ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
Tel: 87/471-506
E-mail: hivatal@abrahamhegy.hu

Ikt.szám: 9/77-14/2016.
Készült: 1 példányban
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 23–i
közmeghallgatásán.
Az ülés helye:

Jelen vannak:

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Ábrahámhegyi Kirendeltsége
Művelődési Házában
8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.
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)

Jelen van továbbá:
Kovácsné Auer Katalin jegyzőkönyvvezető

(1 fő)

Lakosság részéről megjelent: 18 fő
(A jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv, a közmeghallgatás teljes terjedelmét hangfelvétel rögzíti.)
I. NAPIRENDEK ELŐTT
Vella Ferenc Zsolt polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket. A közmeghallgatást 17.15 órakor
megnyitja. Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből 5 fő jelen van, a közmeghallgatás
határozatképes.
Ismerteti a napirendet:
NAPIRENDI PONTOK:
1. Beszámoló a képviselő-testület munkájáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
2. Közérdekű kérdések és javaslatok
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
159/2016. (XI.23.) HATÁROZATA
A közmeghallgatás napirendjének elfogadásáról
Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
közmeghallgatásának napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

a

2016.

november

23-i

1. Beszámoló a képviselő-testület munkájáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
2. Közérdekű kérdések és javaslatok
A képviselő-testület utasítja Vella Ferenc Zsolt polgármestert a határozat végrehajtására.
Felelős:
Határidő:

Vella Ferenc Zsolt polgármester
azonnal

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1. napirendi pont
Beszámoló a képviselő-testület munkájáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Hozzászólások:
Vella Ferenc Zsolt polgármester az adóügyi feladatokkal kapcsolatban elmondja, hogy Ábrahámhegy
községben 2016. november 17-ig a főszámon iktatott adóügyi iratok száma 655 db, az alszámon iktatott
iratok száma 1280 db volt.
Építményadó: Az építményadó kivetése szempontjából adóköteles az önkormányzat illetékességi területén
lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész.
Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg
hasznosításától függetlenül.
A Járási Földhivatal az Adóhatóságnak megküldi Ábrahámhegy illetékességi területén lévő ingatlanok
adatait. Az ingatlannyilvántartás összevetése az adóhatósági adatokkal folyamatos. Ezáltal több
ingatlantulajdonos/haszonélvező is kapott felhívást építményadó bevallásra.
A felhívás a helyi lakosságot is érinti, de ez nem feltétlenül jár együtt azzal, hogy építményadót kellene
fizetniük. Az Önkormányzat Képviselő-testülete változatlanul mentességet biztosít a lakás és a főépülettel
egy helyrajzi számú ingatlanon lévő egyéb építmény összes hasznos alapterülete után 150 m 2-ig.
Az adó mértéke 2016. évben az építmény hasznos alapterülete után változatlanul 600 Ft/m 2 évente.
2016. november 17-ig befizetett adó 37 902 820 Ft.
Gépjárműadó: A belföldi forgalmi engedéllyel és rendszámmal ellátott gépjárművek után gépjárműadót
kell fizetni. A befolyt adó összege 2016. november 17. napjáig 6 109 742 Ft. 2013. január 1től már nem a gépjárműadó egésze illeti meg az Önkormányzatot.
A gépjárműadó 60 %-át (3 665 845 Ft) a Magyar Államkincstárnak átutaljuk.
Az önkormányzatot a fennmaradó 40 %, 2 443 897 Ft illeti meg.
Iparűzési adó : Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett
vállalkozási tevékenység. A vállalkozók tájékoztatása és bevallásra felhívása megtörtént. Az
adó mértéke 1,7 %. 2016. november 17-ig a bevétel 7.408.249 Ft.
Az adó alanya a vállalkozó, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti bizalmi
vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon.
Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg
jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.
A vállalkozók tájékoztatása és bevallásra felhívása megtörtént. Az adó mértéke 1,7 %.
2016. november 17-ig a bevétel 7408 249 Ft volt.

