
     ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
                     KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
              8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13. 

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

Ikt.szám: 13/2019.     
Készült: 1 példányban   

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 14.
napján 13.00 órai kezdettel megtartott soros 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 
Gáspár József képviselő
Miklai Zsuzsanna képviselő
Tóth Gábor képviselő (5 fő)

Tanácskozási joggal megjelent: 
Wolf Viktória jegyző            (1 fő)

Lakosság részéről megjelent: (0 fő)

Vella Ferenc Zsolt polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket. A képviselő-testület soros,
nyílt ülését 13.00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből 5 fő jelen van,
az ülés határozatképes. Elmondja, hogy a meghívót előzetesen kiküldték, az 31 napirendi pontot
tartalmaz.  Javasolja  32.  napirendként  az  SZMSZ módosításáról,  33.  napirendkért  Gáspár  Anita
kérelméről  tárgyú  napirendek  felvételét.  Kéri,  hogy  aki  a  két  napirend  felvételével  egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
141/2019. (XI.14.) HATÁROZATA

A képviselő-testületi ülés napirendjének módosításáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. november 14-i soros,
nyílt ülésének napirendjéhez felveszi:
32. SZMSZ módosításáról
33. Gáspár Anita kérelméről
című napirendeket.
A képviselő-testület utasítja Vella Ferenc Zsolt polgármestert a határozat végrehajtására.
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Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  kéri,  hogy  aki  a  33.  napirend  tárgyalásával  egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
142/2019. (XI.14.) HATÁROZATA

A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. november 14-i soros,
nyílt ülésének módosított napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

NAPIRENDEK 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. Badacsonytomaji  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2019.  évi  költségvetés
módosításáról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

2. Ábrahámhegy  község önkormányzatának 2019.  évi  költségvetéséről  szóló  1/2019.
(II.15.) költségvetési rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

3. A 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

4. Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

5. Az  önkormányzat  vagyonáról  és  vagyongazdálkodásának  szabályairól  szóló
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

6. A  köztemető  rendjéről,  használatának,  igénybevételének  szabályairól  szóló
önkormányzati rendelet sírhely megváltási díjainak felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

7. Szociális célú tűzifáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

8. Ábrahámhegy Község Önkormányzat 2020. évi koncepciójáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

9. 2020. évi belső ellenőrzési tervről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

10. 2020. évi munkatervről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
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11. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálására
vonatkozó szabályzatról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

12. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (külső szakértők) szabályzatáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

13. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

14. Beszámoló a Társulási Tanács 2019. évi munkájáról és Badacsonytomaj Város és
Ábrahámhegy,  Salföld  Községek  Napközi  Otthonos  Óvodai  Ellátást  Biztosító
Intézményi Társulás működéséről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

15. „Közvilágítási  rendszer  ép.  és  komplex  közvil.szolg  2”  tágyú  közbeszerzési
eljárásról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

16. Csónakveszteglőre beérkezett pályázatok elbírálásáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

17. Multifunkcionális  közösségi  ház  elnevezéséről  és  az  önkormányzati  tulajdonú
gazdasági társaságról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

18. Balaton vízparti területeinek felhasználására vonatkozó szakmai egyeztetési terv
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

19. Beszámoló Ábrahámhegy község környezeti állapotáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

20. Ábrahámhegy 0106/4. hrsz-ú ingatlan helyi közúttá történő átminősítése
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

21. Ábrahámhegy 0106/20. hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolási kérelem
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

22. Van Suntum Magdolna belterületbe csatolási kérelme
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

23. Ábrahámhegy Község Önkormányzat  tulajdonában lévő 0120/32.  hrsz-ú ingatlan
hasznosításáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

24. Ábrahámhegy 254. hrsz-ú ingatlan tulajdonközösség megszüntetéséről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

25. Ábrahámhegy Révész utca felújítása
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

26. Ábrahámhegy Árvácska utca felújítása
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

27. Gaál Tibor vételi szándék kérelme Ábrahámhegy 0121/24. hrsz.
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

28. Köztisztviselők cafeteria juttatása 2020. évben
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

29. 2019. évi közmeghallgatásról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

30. Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

31. Keressük 2019. év Veszprém Megye Önkéntesét
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

32. SZMSZ módosításáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

33. Gáspár Anita kérelméről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
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ZÁRT ülés
1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

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

Felelős:  Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő:  azonnal

I. NAPIRENDEK ELŐTT

Vella Ferenc Zsolt polgármester  köszönti Baki Jánosnét, az Ügyrendi Bizottság megválasztott
kültagját, felkéri, hogy az esküt tegye le.

Baki Jánosné az esküt letette.
(Az esküokmány a jegyzőkönyv melléklete.)

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

 (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden képviselő megismerte. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs.
Javasolja  az  előterjesztés  szerinti  határozati  javaslatot  elfogadásra.  Kéri,  hogy  kézfelemeléssel
szavazzanak.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
143/2019. (XI.14.) 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. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

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

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások:
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Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden  képviselő  megismerte.  Elmondja,  hogy  polgármesteri  hatáskörében  hozhat  bizonyos
döntéseket, erre leginkább a szociális rendeletben foglaltaknak megfelelően kerül sor, melyekről a
testületet tájékoztatja. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs.  Javasolja
az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadásra. Kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzanak.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
144/2019. (XI.14.) HATÁROZATA

Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester  átruházott
hatáskörben  hozott  döntéseiről  szóló  tájékoztatót  az  előterjesztés  szerinti  tartalommal
megtárgyalta és elfogadja. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

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

(Szóbeli előterjesztés)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, hogy Révfülöpön Óvodai Társulási ülésen vett részt,
ahol a vezetőség választása is megtörtént. A Kővágóörsi Közös Hivatalban újra munkába állt, Dr.
Szabó Tímea jegyző. A vezető óvónő kérte, hogy 15 eFt/fő jutalmat szavazzon meg a Társulási
Tanács  a  kollégáknak.  A  6  x  15  eFt  a  költségvetésükbe  belefér.  A  háziorvosi  praxissal
kapcsolatosan  Balatonrendes  képviselő-testülete  még  a  nyáron  kinyilvánította,  hogy  nem kíván
hozzájárulni a praxis vásárlásához. Az új polgármestert tájékoztatták az előzményekről, arról, hogy
a  három településnek  1  millió  forintot  kell  kifizetni,  Balatonrendes  részéről  lakosságarányosan
mintegy 100 eFt-ról van szó. Az új polgármester a számadatok ismeretében támogatja a praxis
vásárlását. Révfülön tartandó együttes ülésen a három testület fogja meghozni a döntést.  Tapolcán
részt  vett  a  Rendőrség  által  tartott  beszámolón,  ahol  jelezte,  hogy  az  átmenő  teherforgalom
veszélyes a község számára, illetve  belterületen elszaporodtak a vadak.  Kérte, hogy kilövésüket
támogassák. A rendőrség a felvetéseket meg fogja vizsgálni. A nád kivágása érdekében a Nemzeti
Park  megkeresését  javasolja.  A  Turisztikai  Ügynökséggel  is  tárgyalt,  a  strandot  felmérték  és
javaslatot tesznek, hogy Ábrahámhegy mire adhat be pályázatot. Nem biztos, hogy eredményes lesz
a pályázat, mindösszesen 35 település nyerhet. A Balatoni Szövetség elnöke, Balassa Balázs által
tartott  fogadáson vett  részt.  A Társulási  Tanács alakuló ülésén vett  részt,  melynek ismét Tóth
Csaba lett az elnöke. Tárgyalt a Balatoni Vízpart Rehabilitációs Tervről, mely jelen ülés napirendjét
képezi.
Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs.  Kéri, hogy aki a beszámoló
elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

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
145/2019. (XI.14.) HATÁROZATA

Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  polgármester
beszámolóját a két ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről elfogadja. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. Napirendi pont
Badacsonytomaji  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2019.  évi  költségvetés
módosításáról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden  képviselő  megismerte.  Kérdezi  jegyző  asszonyt,  hogy  van-e  kiegészítés,  illetve
képviselőtársait, hogy kérdés, hozzászólás van-e? 

Wolf  Viktória  jegyző elmondja,  hogy  a  szakmai  anyag  az  előirányzatokon  belüli
átcsoportosításokat tartalmazza. Ezt követően fogja tárgyalni a Badacsonytomaji Hivatal, majd a
rendelet kihirdetésével lesz hatályos a rendelet módosítás. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester javasolja az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadását.
Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
146/2019. (XI.14.) HATÁROZATA

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés módosításáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Badacsonytomaji  Közös
Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítását a határozat 1-2. mellékletét
képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

2. Napirendi pont
       Ábrahámhegy község önkormányzatának 2019.  évi  költségvetéséről szóló 1/2019.

(II.15.) költségvetési rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
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(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden  képviselő  megismerte.  Kérdezi  jegyző  asszonyt,  hogy  van-e  kiegészítés,  illetve
képviselőtársait, hogy kérdés, hozzászólás van-e? 

