös  Önkormányzati  Hivatal  Ábrahámhegyi  Kirendeltsége  (8256  Ábrahámhegy,
Badacsonyi út 13.).
A képviselő-testület 4 éves lakóépülettel történő beépítési kötelezettséget és 15 éves
elidegenítési és terhelési tilalmat ír elő az ingatlanra. Amennyiben az új tulajdonos
nem építi be ezen idő alatt, az önkormányzat ugyanazon vételáron visszavásárolhatja
az ingatlant.
A  pénzügyi  teljesítés  az  adás-vételi  szerződés  aláírásával  egyidejűleg  átutalással
történik.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert  a  felhívás
közzétételére.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
Sütő Árpád műszaki ügyintéző

Határidő: 2016. november 10.

III. NAPIRENDEK UTÁN

Kovács József alpolgármester  jelzi, hogy a falu végén, a Balaton parton nagy fúrás és faragás
van és vélhetően bejáró létesült a nádasban két telekről. Mit tudunk tenni? 

Homonnay Zsombor képviselő megnézte a térképet és ki van írva, hogy magánút, az a sáv a
vasúthoz tartozik. 

Wolf Viktória jegyző  a magánutat jelző tábla indokoltságát megvizsgálják, illetve amennyiben
bejáró létesítése történ intézkednek az illetékes hatóság felé.

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester további  kérdés,  hozzászólás  nem  lévén,  a  részvételt
megköszöni és az ülést 17.55 órakor bezárja.

k.m.f.

Vella Ferenc Zsolt
polgármester

Wolf Viktória 
jegyző
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