Telekadó: A helyi adókról szóló rendelet alapján mentes a telekadó alól:
- a beépített belterületi ingatlan;
- a beépítetlen belterületi gondozott ingatlan.
2016. november 17-ig a befizetések összege 458 927 Ft volt.
Késedelmi pótlék: Amennyiben az adóalanyok fizetési kötelezettségüket az előírt határidőn belül nem
teljesítik, késedelmi pótlék felszámítására kerül sor. 2016. november 17-ig az Önkormányzat
számlájára 39.434 Ft késedelmi pótlék érkezett.
Illeték bevételi számla: A fellebbezések és az adóigazolások illetékét kell az illetékbefizetési számlára
megfizetni. Az illetékbefizetés teljes összegét az önkormányzati adóhatóság a MÁK
Nemzetgazdasági Osztályára átutalja át. Az illeték átutalások határidőre megtörténtek.
Az illeték befizetés összege 11 000 Ft volt.
Talajterhelési díj: A helyi rendelet alapján 2015. évi talajterhelési díjról 2016. március 31. napjáig kellett
bevallást benyújtani. Bevallásra kötelezettek azok a személyek akik a rendelkezésre álló
közcsatornára nem kötöttek rá. A közcsatornára csatlakozók számának emelkedése miatt az
adóalanyok száma évről-évre csökken, ezáltal várhatóan a bevétel is jóval kevesebb az előző
évekhez viszonyítva.
A talajterhelési díj befizetések összege 2016. november 16-ig 468 900 Ft volt.
Idegenforgalmi adó tartózkodási idő után: A szobakiadók száma folyamatosan csökken a községben,
mivel a pénztárgép elvárásnak nem tudtak megfelelni és inkább felhagytak a tevékenységgel.
Eddig a szobakiadók által befizetett minden forint után az állam 1,50 Ft-ot adott az
önkormányzatnak, ez 2017-től 1 Ft-ra csökken.
A befizetett adó összege 2016. november 17-ig 1 854 700 Ft volt. A befizetés 6 182 vendégéjszakára
vonatkozik.
Ábrahámhegy Önkormányzatához 2016. november 17-ig befolyt adóbevételek a következőképpen
alakultak: Építményadó 37.902.820 Ft, telekadó 458.927 Ft, idegenforgalmi adó 1.854.700
Ft, iparűzési adó 7.408.249 Ft, gépjárműadó 6.109.742 Ft, talajterhelési díj 468.900 Ft,
illeték 11.000 Ft, késedelmi pótlék 39.434 Ft. Összesen: 54.253.772 Ft.
A munkaügyi feladatokkal kapcsolatban tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Ábrahámhegy Község
Önkormányzat hatósági, igazgatási feladatainak ellátását, a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati
Hivatal látja el, jelenleg 20 fő teljes munkaidőben kinevezett köztisztviselővel. Az önkormányzatnál
határozatlan időben, heti 40 órás munkaviszonyban jelenleg 7 fő látja el a kommunális, köztisztasági,
falugondnoki, könyvtári és kulturális feladatokat.
Az előző évekhez hasonlóan, ebben az évben is a Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztályán keresztül közfoglalkoztatás valósulhatott meg. Támogatási kérelem
benyújtását követően Ábrahámhegyen 6 fő tartós munkanélküli foglalkoztatására, ezen túlmenően a július
hónapban Ábrahámhegyen 1 fő diák foglalkoztatására is sor kerülhetett. A támogatás elszámolása havi
rendszerességgel történik. Könyvtáros helyettesítésére és egyéb alkalmi feladatok elvégzésére egyszerűsített
foglalkoztatás keretén belüli foglalkoztatásra is sor került. A NAV felé történő lejelentés, szerződés
készítés és számfejtés minden esetben határidőben megtörtént.
Idény jelleggel az ábrahámhegyi strandon 3 fő foglalkoztatására került sor.
Az év folyamán a Veszprém Megyei Kormányhivatal három esetben folytatott ellenőrzést.
- Szociális és Gyámügyi Osztály helyszíni ellenőrzés keretében az ábrahámhegyi Falugondnoki
szolgálat működését és az azzal kapcsolatos nyilvántartások vezetését vizsgálta.
- Foglalkoztatási Főosztály a helyszínen ellenőrizte a közfoglalkoztatottak munkavégzését,
munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztatás és munkavédelmi oktatás meglétét, a jelenléti ív
vezetését és a szabadságok kiadását, a közfoglalkoztatási program keretében beszerzett gépek
(fűkaszák) és eszközök meglétét, az elszámolások jogosságát.
- Jogi és Koordinációs Főosztály közszolgálati ellenőrzés keretén belül az illetmény megállapítás
gyakorlatát, a rendkívüli munkavégzés elrendelését és a szabadság megállapítás és kiadásának
gyakorlatát vizsgálta.