Wolf  Viktória jegyző elmondja,  hogy  a rendelet  módosításba  az átcsoportosításokat,  illetve  a
testületi döntések végrehajtását építettük be. A központi előirányzat módosításnak is eleget tettünk
az államháztartási jogszabályok betartásával. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester javasolja az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadását.
Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotja:

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2019.(XI.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv 5. melléklete)

3. Napirendi pont
A 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden  képviselő  megismerte.  Kérdezi  jegyző  asszonyt,  hogy  van-e  kiegészítés,  illetve
képviselőtársait, hogy kérdés, hozzászólás van-e? 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Képviselő-testület a költségvetés elfogadásáig a rendelet
elfogadásával tudja szabályszerűen a bevételeket beszedni és a kiadásokat teljesíteni. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester javasolja az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadását.
Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotja:

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2019.(XI.18.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról

(A rendelet a jegyzőkönyv 7. melléklete)
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4. Napirendi pont
Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden  képviselő  megismerte.  Elmondja,  hogy  az  elmúlt  években  az  adók  beszedése  a
jogszabályoknak  megfelelően  történt,  a  tervezett  bevételek  teljesültek,  változtatásra  nem  volt
szükség. 

Gáspár  József képviselő  megjegyzi,  hogy  sok  olyan  beépítetlen  belterületi  telek  van,  ahol  a
közművek is megvalósultak. Az lenne a cél, hogy ezek a telkek beépüljenek. A jelenlegi telekadó
nem  ösztönzi  értékesítésre  a  tulajdonosokat.  Az  ideiglenes  jelleggel  végzett  iparűzési  adó
tekintetében szorosabb ellenőrzést  kellene megvalósítani.  Ennek a strandi  kabinsor  átépítésével
kapcsolatosan lehet jelentősége.

Vella  Ferenc  Zsolt polgármester  elmondja,  hogy  a  beépítetlen  telkek  esetében  a  telekadó
módosításával egyetért.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy 180 napos folyamatos munkavégzés után kell iparűzési adót
fizetni. A jövőben heti egy napra egy kollégát fog kiküldeni, aki a területet körbejárja, az ellenőrzés
során bírság is kivethető. Az elhanyagolt ingatlanokat így lehetne szankcionálni. Az idegenforgalmi
adó ellenőrzés is megoldható a következő szezonban.

Vella Ferenc Zsolt polgármester kéri a telekadó ellenőrzésről egy rövid összegzést készíteni, az
idegenforgalmi  adóellenőrzést  javasolja  elhalasztani.  A  rendelet  felülvizsgálatát  javasolja  fél  év
múlva. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
147/2019.(XI.14.) HATÁROZATA 

Helyi adókról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  helyi  adókról  szóló
9/2014.(X.08.)  önkormányzati  rendeletét  áttekintette,  annak  módosítását  jelenleg  nem
javasolja.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Kugler Márta adóigazgatási ügyintéző

5. Napirendi pont
Az  önkormányzat  vagyonáról  és  vagyongazdálkodásának  szabályairól  szóló
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
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(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden  képviselő  megismerte.  Kérdezi  jegyző  asszonyt,  hogy  van-e  kiegészítés,  illetve
képviselőtársait, hogy kérdés, hozzászólás van-e? 

Wolf  Viktória  jegyző elmondja,  hogy  az  év  közbeni  vagyonmozgásokat,  illetve  az  ingatlan
megosztást átvezettük. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester javasolja az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadását.
Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotja:

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2019.(XI.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 2/2017.(II.08.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv 10 melléklete)

Vella Ferenc Zsolt polgármester szünetet rendel el 13,33 órakor.
A jegyző a 14/2019.(XI.14.) önkormányzati rendeletet kihirdette.

A képviselő-testület ülése 13,38 órakor folytatódik. A jelen lévő képviselők száma 5 fő.

6. Napirendi pont
A  köztemető  rendjéről,  használatának,  igénybevételének  szabályairól  szóló
önkormányzati rendelet sírhely megváltási díjainak felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden  képviselő  megismerte.  Kérdezi  jegyző  asszonyt,  hogy  van-e  kiegészítés,  illetve
képviselőtársait, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Tájékoztatást kér arról, hogy az urnás temetéskor
milyen feltételekkel helyezhető az urna a földbe. 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a rendeletet kötelező évente megtárgyalni, két éve történt
utoljára változtatás. Elmondja, hogy arról volt szó, hogy meg kell vizsgálni, lehet-e kimondottan
egy területet kijelölni az urnás temetéshez. A nyilvántartáshoz létezik egy jó szoftver, melyre az
árajánlatot megkérte. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
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Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
148/2019.(XI.14.) HATÁROZATA 

A köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól
szóló önkormányzati rendelet sírhely megváltási díjainak felülvizsgálatáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  köztemető  rendjéről,
használatának,  igénybevételének  szabályairól  szóló  12/2010.(XI.22.)  önkormányzati
rendelet mellékletében szabályozott sírhely-megváltási díjakat felülvizsgálta és a sírhely-
megváltási díjakat nem módosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

7. Napirendi pont
Szociális célú tűzifáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden képviselő megismerte. Elmondja, hogy a tavalyi összegnek mintegy a felét biztosítják az
idén, a kiszállítást az önkormányzat fogja végezni. A szociális tűzifát minden évben ugyanaz a kör
kéri,  az érintetteket a Jegyző asszony a Hivatalon keresztül ki fogja értesíteni.  A Kormány által
adott  rezsicsökkentéssel  összefüggő támogatást  többen nem vették igénybe,  ha határidőre  nem
kerül kiosztásra a kért tüzelő, akkor vissza kell fizetni a pénzt. Kérdezi jegyző asszonyt, hogy van-e
kiegészítés,  illetve  képviselőtársait,  hogy  kérdés,  hozzászólás  van-e?  Megállapítja,  hogy  nincs.
Javasolja  az  előterjesztés  szerinti  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  ezzel  egyetért,
kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
149/2019.(XI.14.) HATÁROZATA 
Szociális célú tűzifa vásárlásáról 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a  Bakonyerdő  Erdészeti  és  Faipari  Zrt.-vel  (8500  Pápa,  Jókai  u.  46.)  szociális  célú

tüzelőanyag vásárlására  33 m3 keménylombos tűzifa tárgyában adásvételi  szerződés
megkötését rendeli el.

2. felhatalmazza Vella Ferenc Zsolt polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
3. az önrész összegét  – 41.910 Ft –  és a kiszállítás költségét az önkormányzat 2019. évi

költségvetéséről  szóló  önkormányzati  rendelet  működési  kiadások  keret  terhére
biztosítja.

Határidő: elfogadásra azonnal
a szerződés aláírására 8 nap 
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Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Tóth Zsuzsanna osztályvezető-helyettes

Vella Ferenc Zsolt polgármester javasolja az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadását.
Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotja:

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2019.(XI.18.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa juttatás szabályairól

(A rendelet a jegyzőkönyv 13 melléklete)

8. Napirendi pont
Ábrahámhegy Község Önkormányzat 2020. évi koncepciójáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden  képviselő  megismerte.  Kérdezi  jegyző  asszonyt,  hogy  van-e  kiegészítés,  illetve
képviselőtársait, hogy kérdés, hozzászólás van-e? 

Gáspár  József  képviselő elmondja,  hogy  a  pályázati  lehetőség  az  utak,  járdák,  hidak
vonatkozásában, és a hivatal épületének felújítása kapcsán lehet érdekes. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester javasolja ezeket a koncepcióban figyelembe venni. 

Wolf Viktória jegyző elmondja,  hogy 2019.  évre mindkét képviselő-testület  az illetményalapot
megemelte,  ehhez a kiegészítő pályázati  forrást  elnyertük.  Ha az idén nem lesz pályázat,  akkor
néhány kollégának nagyon visszaesik a bére. A törvény szerinti szorzóval a kollégák 50 %-a nem éri
el  a  minimálbért.  A két  testület  ígérvényt tett  arra,  hogy ha nem lesz más lehetőség,  a  Közös
Hivatal pénzmaradványából biztosítja a szükséges fedezetet.

Vella Ferenc Zsolt polgármester javasolja ezt a gondolatot tovább vinni. Elmondja, hogy más
szférában lényegesen jobb anyagi kondíciókat tudnak biztosítani.  Kéri,  hogy aki az előterjesztés
szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
150/2019. (XI.14.) HATÁROZATA
2020. évi költségvetési koncepcióról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Ábrahámhegy  Község
Önkormányzatának 2020.  évi  költségvetési  koncepcióját  megtárgyalta,  és a költségvetés
készítéséhez a következőket határozza meg:   
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1. A képviselő-testület  a 2020.  évi  költségvetésben alapvető célként  határozza meg az
önkormányzati  gazdálkodás  egyensúlyának  megtartását,  az  önkormányzat  kötelező
feladatainak  ellátását,  az  intézmények  biztonságos  működését,  figyelemmel  a
feladatfinanszírozásra.  

