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

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

Ikt.szám: 18/2019.     
Készült: 1 példányban   

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. december 16.
napján megtartott rendkívüli 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
rendkívüli, nyílt ülését 8.00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből 5 fő
jelen  van,  az  ülés  határozatképes.  A  meghívót  előzetesen  kiküldték,  azt  minden  képviselő
megkapta. Javasolja 8. napirendi pontként a „Gyermekorvosi feladatellátási szerződésről” tárgyú
napirend felvételét. Kérdezi, hogy egyéb kiegészítés, módosító indítvány van-e? Megállapítja, hogy
nincs. Kéri, hogy aki a napirend felvételével egyetért, kézfeltartással jelezze.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
187/2019.(XII.16.) HATÁROZATA

A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2019.  december  16-i
együttes nyílt ülésének napirendjéhez 8. napirendi pontként felveszi:
„8. Gyermekorvosi feladatellátási szerződésről”

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

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

mailto:hivatal@abrahamhegy.hu


2

Vella Ferenc Zsolt polgármester  kéri, hogy aki a módosított napirendek tárgyalásával egyetért,
kézfeltartással jelezze.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
188/2019.(XII.16.) HATÁROZATA

A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2019.  december  16-i
együttes nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

NAPIRENDI PONTOK:
1. Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  az

önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

2. Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

3. Beszámoló a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati hivatal 2019. évi munkájáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

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

5. A közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményalapjáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

6. Révfülöp  és  Térsége  Óvodai  Intézményfenntartó  Társulás,  Társulási  megállapodás
módosítása 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

7. BSI Sport Kft. közútkezelői hozzájárulás kérése 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

8. Gyermekorvosi feladatellátási szerződésről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

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

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. Napirendi pont
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019.
évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások:
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Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden képviselő megismerte. Elmondja, hogy a ráemelési kérelmet előzetes információja szerint
elfogadták. Kérdezi jegyző asszonyt, hogy van-e kiegészítés a költségvetési rendelet módosításához,
illetve  képviselőtársait,  hogy  kérdés,  hozzászólás  van-e?  Megállapítja,  hogy  nincs.  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
17/2019.(XII.17.) önkormányzati rendelete

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

(A rendelet a jegyzőkönyv 2. melléklete)

2. Napirendi pont
Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet 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? Megállapítja, hogy nincs. 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
18/2019.(XII.17.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 16/2017. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv 4. melléklete)

3. Napirendi pont
Beszámoló a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati hivatal 2019. évi munkájáról

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. 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. 
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Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
189/2019.(XII.16.) HATÁROZATA 

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről beszámoló

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  Badacsonytomaji  Közös
Önkormányzati Hivatal 2019. évi  tevékenységéről készített beszámolóját az előterjesztés
szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt

Wolf Viktória jegyző

4. 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? Megállapítja, hogy nincs. 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
19/2019.(XII.17.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról

(A rendelet a jegyzőkönyv 7. melléklete)

5. Napirendi pont
A közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményalapjáról
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.  Kérdezi  jegyző  asszonyt,  hogy  van-e  kiegészítés,  illetve
képviselőtársait, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs. Javasolja az előterjesztés
szerinti rendelet tervezet elfogadását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
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Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás meghozza az alábbi:

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2019.(XII.17.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról

(A rendelet a jegyzőkönyv 9. melléklete)

6. Napirendi pont
Révfülöp  és  Térsége  Óvodai  Intézményfenntartó  Társulás,  Társulási  megállapodás
módosítása 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. 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
190/2019.(XII.16.) HATÁROZATA

Révfülöpi Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. az Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodását felülvizsgálta.
2. az előterjesztésben foglaltakkal egyetért és a Társulási  megállapodás módosítását és

egységes szerkezetét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
3. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulási Tanács elnökét értesítse.
 
Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt

Slang Henrietta

7. Napirendi pont
BSI Sport Kft. közútkezelői hozzájárulás kérése 
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? 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
191/2019.(XII.16.) HATÁROZATA

BSI Sport Kft. kérelme

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a  BSI  Sport  Kft.  (1138  Budapest,  Váci  u.  152-156.)  közútkezelői  hozzájárulással

kapcsolatos kérelmét és tárgybani előterjesztést megismerte és a 2020. március 05. és
08.  napja  között  megrendezésre  kerülő  BSI-Balaton  Szupermaraton  elnevezésű
futóversenyt  támogatja  oly  módon,  hogy  2020.  03.07.  napjára  a  Ábrahámhegy
vonatkozásában javasolja  a  polgármesternek,  hogy a  közútkezelői  hozzájárulást  adja
meg.

2. felkéri a hivatalt a szükséges iratok előkészítésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző

8. Napirendi pont
Gyermekorvosi feladatellátási szerződésről
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.  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
192/2019.(XII.16.) HATÁROZATA

Gyermekorvosi feladatellátási szerződés módosítása 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a  gyermekorvosi  helyettesítésről  szóló  (“Az egészségügyi  alapellátás  részét  képező,

területi ellátási kötelezettséggel járó házi gyermekorovosi feladatok egyéni vállalkozás
keretében történő ellátására”) Feladatellátási szerződés módosítását elfogadja.

2. felhatalmazza a polgármestert a feladatellátási szerződés aláírására.

Határidő: elfogadás azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
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Vella Ferenc Zsolt polgármester mivel  több kérdés, hozzászólás  nem hangzott el,  az ülést ..
órakor bezárja.

k.m.f.

Vella Ferenc Zsolt
polgármester

Wolf Viktória 
jegyző
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