Az ellenőrzések során mulasztást vagy hiányosságot nem állapítottak meg.
Hagyatéki ügyintézés: Ábrahámhegy településen összesen 15 esetben indult hagyatéki vagy póthagyatéki
eljárás.
Népességnyilvántartás: Állandó lakosság 2016.január 1-én 554 fő
Ebből: 0 - 18 évesig
56 fő
19 - 62 évesig 318 fő
63 - X évesig 180 fő
Ábrahámhegy kirendeltségen az alábbi anyakönyvi események történtek:
Ábrahámhegy:
Apai elismerő nyilatkozat
2 db
Születés
1 db
Házasságkötés
7 db
Haláleset
2 db
Badacsonytomajon 2 esetben működött közre házasságkötés során a hivatal.
Házipénztár vezetés Ábrahámhegyen: 2016. október 31-ig bevételi pénztárbizonylat 70 db, kiadási
pénztárbizonylat 538 db.
Tájékoztatja a továbbiakban a megjelenteket, hogy a községben a szociális ellátás tekintetében 37 fő
részesült települési illetve rendkívüli települési támogatásban a következők szerint: Iskolakezdési ill.
óvodakezdési támogatásban 18 fő részesült, létfenntartási gondra való tekintettel 13 fő kapott támogatást,
2 fő kapott szülési, 3 fő temetési és egy fő lakhatási támogatást.
Szociális célú tűzifa támogatásban 8 fő részesült, melyre az önkormányzat támogatási igényt nyújthatott
be. Ezenkívül még 26 fő részére nyújtottunk tűzifát, ezt azonban teljes egészében az önkormányzat
fedezte, a dolgozókkal felvágatta a fát és kiszállította az igénylők részére.
Községünk strandja május 15-én nyitott üzemszerűen és szeptember 15-ig tart nyitva.
A községi strandon 5 büfé üzemel és egy strandcikk árus valamint vízibicikli kölcsönző és minigolfpálya áll
a vendégek rendelkezésére.
A községben a vendéglátóüzletek nyitvatartása szezonális, igazodik a vendégforgalomhoz.
Szálláshely igénybevételére lehetőség nyílik a magánszálláshelyeken. Szálláshelyszolgáltatási tevékenységgel
foglalkozók száma 94 fő.
Az önkormányzatnak 2016. szeptember 30.-ig a költségvetése az alábbiak szerint teljesült:
Kiadások összege 112.538 e. Ft, a bevételek összege 329.360 e. Ft. Pénzkészlete 2016. szeptember 30.án: 213.669 e Ft. Elmondható, hogy egy ekkora településnek ez egy szép összegű tartalék. Az
önkormányzat racionálisan gazdálkodott, pályázatok révén pénzösszeghez jutottak, ami a településünk
javát szolgálja.
Beruházási szempontból a 2016-os évben az alábbi beruházások készültek el:
71-es főút jobb oldalán a járda korlát kiépítése, Kultúrház nagyterem parketta cseréje.
Támogatást nyert beruházás, mely 2017 évben megvalósul az Iskola utca egy részének, valamint a Sziget
utca burkolatának teljes körű javítása, újraaszfaltozása.
A 2016-os év a tervezés, felkészülés és engedélyek megszerzés évének tekinthető. Több terv elkészült,
mely alapján az elkövetkezendő években a beruházások megindulhatnak.
Engedéllyel rendelkezik a Strandi kabinsor lebontása új kabinsor építése.
A napokban várjuk a strand melletti patak torkolatba tervezett csónak veszteglőhely engedélyét.
A 71-es főúton a Bökkhegyi úttal szemben gyalogátkelőhely kijelöléséhez szükséges tervek elkészültek.
Pályázat került benyújtásra a veszteglőhely, a kabinsor, valamint a volt fagyöngy helyének hasznosítását
illetően, valamint a jogszabályi kötelezettség okán a település rendezési eszközeinek teljes körű
felülvizsgálatára.
Előkészítés, alatt van a Patak utca rekonstrukciója, a patak parton a megkezdett közvilágítás Tompos
hídig, illetve a Posta utcáig tovább építése vár elkészítésre. A település közvilágítási lámpáinak
energiatakarékos ledes kivitelűre cseréjét tervezzük, melynek tervezésére ajánlatokat kértünk.
Közúti jelzőtáblák beszerzése, hiányzó jelzőtáblák pótlása (zsákutca), forgalmi rend felülvizsgálata
tekintetében a több helyütt beavatkozás végrehajtása.
A patak partján a napelemes rendszer, telepítését tervezzük mellyel tovább csökkenthető az
Önkormányzat energia igénye és költsége.