2. A 2020. évi költségvetésben a bevételek nagyságrendje meghatározza az intézmények
kiadásának  tervezhető  mértékét.  Az  önkormányzat  által  önként  vállalt  feladatok
finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére
lehetséges.  Törekedni kell új bevételi források felkutatására.  

3. A helyi adóbevételek tervezés folyamán a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében
törekedni kell a reális tervezésre. Az adóbevételek realizálásához továbbra is hatékony
adófelderítési  munkára  van  szükség,  ezen  belül  kiemelt  jelentőségű  feladat  az  új
adóalanyok  felderítése,  nagyobb  figyelmet  kell  fordítani  a  földtulajdonosokra,  a
mezőgazdasági vállalkozásokra és az őstermelőkre.  

4. Az  önkormányzat  működési  és  sajátos  működési  bevételei  tekintetében  a
kintlévőségek, tartozások, hátralékok hatékony beszedésére intézkedéseket kell tenni,
azok végrehajtását figyelemmel kell kísérni.  

5. A  2014-2020.  közötti  európai  uniós  fejlesztési  időszakban  a  pályázati  lehetőségek
további  feltárásához,  valamint  a  pályázatok  előkészítéséhez  forrás  szükséges.  A
fejlesztések megvalósításához szükséges önerőt a 2020. évi költségvetésben meg kell
tervezni.   

6. A  fejlesztési  kiadások  tekintetében  a  2019.  évről  áthúzódó,  folyamatban  lévő,
kötelezettséggel terhelt fejlesztéseket be kell tervezni, figyelemmel a meg nem valósult
célokra is.  

7. Az önkormányzati szintű vagyonállományt át kell tekinteni, a funkció nélküli, illetve
hasznosítható tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítésével törekedni kell a felhalmozási
célú bevételek növelésére.  

8. A  Kormányzat  által  indított  közfoglalkoztatási  programok pályázati  lehetőségeinek
kihasználásával,  valamint  a  programok  saját  bevételeinek  visszaforgatásával  kell  a
hatékonyabb,  magasabb  színvonalú  és  költségtakarékos  megvalósítására  kell
törekedni.  

9. A  közfoglalkoztatási  pályázatban  nem  szereplő,  de  a  megvalósításhoz  szükséges
személyi  és  dologi  kiadásokat  az  önkormányzat  költségvetésében  úgy  kell
megtervezni, hogy az magasabb szintű értékteremtést valósítson meg.  

10. A  települési  támogatás  és  egyéb  szociális  juttatások  előirányzatának  2020.  évi
tervezése  során figyelembe kell  venni  az  ellátottak  számának,  illetve a  mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének változását.  

11. A  jogszabályban  meghatározott,  alanyi  jogon  járó  szociális  ellátásokon  túlmenően
azokat  a  juttatásokat  kell  megtervezni,  amelyek  a  rendkívüli  élethelyzetbe  került
emberek rászorultsági alapon történő megsegítését szolgálják.  

12. A  települési  támogatáson  belül  folytatni  kell  az  elmúlt  években  kialakított  helyi
támogatási formákat, melynek célcsoportjai az idősek, a fiatalok, a fogyatékkal élők és
rászoruló családok. 

13. A 2020. évi költségvetési rendeletben a letelepedési támogatás elkülönítése szükséges.
14. A Bursa Hungarica pályázathoz kapcsolódó önkormányzati forrás összegét a 2020. évi

előirányzat tervezésénél figyelembe kell venni, az év közben visszautalt támogatásokat
is. 

15. A  helyi  önkormányzatok  kötelezően  ellátandó  feladatainak  körében  a  települési
közrend  erősítése,  a  közbiztonság  javítása  érdekében  a  jelenleg  is  működő
önkormányzati rendészeti tevékenységet a jövőben is indokolt fenntartani. 

16. A települési rendezvényterv 2020. évi előirányzata a képviselő-testület javaslata alapján
tervezhető. 

17. Az általános tartalék összegét növelni szükséges. 
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18. A karbantartási, felújítási, felhalmozási céltartalékot tervezni kell.
19. A  civil  szervezetek  és  non-profit  szervezetek,  önkormányzati  tulajdonú  gazdasági

társaságok működésére fordított támogatásának 2020. évi előirányzata legalább a 2019.
évi teljesítés figyelembe vételével tervezendő.  

20. Az uniós és nemzeti pályázati forrásokat folyamatosan kutatni kell
21. A költségvetésben útfelújítási céltartalék elkülönítése javasolt.
22. Az  önkormányzat  és  intézményei  feladatellátásának  racionálisabb  megszervezése

kapcsán  elsődlegesen  meg  kell  vizsgálni  a  természetes  létszámfogyás  adta
lehetőségeket a közszférában dolgozók teljes körére vonatkozóan.  

23. A létszámgazdálkodás területén érvényesülnie kell a maximális hatékonyság elvének.   
24. A  nevelési-oktatási  intézmény  üzemeltetési,  illetve  karbantartási  feladataihoz

szükséges  fedezetet  az  önkormányzatnak  elsődlegesen  a  központi  költségvetés
feladatfinanszírozásból kell biztosítani. 

25. Az intézményi térítési díjak tervezésénél az önköltségszámításon túlmenően az ágazati
törvények szabályozását, a várható infláció mértékét, valamint a piaci viszonyokat kell
alapul  venni,  törekedni  kell  az  igénybe  vett  szolgáltatások  tényleges  árának
megfizetésére.  

26. Az intézmények költségvetésében a feladat ellátásához szükséges mértékben meg kell
tervezni  kiadásként  a  közfoglalkoztatottak  munkabérköltségeit,  bevételként  az
igényelhető pályázati támogatást.  

27. A dologi kiadások tervezésénél elsődlegesen és minden más kiadást megelőzően meg
kell  tervezni  a  12  havi,  az  intézmény  működéséhez  szükséges  közüzemi  díjak
fedezetét.  

28. Az  intézmények  vezetői  felhatalmazást  kapnak  arra,  hogy  a  kedvezőbb  feltételek
elérése  érdekében valamennyi  szolgáltatási,  vállalkozói,  megbízási,  határozott  idejű
munkaszerződést,  bérleti  szerződést,  szállítói  megállapodást  felmondjanak,  újra
tárgyalva  megkössenek,  ha indokolt,  versenyeztessenek.   A több intézményt  érintő
szolgáltatások esetén önkormányzati szintű versenyeztetés szükséges. 

 
Határidő: elfogadásra azonnal

egyebekben 2020. évi költségvetési tervezés
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető
Tóth Zsuzsanna osztályvezető-helyettes

9. Napirendi pont
2020. évi belső ellenőrzési tervről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden képviselő megismerte. Elmondja, hogy az elmúlt években a belső ellenőrzést végző külsős
cég  jó  anyagokat  készített,  a  strand,  a  hivatali  pénztár  ellenőrzése,  a  szabályzatok  ellenőrzése
megtörtént. A jövő évben az előterjesztés szerinti 4 célszerületet javasolja ellenőrzésre. Kérdezi
jegyző asszonyt, hogy van-e kiegészítés, illetve képviselőtársait,  hogy kérdés, hozzászólás van-e?
Megállapítja,  hogy  nincs.  Javasolja  az  előterjesztés  szerinti  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,
hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
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Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
151/2019. (XI.14.) HATÁROZATA
2020. évi belső ellenőrzési tervről

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi belső ellenőrzési
tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: elfogadásra azonnal, 
egyebekben ütemterv szerint

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Tóth Zsuzsanna ovh.

10. Napirendi pont
2020. évi munkatervről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden  képviselő  megismerte.  Kérdezi  jegyző  asszonyt,  hogy  van-e  kiegészítés,  illetve
képviselőtársait, hogy kérdés, hozzászólás van-e? 

Wolf Viktória jegyző elmondja,  hogy a munkaterv a határidők betartásához nyújt  segítséget a
kollégák részére. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester megjegyzi, hogy évente minimum 7 ülést és 1 közmeghallgatást
kell tartani. Javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki ezzel
egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
152/2019. (XI.14.) HATÁROZATA

a 2020. évi munkatervről

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. az önkormányzat 2020. évi munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti formában és

tartalommal jóváhagyja.
2. felkéri Slang Henrietta igazgatási ügyintézőt, hogy a képviselő-testület által elfogadott

munkatervet a www.abrahamhegy.hu honlapon tegye közzé.