Tájékoztatja továbbá a lakosságot, hogy holnap lesz a tüdőszürő a strand bejáratánál, mivel a tüdőszűrő
gépkocsival nem tudnak az önkormányzathoz feljönni.
Kérdezi a jelenlévőket, hogy hogyan értesülnek az önkormányzati hírekről, a szórólapokat megkapják-e,
nézik-e a helyi televíziót, vagy az utcán beszélgetnek-e? Előfordul-e, hogy valaki a helyi újságot nem kapja
meg? Megállapítja, hogy kérdésére a jelenlévők hiányosságról nem számoltak be.
A testvérvárosi kapcsolatokról elmondja, hogy hosszú évek óta Dobruska városával tartják a kapcsolatot.
Az idei évben egy lengyel településsel Miejska Górkával írták alá az együttműködési megállapodást.
Jelenleg a szlovákiai Nagymegyerrel folyik ilyen irányú tárgyalás.
Miejska Górkán tájékoztatták őket az ottani életről, megnézték a sertéstelepet, a terményfeldolgozást,
tájékoztatást kaptak a kulturális életről. Az idei murcifesztiválon a lengyel műsor értékes produkció volt és
Dobruska fúvószenekara és mazsorett csoportja is értékes műsort adott elő. A testvérvárosi kapcsolatok
kiépítése elég széleskörű, egyre több cseh nemzetiségű látogat el Ábrahámhegyre.
A idei évben december 15-én lesz az idősek napja, a meghívót mindenki részére megküldik.
A falinaptárból és az Ábrahámhegyi Krónikából minden család kap egy példányt.
Megköszöni az ábrahámhegyi civilszervezeteknek a munkáját, a Nők a Balatonért Egyesületnek, a Pro
Ábrahámhegy Alapítványnak, a Tűzoltó Egyesületnek, a Polgárőr Egyesületnek, a Nádirigó Egyesületnek,
az Ábrahámhegy Kulturális Örökségéért Alapítványnak.
A képviselő-testületnek is megköszöni a munkáját, akivel sikerült jól együtt dolgozni és a település
megelégedésére végezték a munkájukat.
2. napirendi pont
Közérdekű kérdések és javaslatok
Hozzászólások:
Vella Ferenc Zsolt polgármester kéri a jelenlévő lakosokat, hogy a közérdekű kérdéseiket, javaslataikat
tegyék fel.
Gyuris Zoltán felajánlást szeretne tenni azzal kapcsolatban, hogy október 22-én volt az 1956-os
forradalom megemlékezése amelyen részt vett. Rendelkezik egy kortörténeti dokumentummal, egy amatőr
csillagász barátja hagyatékában találta meg ezt a napilapot, amely 1956. november 2-án került kiadásra.
Ebben az újságban van az a huszonöt pont, amely a forradalom követeléseit fogalmazta meg. Amikor
Somogyi Győző és Haris László megtartotta az előadást, akkor szembesült azzal, hogy november 2-án
Haris László mutatta be a képeit és neki az az újság van a kezében, ami november 2-án kiadva. Készített
nyomdai másolatot, amit átadott részükre. Kéri, hogy az önkormányzat az eredeti példányt vegye a
gondozásába.
Vella Ferenc Zsolt polgármester köszöni a felajánlást az önkormányzat nevében. Elmondja, hogy 2017.
október 23-i ünnepség keretén belül Varjas Györgyöt felkérték egy kiállítás rendezésére. Ha Gyuris Zoltán
még rendelkezik hasonló anyagokkal, akkor lehet csatlakozni és színvonalas kiállítást lehetne létrehozni.
Gyuris Zoltán köszöni, de csillagász barátjának érdeme, hogy ez a dokumentum megmaradt. Véletlen
folytán jutott ez a dokumentum hozzá, de továbbiakat nem tud felajánlani.
Varjas György köszöni a lehetőséget, hogy jövőre az emlékeket meg tudja mutatni. Elmondja, hogy a
Sziget utcában az esőzés után lehetetlen helyzet alakul ki, nagy tócsák vannak. Az ő oldalukon a rossz
tervezés miatt a Hársfa utcába viszi le a vizet és a vízelvezető teljesen gyomos, nyáron kitisztította. Kéri
ennek a rendezését. A csatornaelvezetés kriminális, náluk kétszer cserélték a szivattyút, a nyaralók
leülepedett vízét lehordja és eldugul. Három napon keresztül nem tudták használni.
Vella Ferenc Zsolt polgármester Ábrahámhegyen az utcaszerkezet miatt a csatornakivitelezés során kb.
490 házi átemelő szivattyút kellett betenni. A kivitelezésnél a védőtávolságot be kellett tartani, előbb
készült el a gáz, utána készült el a csatorna. Keresni kell a megoldást, hogy bosszúságot ne okozzon a