Határidő: azonnal, egyebekben munkaterv szerint
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintézőt 
Munkatervben megjelölt felelősök

http://www.abrahamhegy.hu/
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152/2019.(XI.14.) HATÁROZAT MELLÉKLETE 
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi munkaterve

Az ülés időpontja és
helye A tervezett napirendek címe

Az előterjesztések
elkészítésének határideje, az

előkészítéséért felelős személy
vagy szervezet megnevezése

2020. január 30.
(csütörtök)

13,00 óra

Badacsonytomaji
Közös

Önkormányzati
Hivatal

Ábrahámhegyi
Kirendeltsége 

Polgármesteri Iroda 

1. Ábrahámhegy község 
önkormányzata 2019. évi 
költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet módosítása

Előkészítő: költségvetési 
osztályvezető 
Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap

2. Ábrahámhegy község 
önkormányzata 2020. évi 
költségvetéséről szóló rendelet 
előkészítése 

Előkészítő: költségvetési 
osztályvezető 
Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap

3. Tájékoztató Ábrahámhegy község 
2020. évben megtartandó 
rendezvényeiről, az ellátandó 
feladatokról; a rendezvények 
részletes költségvetéséről; 
rendezvényterv elfogadásáról

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna ovh.
Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap

4. Beszámoló a polgármester 
átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről

Előkészítő: Ig.üi.
Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap

5. Tájékoztató a két ülés között történt 
fontos eseményekről 

Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap

6. Beszámoló  a  lejárt  határidejű
önkormányzati  döntések
(határozatok,  rendeletek)
végrehajtásáról

Előkészítő: Ig.üi.
Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap

7. Saját bevételek, valamint az 
adósságot keletkeztető ügyletekből 
eredő fizetési kötelezettségek 
megállapítása 
(Áht.29/A.§)

Előkészítő:  költségvetési
osztályvezető
Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap

8. Egyéb aktuális ügyek Előkészítő: jegyző
Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap

2020. február 27.
(csütörtök)

13,00 óra

Badacsonytomaji
Közös

Önkormányzati
Hivatal

Ábrahámhegyi
Kirendeltsége 

Polgármesteri Iroda 

1. Étkezési térítési díjak felülvizsgálata Előkészítő: költségvetési 
osztályvezető 
Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap

2. Beszámoló a polgármester 
átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről

Előkészítő: Ig.üi.
Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap 

3. Beszámoló  a  lejárt  határidejű
önkormányzati  döntések
(határozatok,  rendeletek)
végrehajtásáról

Előkészítő: Ig.üi.
Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap
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4. Tájékoztató a két ülés között történt
fontos eseményekről

Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap

5. Egyéb aktuális ügyek

2020. április 24. 
(csütörtök)

13,00 óra

Badacsonytomaji
Közös

Önkormányzati
Hivatal

Ábrahámhegyi
Kirendeltsége 

Polgármesteri Iroda

1. Ábrahámhegy község 
önkormányzata képviselő-testülete 
2019. évi költségvetése 
végrehajtásának zárszámadása

Előkészítő: ktgv.osztályvezető
Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap

2. Ábrahámhegy község 
önkormányzata 2020. évi 
költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet módosítása

Előkészítő: ktgv.osztályvezető
Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap

3. Beszámoló Ábrahámhegy Község 
Önkormányzata 2019. évi belső 
ellenőrzéséről, megtett 
intézkedésekről

Előkészítő:  jegyző,
ktgv.osztályvezető, belső ellenőr
Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap

4. Tájékoztató a közrend és 
közbiztonság helyzetéről                    

Előkészítő: rendőrkapitány
Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap

5. Beszámoló az Ábrahámhegyi 
Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Előkészítő: PEB elnök
Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap

6. Ábrahámhegy  Község
Önkormányzata  2020.  évi
közbeszerzési terve 

Előkészítő: műszaki üi.
Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap

7. Civil  szervezetek  beszámolója  a
2020. évi tevékenységükről

Előkészítő: civil szervezetek
Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap

8. Beszámoló a polgármester 
átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről

Előkészítő: Ig.üi.
Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap

9. Tájékoztató a két ülés között történt
fontos eseményekről

Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap

10. Beszámoló a lejárt határidejű 
önkormányzati döntések 
(határozatok, rendeletek) 
végrehajtásáról

Előkészítő: Ig.üi.
Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap

11. Egyéb aktuális ügyek

2020. május 28.
(csütörtök)

13,00 óra
Badacsonytomaji

Közös
Önkormányzati

Hivatal
Ábrahámhegyi
Kirendeltsége 

Polgármesteri Iroda 

1. Gyermekvédelmi tevékenységről 
beszámoló (1997. XXXI. törvény 96.§
(6) bekezdés)

Előkészítő: jegyző, gyermekjóléti 
szolgálatvezető, 
Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap

2. Beszámoló a polgármester 
átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről

Előkészítő: aljegyző
Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap

3. Tájékoztató a két ülés között 
történt fontos eseményekről

Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap
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4. Beszámoló a lejárt határidejű 
önkormányzati döntések 
(határozatok, rendeletek) 
végrehajtásáról

Előkészítő: aljegyző
Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap

5. Egyéb aktuális ügyek

2020. augusztus 27.
(csütörtök)

9,00 óra

Badacsonytomaji
Közös

Önkormányzati
Hivatal

Ábrahámhegyi
Kirendeltsége 

Polgármesteri Iroda

1. Tájékoztató az önkormányzat 
2020. évi költségvetésének I. félévi 
végrehajtásáról  

Előkészítő: ktgv.osztályvezető
Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap

2. Bűnmegelőzési Koncepció 
felülvizsgálata

Előkészítő: jegyző
Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap

3. Beszámoló a polgármester 
átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről

Előkészítő: Ig.üi.
Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap

4. Tájékoztató a két ülés között 
történt fontos eseményekről

Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap

5. Beszámoló a lejárt határidejű 
önkormányzati döntések 
(határozatok, rendeletek) 
végrehajtásáról

Előkészítő: Ig.üi.
Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap

6. Egyéb aktuális ügyek

2020. szeptember
24. (csütörtök)

13,00 óra

Badacsonytomaji
Közös

Önkormányzati
Hivatal

Ábrahámhegyi
Kirendeltsége 

Polgármesteri Iroda

1. Tájékoztató a település 
egészségügyi helyzetéről

Előkészítő: háziorvos, védőnő
Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap

2. Tájékoztató a település szociális 
helyzetéről

Előkészítő: jegyző
Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap

3. BURSA Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati 
Ösztöndíjprogramhoz csatlakozás 

Előkészítő: jegyző
Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap

4. Ábrahámhegy község 
önkormányzata 2020. évi 
költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet módosítása

Előkészítő: ktgv.osztályvezető
Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap

5. Tájékoztató a két ülés között történt 
fontos eseményekről

Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap

6. Beszámoló a lejárt határidejű 
önkormányzati döntések 
(határozatok, rendeletek) 
végrehajtásáról

Előkészítő: jegyző
Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap

7. Egyéb aktuális ügyek
2020. október 29.

(csütörtök)
13,00 óra

Badacsonytomaji
Közös

1. Tájékoztató az önkormányzat 
2020. évi költségvetésének I-III. 
negyedéves

Előkészítő: ktgv.osztályvezető
Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap

2. Helyi  adórendeletek
felülvizsgálata

Előkészítő: ktgv.osztályvezető
Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap
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Önkormányzati
Hivatal

Ábrahámhegyi
Kirendeltsége 

Polgármesteri Iroda

3. Ábrahámhegy község 
önkormányzata 2020. évi 
belsőellenőrzési ütemtervének 
meghatározása

Előkészítő: ktgv.osztályvezető
Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap 

4. A 2020. évben lebonyolított 
rendezvényeinek értékelése

Előkészítő: Tóth Zsuzsanna pü.üi.,
művelődésszervező
Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap

5. Közmeghallgatás előkészítése Előkészítő: jegyző
Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap

5. Adóztatásról szóló beszámoló Előkészítő: Kugler Márta adóig.üi.
Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap

6. Beszámoló a település környezeti 
állapotáról

Előkészítő: műszaki üi.
Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap

7. Beszámoló a polgármester 
átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről

Előkészítő: Ig.üi.
Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap

8. Tájékoztató a két ülés között 
történt fontos eseményekről

Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap

9. Beszámoló a lejárt határidejű 
önkormányzati döntések 
(határozatok, rendeletek) 
végrehajtásáról

Előkészítő: Ig.üi.
Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap

10. Egyéb aktuális ügyek

2020. november 26.
(csütörtök)

13,00 óra

Badacsonytomaji
Közös

Önkormányzati
Hivatal

Ábrahámhegyi
Kirendeltsége 

Polgármesteri Iroda

1. Ábrahámhegy Község 
Önkormányzata képviselő-
testületének 2021. évi munkaterve

Előkészítő: jegyző
Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap

2. Ábrahámhegy Község 
Önkormányzata 2021. évi 
költségvetési koncepciójáról

Előkészítő: ktgv.osztályvezető
Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap

3. Beszámoló a polgármester 
átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről

Előkészítő: Ig.üi.
Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap

4. Tájékoztató a két ülés között 
történt fontos eseményekről

Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap

5. Beszámoló a lejárt határidejű 
önkormányzati döntések 
(határozatok, rendeletek) 
végrehajtásáról

Előkészítő: Ig.üi.
Előterjesztő: polgármester
Határidő: ülést megelőző 15 nap

6. Egyéb aktuális ügyek

11. Napirendi pont
A  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázatok  elbírálására
vonatkozó szabályzatról
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Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden  képviselő  megismerte.  Kérdezi  jegyző  asszonyt,  hogy  van-e  kiegészítés,  illetve
képviselőtársait, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs. Javasolja az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
153/2019. (XI.14.) HATÁROZATA

„Szabályzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok
Elbírálására”

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete
szerinti  tartalommal  a  „Szabályzat  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatok Elbírálására” elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

Tamás Lászlóné ov.
Tóth Zsuzsanna ovh.
Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 
12. Napirendi pont

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (külső szakértők) szabályzatáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden  képviselő  megismerte.  Kérdezi  jegyző  asszonyt,  hogy  van-e  kiegészítés,  illetve
képviselőtársait, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs. Javasolja az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
154/2019. (XI.14.) HATÁROZATA

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (külső szakértők) szabályzatáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete
szerinti  tartalommal  a  „Szakmai  tevékenységet  segítő  szolgáltatások  (külső  szakértők)
szabályzat”-át elfogadja.
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Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

Tamás Lászlóné ov.
Tóth Zsuzsanna ovh.
Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 
13. Napirendi pont

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden  képviselő  megismerte.  Kérdezi  jegyző  asszonyt,  hogy  van-e  kiegészítés,  illetve
képviselőtársait, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs. Javasolja az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
155/2019. (XI.14.) HATÁROZATA

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a  Tapolca  Környéki  Önkormányzati  Társulás  Társulási  Megállapodásának

módosítására vonatkozó javaslatot a mellékelt tartalommal elfogadja.
2. felkéri  Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert,  hogy  a  Társulási  Megállapodás

módosítását  elfogadó  képviselő-testületi  határozatot  küldje  meg  a  Tapolca
Környéki Önkormányzati Társulás elnökének további intézkedés végett.

3. felhatalmazza  Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert,  hogy  a  módosított  Társulási
Megállapodást az önkormányzat képviseletében írja alá.

Határidő: elfogadásra azonnal
megküldésre 3 munkanap

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

 

14. Napirendi pont
Beszámoló  a  Társulási  Tanács  2019.  évi  munkájáról  és  Badacsonytomaj  Város  és
Ábrahámhegy,  Salföld  Községek  Napközi  Otthonos  Óvodai  Ellátást  Biztosító
Intézményi Társulás működéséről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. melléklete)

Hozzászólások:
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Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden képviselő  megismerte.  Elmondja,  hogy a  Társulási  Tanács  üléséről  mindig  beszámol a
képviselőknek. Kérdezi, hogy a bölcsődével kapcsolatosan történt-e előrelépés. 

Wolf  Viktória jegyző elmondja,  hogy 7 fővel,  teljes  létszámmal működik  a  mini  bölcsőde.  A
bővítéséhez a pályázatot beadtuk, megkezdődött  a tartalmi értékelése. Ha nyer a projekt,  akkor
2020-ban meg kell valósítani, vélhetően közbeszerzés köteles lesz az eljárás. A pedagógus létszám
megoldott, a gyerekek a 3 teleülés területén laknak. 

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

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
156/2019. (XI.14.) HATÁROZATA

Beszámoló a Társulási Tanács 2019. évi munkájáról és Badacsonytomaj város és
Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi

Társulás működéséről

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai

ellátását biztosító Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a Társulási Tanács 2019. évi
munkájáról  és  Badacsonytomaj  város  és  Ábrahámhegy,  Salföld  községek  Napközi
otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás működéséről szóló beszámolót
az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

2. felkéri  Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert,  hogy  a  Társulási  Tanácsot  a  döntésről
tájékoztassa.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

15. Napirendi pont
 „Közvilágítási rendszer ép. és komplex közvil.szolg 2” tágyú közbeszerzési eljárásról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden  képviselő  megismerte.  Kérdezi  jegyző  asszonyt,  hogy  van-e  kiegészítés,  illetve
képviselőtársait, hogy kérdés, hozzászólás van-e? 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy jelenleg hiánypótlás van folyamatban. A nyertest ki lehet
hirdetni,  a  legkedvezőbb  ajánlatot  az  Oriental  Lux  Kft.  adta,  plusz  költségvetési  forrást  nem
igényel. Elmondja, hogy név szerinti szavazás szükséges. 
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Vella Ferenc Zsolt polgármester megjegyzi, hogy 349 lámpáról van szó, melyet az állam által
biztosított normatívából és megtakarításból fizetünk. Javasolja az előterjesztés szerinti határozati
javaslat elfogadását. Felkéri jegyző asszonyt a név szerinti szavazás lebonyolítására. 

A jegyző a képviselőket névsor szerint szólítja.

Név szerinti szavazás:
Gáspár József képviselő:            igen
Kovács József alpolgármester: igen
Miklai Zsuzsanna képviselő: igen
Tóth Gábor képviselő: igen
Vella Ferenc Zsolt polgármester:             igen

(A név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv 22. melléklete)

Vella Ferenc Zsolt polgármester  megállapítja, hogy Ábrahámhegy Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
157/2019. (XI.14.) HATÁROZATA

„Közvilágítási rendszer ép. és komplex közvil.szolg 2” tárgyú közbeszerzési eljárás
megindításáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Döntéshozó testület
megállapítja, hogy
1. a „Közvilágítási rend. ép. és komplex közvil.szolg 2.” tárgyú – a Kbt. 115. § szerinti –

hirdetmény közzététele nélküli eljárás eredményes.
2. az Oriental Lux Kft. ajánlata érvényes, a benyújtott igazolások alapján nem tartozik a

kizáró  okok  hatálya  alá,  az  ajánlattételi  feltételeknek  megfelel,  szerződéskötésre
alkalmas.

3. a Led Reform Kft. és a Project Light Hungary Kft. ajánlata érvénytelen, az ajánlata
nem  felelt  meg  a  felhívásban  meghatározott  alkalmassági  feltételeknek,  a
szerződéskötésre alkalmatlan. Az  ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint
érvénytelen.

4. a  „Közvilágítási  rend.  ép.  és  komplex  közvil.szolg  2.”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás
nyertes  ajánlattevője  az  ajánlattételi  felhívásban  meghatározott  bírálati  szempont
alapján –legjobb ár-érték arány – az Oriental Lux Kft. (8244 Dörgicse, Külterület Hrsz
031/59. adószám: 25842379-2-19). A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatásával megbízott cég által előkészített szerződést
kösse meg, írja alá. 

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

BB tagjai
Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző

16. Napirendi pont
Csónakveszteglőre beérkezett pályázatok elbírálásáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. melléklete)
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Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  kiosztották,  azt  minden
képviselő  megismerte.  Tájékoztatja  a testületet,  hogy a pályázati  kiírás  szerint  sorsolással  kell  a
csónakhelyekről dönteni. Ismerteti a pályázók által elért pontokat. Az 1. hely az önkormányzaté,
tehát  a  sorsolásnál  a  2.  sorszámmal,  a  2.  csónakhellyel  kezdenek.  A  sorsoláshoz  a  hivatal  a
szükséges  kellékeket  előkészítette,  javasolja  a  sorsolás  lebonyolítását,  melyhez  felkéri  Miklai
Zsuzsanna képviselőt, hogy működjön közre

A pályázók neveit tartalmazó lebélyegzett lapokat Miklai Zsuzsanna képviselő egy üres dobozba helyezi, majd
kisorsolja az csónakveszteglők sorrendjét.

Vella Ferenc Zsolt polgármester  kérdezi,  hogy van-e kiegészítés, további kérdés, hozzászólás
van-e? Megállapítja, hogy nincs. Javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását a
pályázók  kisorsolt  sorrendiségének  ismeretében.  Kéri,  hogy  aki  ezzel  egyetért,  kézfelemeléssel
jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
158/2019. (XI.14.) HATÁROZATA

Csónakveszteglőre beérkezett pályázatok elbírálásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megállapítja,  hogy  az  „Ábrahámhegy  csónakveszteglő  –  csónakmenhely
használatára/bérletére” beérkezett  –  bontási  jegyzőkönyv  szerinti  –  16  db  pályázat
érvényes, és az eljárás eredményes.
sorsolás  alapján  csónakmenhelyek  használóinak  sorrendjét  a  következőképpen állapítja
meg:

1. csónakmenhely: Ábrahámhegy Község Önkormányzata
2. csónakmenhely: Kurtz György pályázó
3. csónakmenhely: Lakatos Béla László pályázó
4. csónakmenhely: Hüvely Zsolt László pályázó
5. csónakmenhely: Molnár István pályázó
6. csónakmenhely: Babos Jánosné és Babos János pályázó
7. csónakmenhely: Dányi Gábor pályázó
8. csónakmenhely: Göcző Mihály és Illés Dávid pályázó
9. csónakmenhely: Vetsey Gábor és id. Vetsey László pályázó
10. csónakmenhely: Brém Ottó pályázó
11. csónakmenhely: Csillag-Vella Rita pályázó
12. csónakmenhely: Páros Attila pályázó
13. csónakmenhely: Szabados Tibor pályázó
14. csónakmenhely: Joó Ferenc pályázó
15. csónakmenhely: Sárvári Zoltán és Berényi Gábor pályázó
16. csónakmenhely: Benkő István és id. Benkő István pályázó
17. csónakmenhely: Szőke Erazmus pályázó

Felkéri a Műszaki Osztályt, hogy a szerződéseket készítse elő.
Felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  nyertes  pályázókat  értesítse  a  döntésről  és  egyben
felhatalmazza a szerződések aláírására.

Határidő: elfogadásra azonnal
értesítésre 5 munkanap
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szerződéskötésre jogerős üzemeltetési engedély kézhezvételétől 15 nap
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

17.  Napirendi pont
Multifunkcionális  közösségi  ház  elnevezéséről  és  az  önkormányzati  tulajdonú
gazdasági társaságról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester kéri a Jegyző asszonyt, hogy adjon tájékoztatást.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az objektum nevéről, illetve ügyvezetőjének megbízásáról, a
megbízási  díj  összegéről,  az  ott  dolgozó  személyzetről  kell  dönteni.  A  Sportház  Kft.  az
önkormányzattal  köt  feladatellátási  szerződést  az  ügyviteli  feladatok  ellátására,  ajándéktárgyak
beszerzésére, nyilvántartására, árusítására. Feladatkörébe tartozik a megrendelések előkészítése, a
készlet ellenőrzése,  felel  az áru átvételéért,  előkészíti  az átadás-átvételi  dokumentumokat. Üzleti
terv  készítését,  költségkalkuláció  készítését,  vagyonkezelési  szerződés  előkészítését,  házirend
előkészítését  javasolja.  Az  objektumot  illetően  etikai  szabályzat  készítését  tartja  szükségesnek,
illetve  etikai  kódexet  a  munkavállalókra.  A  kulcsokra  vonatkozóan  szintén  szabályzatot  kell
készíteni, mivel a kulccsal rendelkezőknek kártérítési felelőssége is van. 

Vella Zsolt polgármester 15.10 órakor szünetet rendel el.
A képviselő-testület ülése 15.15 órakor folytatódik.

Szavazásra jogosult képviselők száma: 5 fő

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester kérdezi  a  képviselőtársait,  hogy  kérdés,  hozzászólás  van-e?
Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a vitában elhangzott és Jegyző asszony által összefoglalt
határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
159/2019. (XI.14.) HATÁROZATA

Fagyöngy Sportházról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Ábrahámhegy, Patak utca 2. szám alatti, 222/1 hrsz-ú multifunkciós közösségi házat 

„Fagyöngy Sportház” névre nevezi el.
2. a Fagyöngy Sportház Kft. ügyvezetőjének, Szabados Zsófiának fizetendő megbízási díj

mértékét bruttó 195.000 Ft összegben határozza meg.
3. felhatalmazza Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy a Fagyöngy Sportház Kft-vel a

feladatellátási  ellátási  szerződést  írja  alá  különösen  ügyviteli  feladatok  ellátása,
ajándéktárgyak beszerzésének előkészítése, nyilvántartása, értékesítése, megrendelők
előkészítése, készletnyilvántartás vezetése, áruátvétel feladatok ellátása tárgyában.

4. a Fagyöngy Sportház Kft. üzleti tervét jóváhagyólag tudomásul veszi.
5. felkéri  a Badacsonytomaji  KÖH-t, hogy a tulajdonos önkormányzat  és a Fagyöngy

Sportház Kft. között kötendő vagyonkezelési szerződést készítse elő.
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Határidő: elfogadásra azonnal
3.pontban 15 nap
5. pontban 15 nap

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Tóth Zsuzsanna ovh.
Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző

18. Napirendi pont
Balaton vízparti területeinek felhasználására vonatkozó szakmai egyeztetési terv
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden  képviselő  megismerte.  Kéri,  hogy  a  Védegylet  Pálkövéért  egyesület  által  megküldött
anyagot  a  Főépítész  úr  vizsgálja  felül.  Kérdezi  jegyző  asszonyt,  hogy  van-e  kiegészítés,  illetve
képviselőtársait, hogy kérdés, hozzászólás van-e? 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Miniszterelnökség felé november 22-ig meg kell küldeni az
önkormányzati véleményeket. 

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester kéri,  hogy  aki  az  előterjesztés  szerinti  határozati  javaslattal
egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
160/2019. (XI.14.) HATÁROZATA

Balaton vízparti területeinek felhasználására vonatkozó szakmai egyeztetési terv

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Balaton  vízparti  területeinek  felhasználására  vonatkozó  szakmai  egyeztetési  tervvel

kapcsolatos előterjesztést megismerte.
2. Szabó Zoltán főépítész véleményében foglaltakat támogatja.
3. a vélemény kiegészítéseként javaslatot tesz a következőkre: civil  szervezetek, érintett

lakossági  vélemények  ismeretében  kéri  a  Miniszterelnökség  felé  írandó  levélbe
belefoglalni.

4. felkéri  a Műszaki  Osztályt  a Főépítészi  vélemény és  javaslatok alapján  a válaszlevél
előkészítésére.

5. felkéri  Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert  a  válaszlevél  aláírására  és  megküldésére  a
Miniszterelnökségnek.

Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző

19. Napirendi pont
Beszámoló Ábrahámhegy község környezeti állapotáról
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Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 26. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden  képviselő  megismerte.  Kérdezi  jegyző  asszonyt,  hogy  van-e  kiegészítés,  illetve
képviselőtársait, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs. Javasolja az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
161/2019. (XI.14.) HATÁROZATA

Beszámoló a település környezeti állapotáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Ábrahámhegy  község
környezeti állapotáról szóló 2019. évi beszámolót – az előterjesztés szerinti tartalommal –
elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyin

Tóth Gábor képviselő az ülésteremből távozott 15,32 órakor.
A jelenlévő képviselők száma 4 fő.

20. Napirendi pont
Ábrahámhegy 0106/4. hrsz-ú ingatlan helyi közúttá történő átminősítése
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 27. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden  képviselő  megismerte.  Kérdezi  jegyző  asszonyt,  hogy  van-e  kiegészítés,  illetve
képviselőtársait, hogy kérdés, hozzászólás van-e? 

Gáspár  József  képviselő javasolja  az  esetleges  kérelmeket  egységesen  kezelni.  Ha  mindenki
megveszi a saját ingatlana alatti önkormányzati tulajdonban lévő földterületet, akkor egy magánutat
tudnak  kialakítani  és  megoldódik  a  bejárási  probléma.  Az  értékbecslést  megcsináltatja  az
önkormányzat,  de pénzt nem biztosít  hozzá, a saját költségükön oldhatják meg. Ha egységesen
nem támogatják az ingatlantulajdonosok, akkor minden marad úgy, ahogy most van. 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha az önkormányzat a kérelmezőnek eladja a 0106/4. hrsz-ú
ingatlant, akkor ezzel a többiek érdeke sérülhet, mivel lezárhatja a többiek elől. 
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Vella  Ferenc Zsolt polgármester azt  a  megoldást  javasolja,  hogy az önkormányzat  előzetesen
keresse  meg  az  érintetteket  eladási  szándékkal,  és  ha  minden  tulajdonos  vállalja  a  telkéhez
kapcsolódó területrész megvásárlását területarányosan, akkor az értékbecslést készíttesse el azzal,
hogy annak költségét szintén az érintett tulajdonosi kör vállalja fel. Kéri, hogy aki ezzel egyetért,
kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
162/2019. (XI.14.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy 0106/4 hrsz-ú ingatlan helyi közúttá történő átminősítése

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Ábrahámhegy  0106/4
hrsz-ú  ingatlan  helyi  közúttá  történő  átminősítése  tárgyában  előkészített  előterjesztést
megismerte és felkéri a polgármestert, hogy előzetesen keresse meg az érintetteket eladási
szándékkal,  és  ha  minden  tulajdonos  vállalja  a  telkéhez  kapcsolódó  területrész
megvásárlását  területarányosan,  akkor  az  értékbecslést  elkészítteti  azzal,  hogy  annak
költségét szintén az érintett tulajdonosi kör vállalja.

Határidő: elfogadásra azonnal
megkeresésre 5 nap

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző

21. Napirendi pont
Ábrahámhegy 0106/20. hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolási kérelem
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 28. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden  képviselő  megismerte.  Kérdezi  jegyző  asszonyt,  hogy  van-e  kiegészítés,  illetve
képviselőtársait, hogy kérdés, hozzászólás van-e? 

Kovács József alpolgármester megjegyzi, hogy egy bozótos, elhanyagolt részről beszélünk, ahol a
vadak megbújnak. 

Wolf  Viktória  jegyző elmondja,  hogy  csak  úgy  lehet  előre  mozdulni,  ha  a  főépítész  úr
megvizsgálja a belterületbe vonás lehetőségét, és javaslatát a testület felé megteszi. Elmondja, hogy
a területen helyszíni bejárást fogunk tartani, melynek tapasztalatairól az érinett ügyfelet tájékoztatni
kell.