lakosoknak. Igéri, hogy a DRV-vel felveszi a kapcsolatot a hibákkal kapcsolatban, hogy jobb szivattyúra
cseréljék, vagy gravitációsra váltsák ki, de ez utóbbi műszaki megoldás nem jellemző. A csapadékvíz
elvezetésről tavaly is szó volt. Nyáron az önkormányzatnak nagyon kevés dolgozója volt, így nem tudták
megoldani, de a dolgozókkal meg fogják ezt oldani az ősz folyamán. A Sziget utcában 2017-ben
aszfaltoznak.
Gyuris Zoltán azzal a kéréssel fordul az önkormányzathoz a horgásztársaival együtt, hogy a strandi
szezon végén horgászni tudjanak és biztosítsák a lehetőséget, hogy a lámpákat ne kapcsolják le.
Manuálisan a lámpakapcsolást meg tudnák oldani, hogy aki utoljára horgászik az a lámpát lekapcsolja.
Kérése, hogy december 15-ig horgászhassanak és 23.00 óráig égjen a lámpa.
Vella Ferenc Zsolt polgármester a kérést megoldják, és a lámpákat nem kell kapcsolni, úgy fogják
beállítani.
Kandikó Ferencné a könyvtár szép lett, viszont a bejárati ajtó rossz állapotban van. A nyugdíjas
klubban jól érzik magukat, de nyáron szükséges lenne sötétítő függöny, mivel nagyon besüt a nap.
Vella Ferenc Zsolt polgármester teljesíteni fogják a kérést, a nyugdíjas klub aktív résztvevője a
településnek. Az ajtóról már beszéltek, a képviselő-testület hozzájárul és akkor korszerűre cserélik.
Kandikó Ferencné az Akácfa utcában jó lenne egy villanyoszlop a Kandikó Ágnesékkel szemben, mivel
sötét van.
Vella Ferenc Zsolt polgármester mindenképpen betervezik, a községben 6-7 éve volt utoljára
közvilágítás korszerűsítés, melyet Borbély Gyula és Kondor László közbenjárására készített el az
önkormányzat.
Kandikó Ferencné előttük és ahol felbontották az aszfaltot csőtörés miatt ott áll a víz, jó lenne erre is
megoldást találni.
Vella Ferenc Zsolt polgármester igyekeznek megoldani ezeket a hibákat a lehetőségekhez képest.
Gyuris Zoltán a rendőrségi tájékoztatóban hallották, hogy az önkormányzat a kerékpárúttal kapcsolatban
a közútkezelővel felveszi a kapcsolatot. Ábrahámhegyen sok zsákutca van, nincsenek kitéve a zsákutca
táblák, jó lenne megmutatni a közútkezelőnek, mivel a GPS beviszi az embereket és akkor nem tudnak
megfordulni.
Vella Ferenc Zsolt polgármester ezt az önkormányzatnak kell megoldani, mivel a helyi utak kezelése az
önkormányzat feladata.
Háromi Gáborné a templom kaszálásával kapcsolatban köszöni az önkormányzat segítségét és továbbra
is kéri, hogy az önkormányzat segítsen a kaszálásban és a virágok rendben tartásában. Eddig ő végezte, de
most már nehezen tudja végezni ezeket a munkákat.
Vella Ferenc Zsolt polgármester természetesen megoldják. Tájékoztatja még a jelenlévőket, hogy az
idei évben a templom előtt betlehemet készítenek, melyhez a kis épületet Rácz Sándor, a bábukat Szabóné
Berki Szilvia fogja elkészíteni. A nyugdíjas karácsonyra kéri, hogy sokan jöjjenek el, hiszen készülnek rá,
ahol fellépnek a Badacsonytomaji Általános Iskola tanulói és az óvodások, Fenyvesi Zoltán a Veszprém
Megyei Közgyűlés alelnöke is itt lesz és Földi István atya is elfogadta a meghívást. December 23-án tartják
a falu karácsonyát.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a részvételt megköszöni és a közmeghallgatást 18.10
órakor berekeszti.
k.m.f.
Vella Ferenc Zsolt
polgármester
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