Vella Zsolt polgármester javasolja felkérni a főépítész urat, hogy adjon javaslatot, illetve ezzel
párhuzamosan meg kell keresni a kérelmezőt, hogy a felmerülő költségeket vállalja-e. Javasolja az
előterjesztés szerinti I. határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel
jelezze. 
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Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
163/2019. (XI.14.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy 0106/20 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolási kérelem

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. az „Ábrahámhegy 0106/20 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolási  kérelem” tárgyában

elkészített előterjesztést megismerte.
2. elviekben hozzájárul  Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a

Helyi Építési Szabályzatról szóló 21/2018. (XII.20.) önkormányzati rendeletét képező
rendezési terv alapján az Ábrahámhegy 0106/20 helyrajzi számú ingatlan belterületbe
csatolásához  azzal  a  kiegészítéssel,  hogy  Szabó  Zoltán  főépítész  szakmai
állásfoglalását kikéri a rendezési tervvel való összhang vonatkozásában.

3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a főépítészi vélemény megérkezését követően és
az esetben, ha a hatályos rendezési terv alapján a belterületbe vonás lehetséges, kérjen
földmérési,  és  talajvédelmi  terv  vonatkozásában  ajánlatot  és  egyben  nyilatkoztassa
meg a kérelmezőt, hogy a költségek ismeretében vállalja-e a finanszírozás feltételeit is
tartalmazó  szerződés  megkötését.  A  szerződéskötés  az  eljárás  megindításának
feltétele.  Az  eljárás  megindítását  a  VMKH  Tapolcai  Járási  Hivatal  Földhivatali
Osztályánál kezdeményezi.

4. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

Határidő: elfogadásra azonnal
kérelmező értesítésére 3 munkanap
főépítészi vélemény bekérésére 5 nap
a szerződés megkötésére 15 nap

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Dr.  Gelencsér  Mihály  ügyvéd  szerződés  előkészítése,  ellenjegyzése
tekintetében 
Szabó Zoltán főépítész
Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző

22. Napirendi pont
Van Suntum Magdolna belterületbe csatolási kérelme
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 29. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden  képviselő  megismerte.  Kérdezi  jegyző  asszonyt,  hogy  van-e  kiegészítés,  illetve
képviselőtársait, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs. Javasolja az előterjesztés
szerinti  I.  határozati  javaslat  elfogadását  azzal,  hogy  a  főépítész  úr  kapjon  felkérést  a  terület
adottságainak vizsgálatára és a kérelmező nyilatkozzon, hogy az eljárás költségeit vállalja-e. Kéri,
hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
164/2019. (XI.14.) HATÁROZATA

Van Suntum Magdolna belterületbe csatolásikérelme

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. az „Van  Suntum  Magdolna  belterületbe  csatolási  kérelme” tárgyában  elkészített

előterjesztést megismerte.
2. elviekben hozzájárul  Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a

Helyi Építési Szabályzatról szóló 21/2018. (XII.20.) önkormányzati rendeletét képező
rendezési  terv alapján az  Ábrahámhegy  080/13 helyrajzi  számú,  és  080/26  helyrajzi
számú ingatlan  belterületbe  csatolásához  azzal  a  kiegészítéssel,  hogy Szabó Zoltán
főépítész  szakmai  állásfoglalását  kikéri  a  rendezési  tervvel  való  összhang
vonatkozásában.

3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a főépítészi vélemény megérkezését követően és
az esetben, ha a hatályos rendezési terv alapján a belterületbe vonás lehetséges, kérjen
földmérési,  és  talajvédelmi  terv  vonatkozásában  ajánlatot  és  egyben  nyilatkoztassa
meg a kérelmezőt, hogy a költségek ismeretében vállalja-e a finanszírozás feltételeit is
tartalmazó  szerződés  megkötését.  A  szerződéskötés  az  eljárás  megindításának
feltétele.  Az  eljárás  megindítását  a  VMKH  Tapolcai  Járási  Hivatal  Földhivatali
Osztályánál kezdeményezi.

4. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

Határidő: elfogadásra azonnal
kérelmező értesítésére 3 munkanap
főépítészi vélemény bekérésére 5 nap
a szerződés megkötésére 15 nap

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Dr.  Gelencsér  Mihály  ügyvéd  szerződés  előkészítése,  ellenjegyzése
tekintetében 
Szabó Zoltán főépítész
Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

23. Napirendi pont
Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  tulajdonában  lévő  0120/32.  hrsz-ú  ingatlan
hasznosításáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 30. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden képviselő megismerte. Javasolja a pályázat kiírását évi fél millió forint körüli bérleti díjjal.
Kérdezi jegyző asszonyt, hogy van-e kiegészítés, illetve képviselőtársait, hogy kérdés, hozzászólás
van-e? 

Gáspár József képviselő elmondja, hogy évi 600 eFt bérleti díjat javasol, ha a pályázó ezt nem
tudja megfizetni, akkor majd jelezni fogja.

Wolf  Viktória jegyző  elmondja,  hogy  szőlő  művelési  ágú  termőföld  bérbeadásáról  van  szó,  a
szőlőt meg kell művelni. A terület értékbecslés szerinti értéke 4.760 eFt.
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Kovács József alpolgármester kérdezi, hogy a jurták a kérelmező tulajdonában vannak-e.

Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, hogy igen, a terület közművesített. Javasolja 5 évre
kiírni a pályázatot 600 eFt/ év bérleti díjjal azzal, hogy a bérlő a bérleti díj első részletét június 30-
ig, a második részletét szeptember 30-ig fizesse be. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel
jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
165/2019. (XI.14.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy 0120/32 hrsz. ingatlan hasznosításáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a  nemzeti  vagyonról  szóló  2011.  évi  CXCVI.  törvény,  valamint  az  önkormányzat

vagyonáról,  a  vagyongazdálkodás  szabályairól  szóló  2/2017.(II.08.) önkormányzati
rendelet  rendelkezéseinek  megfelelően,  az  önkormányzat  1/1  tulajdonát  képező
Ábrahámhegy 0120/32 hrsz-ú szőlő megnevezésű ingatlan hasznosítása okán pályázati
felhívás kiírását határozza el.

2. felhatalmazza Vella Ferenc Zsolt polgármestert a pályázati felhívás előkészítésére és
annak  közzétételére,  és  egyben  felkéri  a  Badacsonytomaji  Közös  Önkormányzati
Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.

3. az ingatlant 5 éves határozott időtartamra adja hasznosításba azzal, hogy a bérleti díjat
a bérlő minden év június 30. és szeptember 30. napjáig köteles megfizetni két egyenlő
részletben.

4. az induló bérleti díj összegét 600.000,- Ft/év összegben határozza meg.

Határidő: azonnal
egyebekben folyamatos – kiírás szerint

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

24. Napirendi pont
Ábrahámhegy 254. hrsz-ú ingatlan tulajdonközösség megszüntetéséről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 31. melléklete)

Tóth Gábor képviselő az ülésterembe visszaérkezett 15,48 órakor. 
Jelenlévő képviselők száma 5 fő.

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden  képviselő  megismerte.  Kérdezi  jegyző  asszonyt,  hogy  van-e  kiegészítés,  illetve
képviselőtársait, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs. Javasolja az előterjesztés
szerinti  határozati  javaslat  elfogadását,  a  kérelmező  részére  a  terület  eladását  azzal,  hogy  ha
kisajátításra  kerül  sor,  akkor  ingyenesen  visszakerül  az  önkormányzathoz.  Kéri,  hogy  aki  ezzel
egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
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Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
166/2019. (XI.14.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy 254 hrsz-ú ingatlan tulajdonközösség megszüntetéséről 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  résztulajdonában  álló  Ábrahámhegy  254

helyrajzi számú ingatlan tulajdon közösségét meg kívánja szüntetni. 
2. felkéri  Dr.  Gelencsér  Mihály  ügyvédet  az  ingatlanra  vonatkozó  közös  tulajdont

megszüntető megállapodás előkészítésére, és ellenjegyzésére.
3. felhatalmazza Vella Ferenc Zsolt polgármestert a szerződés aláírására.
4. felkéri Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy a kérelmezőket értesítse a döntésről.
5. felkéri a jegyzőt, hogy az ingatlan-nyilvántartási átvezetést követően a vagyonrendelet

módosítását készítse elő.

Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Dr. Gelencsér Mihály ügyvéd
Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

25. Napirendi pont
Ábrahámhegy Révész utca felújítása
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 32. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden  képviselő  megismerte.  Elmondja,  hogy  az  önkormányzat  minden  évben  tervez
útfelújításokat, vannak olyan utcák, melyek évek óta felújításra várnak. Elsősorban ezeket szeretnék
megcsinálni, majd a pályázati lehetőségekhez mérték az elkövetkezendő időben a többi beruházást
is megvalósítani. Javasolja a 2020. évi költségvetésben a felhalmozási kiadások között betervezni.
Kérdezi jegyző asszonyt, hogy van-e kiegészítés, illetve képviselőtársait, hogy kérdés, hozzászólás
van-e? Megállapítja,  hogy nincs.  Javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
167/2019. (XI.14.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy Révész utca felújítása

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. az Ábrahámhegy Révész utca felújításával kapcsolatos előterjesztést megismerte és a

kiviteli  munkákra  vonatkozóan  az  önkormányzat  2020.  évi  költségvetésében  a
felhalmozási kiadások között 1.362.456 Ft összegen annak tervezését az előirányzaton
javasolja.

2. felkéri Vella Ferenc Zsolt polgármestert a szerződés aláírására.
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Határidő: elfogadásra azonnal
egyebekben 2020. évi költségvetés tervezése

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Tóth Zsuzsanna ovh.
Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző

26. Napirendi pont
Ábrahámhegy Árvácska utca felújítása
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 33. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden képviselő megismerte. Megjegyzi, hogy az utca felújítását már régóta kérelmezik, javasolja a
következő évi költségvetésbe betervezni.  Kérdezi jegyző asszonyt, hogy van-e kiegészítés, illetve
képviselőtársait, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs. Javasolja az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
168/2019. (XI.14.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy Árvácska utca felújítása

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. az Ábrahámhegy Árvácska utca felújításával kapcsolatos előterjesztést megismerte és a

kiviteli  munkákra  vonatkozóan  az  önkormányzat  2020.  évi  költségvetésében  a
felhalmozási  kiadások  között  913.638  Ft  összegen annak  tervezését  az  előirányzaton
javasolja.

2. felkéri Vella Ferenc Zsolt polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: elfogadásra azonnal
egyebekben 2020. évi költségvetés tervezése

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Tóth Zsuzsanna ovh.
Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző

27. Napirendi pont
Gaál Tibor vételi szándék kérelme Ábrahámhegy 0121/24. hrsz.
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 34. melléklete)

Hozzászólások:
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Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden  képviselő  megismerte.  Kérdezi  jegyző  asszonyt,  hogy  van-e  kiegészítés,  illetve
képviselőtársait, hogy kérdés, hozzászólás van-e? 

Wolf Viktória jegyző javasolja  megvizsgálni,  hogy az üzleti  vagyonkörbe  át  lehet-e sorolni  az
ingatlant. Amennyiben igen, javasolja értékbecslés megrendelését, illetve az átminősítés tárgyában
lefolytatandó  eljárás  megindítását  a  VMKH Tapolcai  Járási  Hivatal  Földhivatali  Osztálya  felé,
melyről az ügyfelet is értesíteni kell.

Vella Ferenc Zsolt polgármester kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
169/2019. (XI.14.) HATÁROZATA

Gaál Tibor vételi szándék kérelme Ábrahámhegy 0121/40 hrsz.

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. megismerte  Gaál  Tibor  5600  Békéscsaba,  Klapka  u.  13.  szám  alatti  kérelmező  a

tárgyban készített előterjesztést.
2. felkéri a jegyzőt, vizsgálja meg a vagyonrendelet módosítását a tekintetben, hogy az

Ábrahámhegy 0121/4 hrsz-ú ingatlan üzleti vagyonkörbe történő átsorolása indokolt-e.
3. a 2. pontban említett vagyonrendelet módosításának jogszabályi megfelelősége esetén

az  Ábrahámhegy  0121/24  helyrajzi  számú  ingatlanra  vonatkozóan  értékbecslés
megrendelését elrendeli.

4. felkéri Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy az értékbecslés megrendelése ügyében
intézkedjen.

5. az Ábrahámhegy 0121/24 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan felkéri a Hivatalt,
hogy vizsgálja meg ingatlan átminősítése tárgyában lefolytatandó eljárás lehetőségét
és  annak  megindítására  felhatalmazza  a  polgármestert  a  VMKH  Tapolcai  Járási
Hivatal Földhivatali Osztálya felé.

6. felkéri Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőt.

Határidő: elfogadásra azonnal
egyebekben a következő soros ülsére

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

28. Napirendi pont
Köztisztviselők cafeteria juttatása 2020. évben
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 35. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden képviselő megismerte. Megjegyzi, hogy a cafeteria juttatáshoz szükséges összeg a hivatal
2020. évi költségvetésében a működési kiadások között biztosított. Kérdezi jegyző asszonyt, hogy
van-e kiegészítés, illetve képviselőtársait, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs.
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Javasolja  az  előterjesztés  szerinti  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  ezzel  egyetért,
kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
170/2019. (XI.14.) HATÁROZATA

a közszolgálati tisztviselők 2020. évi cafeteria juttatásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők és

főállású Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére 2020.  évben
bruttó  200.000  Ft/fő/év,  azaz  kettőszázezer  forint/fő/év  keretösszegű  cafeteria
juttatást biztosít.

2. az  1.  pontban  részletezett  juttatásokhoz  szükséges  összeget  a  hivatal  2020.  évi
költségvetésében a működési kiadások jogcímen biztosítja.

3. felkéri  Wolf  Viktória  jegyzőt,  hogy  a  szükséges  intézkedések  megtételéről
gondoskodjon.

Határidő: elfogadásra azonal
egyebekben 2020. évi költségvetés

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető
Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

29. Napirendi pont
2019. évi közmeghallgatásról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 36. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden képviselő megismerte. Javasolja a közmeghallgatást 2020. november 20-án 17.00 órakor
megtartani, melyen egy országos biztosító társaság is előadást tart az érdeklődők számára. Kérdezi
jegyző asszonyt, hogy van-e kiegészítés, illetve képviselőtársait,  hogy kérdés, hozzászólás van-e?
Megállapítja,  hogy  nincs.  Javasolja  az  előterjesztés  szerinti  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,
hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
171/2019. (XI.14.) HATÁROZATA

a 2019. évi közmeghallgatásról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54.§-ában

biztosított jogkörében eljárva a 2019. évi közmeghallgatás időpontját 2019. november
20. napján 17,00 órában határozza meg.
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2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a közmeghallgatás
időpontjáról a lakosságot előzetesen informálja.

Határidő: elfogadásra azonnal
értesítésre 5 munkanap 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

30. Napirendi pont
Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 37. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden  képviselő  megismerte.  Kérdezi  jegyző  asszonyt,  hogy  van-e  kiegészítés,  illetve
képviselőtársait, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs. Javasolja az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
172/2019. (XI.14.) HATÁROZATA

Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat tájékoztatójában foglaltakat tudomásul vette,
2. felkéri  Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert,  hogy  a  döntésről  tájékoztassa  a

szervezetet.

Határidő: elfogadásra azonnal
tájékoztatásra 3 munkanap

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

31. Napirendi pont
Keressük 2019. év Veszprém Megye Önkéntesét
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 38. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden képviselő megismerte. Javasolja, hogy a testület most ne tegyen javaslatot a díjra. Kérdezi
jegyző asszonyt, hogy van-e kiegészítés, illetve képviselőtársait,  hogy kérdés, hozzászólás van-e?
Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
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Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
173/2019. (XI.14.) HATÁROZATA

Veszprém Megye Önkéntese Díj/Veszprém Megye Ifjú Önkéntese Díj adományozásáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Veszprém  Megyei  Civil
Hálózatért Közhasznú Egyesület, a Veszprém Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes
Ház által alapított Veszprém Megye Önkéntese Díj/Veszprém Megye Ifjú Önkéntese Díj
adományozására nem tesz javaslatot.

Határidő: azonnal, egyebekben ütemterv szerint
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

32. Napirendi pont
SZMSZ módosításáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 39. melléklete)

Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, hogy az ülés előtt a kiegészített napirendhez tartozó
előterjesztést kiosztották, javasolja az előterjesztés szerinti rendelet tervezet elfogadását. Kéri, hogy
aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotja:

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2019.(XI.18.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
5/2015.(IV.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv 40. melléklete)

33. Napirendi pont
Gáspár Anita kérelméről 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 41. melléklete)

Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, hogy a beérkezett kérelmet és határozati javaslatot a
képviselők részére az ülés előtt kiosztották. Kérdezi, hogy van-e kiegészítés, illetve képviselőtársait,
hogy kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs. Javasolja a kiosztott határozati javaslat
elfogadását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
174/2019. (XI.14.) HATÁROZATA

Gáspár Anita kérelméről

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Gáspár  Anita  8256
Ábrahámhegy, Fenyves utca 59/A. szám (082/62 hrsz.) alatti lakos kérelmére engedélyezi,
hogy  az  Ábrahámhegy  082/62  hrsz-.ú  ingatlan  tulajdoni  hányada  ½  részben  Frantal
Szabolcs, ½ részben Gáspár Anita részére bejegyzésre kerüljön. Az Ábrahámhegy 082/62
hrsz-ú ingatlanra Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 31/2015.(II.13.)
számú határozata, és a 38/2015. számú kölcsön szerződés alapján Ábrahámhegy Község
Önkormányzata (8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.) javára bejegyzett, helyi támogatás
és  járulékai  erejéig  jelzálogjog,  valamint  ennek  biztosítására  elidegenítési  és  terhelési
tilalom változatlanul fennáll.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző

Vella Ferenc Zsolt polgármester mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a nyilvános
ülést 15,54 órakor berekeszti.

k.m.f.

Vella Ferenc Zsolt
polgármester

Wolf Viktória 
jegyző
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