
ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.
Telefon: 06 87 471-506

email: hivatal@abrahamhegy.hu 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK
32/2021.(IV.28.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a
következő döntést hozom:

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Ábrahámhegy Község Önkormányzata  tulajdonában és  működésében lévő szezonális  jellegű  községi

strandjának őrzésére 2021. június 1. napjától   2021. augusztus 31. napjáig (naponta: 18.00-8.00 óra
között) a G-GUARD Security Kóczián Géza ev. (székhely: 8300 Tapolca, Deák F. u. 12.) bízza meg. 

2. a  biztonsági  őrszolgálat  szolgáltatási  díját  –  a  beérkezett  ajánlat  alapján  –  1.500.-  Ft/óra  díjban
elfogadom.

3. a 2. pontban elfogadott költségeket az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a működési kiadások
terhére biztosítja.

4. felhatalmazza a megbízási szerződést aláírására a polgármestert és felkéri Tamás Lászlóné költségvetési-
és adóosztályvezetőt a szerződés pénzügyi ellenjegyzésére. 

 
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető
Határidő: elfogadásra azonnal, 

a szerződéskötésre 2 nap 

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK
33/2021.(IV.28.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a
következő döntést hozom:

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a  „Települési  támogatás  víziközmű-szolgáltatásra” tárgyú  előterjesztést  és  a  Dunántúli  Regionális

Vízmű Zrt. tájékoztató levelét megismerte, az abban foglaltakat tudomásul véve kijelenti, hogy Ábrahámhegy
Község  Önkormányzata  eddigi  gyakorlatának  megfelelően,  valamint  eljárásait  figyelembe  véve,  illetve
Gazdasági  Programjában  és  szociális  tárgyú  szakmai  programjaiban  (pl.:  HEP,  stb.),  önkormányzati
rendeleteiben rögzítetteknek megfelelően a szociális hátrányos helyzetű polgárokat és a rászorulókat segíti
lehetőségeihez mérten a jövőben is.

2. felkéri a Badacsonytomaji KÖH illetékes ügyintézőjét, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK
34/2021.(IV.28.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a
következő döntést hozom:

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. a  „Szúnyoggyérítésre  megállapodás  Balatoni  Szövetséggel  2021.  évre”  tárgyában  előkészített

előterjesztést és szerződéstervezetet megismerte.
2. elrendeli a Balatoni Szövetséggel (8230 Balatonfüred, Kossuth utca 3.) 2021. évre megállapodás megkötését

Ábrahámhegy község területén légi és kémiai szúnyoggyérítés elvégzésére évi bruttó 733.000,- Ft összegben.
felhatalmazza Vella Ferenc Zsolt polgármestert a megállapodás aláírására. 

3. a 2021. évi szúnyoggyérítés költségeit az önkormányzat 2021.évi költségvetésében a működési kiadások keret
terhére biztosítja.

Határidő: elfogadásra azonnal
értesítésre 5 nap

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Tóth Lászlóné ügyintéző

                        Tamás Lászlóné Költségvetési és Adóosztályvezető

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK
35/2021.(IV.28.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a
következő döntést hozom:

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  az  államháztartáson  kívüli  forrás  átvételére  és
átadására vonatkozó szabályokról szóló  20/2013.(XI.21.)  önkormányzati  rendelete – a továbbiakban:  Ör. – 2.§ (2)
bekezdésében  biztosított  jogkörében  eljárva  az  Badacsonyi  Céh  Turisztikai  Egyesület  (székhely:  8261
Badacsonytomaj, Park utca 14.; képviseli: Illés Zoltán elnök) – a továbbiakban: Egyesület – részére 2021. évben vissza
nem térítendő támogatást biztosít 600 ezer Ft összegben, azaz hatszázezer forint összegben.

2. elrendeli, hogy a támogatás kifizetése két részletben, átutalással történjen az Egyesület bankszámlájára 
a) első részlet: szerződéskövető 30 napon belül
b) második részlet 2021. október 31.

3. a támogatás célja: működési és turisztikai tevékenységeinek támogatása

4. a támogatás felhasználásának határideje: 2021. december 31.

5. elrendeli, hogy az Egyesület a támogatásról 2022. január 31-ig köteles elszámolni.

6. felhatalmazza Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert,  hogy  fentiekben  körülírt  támogatásra  a  Képviselő-testület
döntésének  megfelelő  tartalommal  kössön  megállapodást  az  Egyesülettel  az  Ör.  4.§  (2)  bekezdésében
meghatározottakra. 

7. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát, hogy az összeg kifizetéséről
gondoskodjon.

8. utasítja Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon
be.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 15 nap 
az összeg kifizetésére: megállapodás szerint
beszámolásra: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő testületi
ülésen.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Cseh Dénesné Pénzügyi ügyintéző

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK
36/2021.(IV.28.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a
következő döntést hozom:

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat szakmai vezetői feladatok ellátása tárgyában készített beszámolót megismerte,
azt az előterjesztés szerinti tartalommal és formában elfogadja.

2. felkéri a Badacsonytomaji KÖH illetékes munkatársát, hogy a döntésről a Társulás elnökét tájékoztassa.

Határidő: elfogadásra azonnal
tájékoztatásra 3 nap

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK
37/2021.(IV.28.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a
következő döntést hozom:

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.  az  ACER  Kft. (7246  Martonvásár,  Bajcsy-Zsilinszky  utca  1.;  adószám:  12623244-2-07)  Ábrahámhegy

Községi  Strandon  található  játszótéri  eszköz  felújítására  és  eszközeinek  cseréjére  tett  ajánlatát
megismerte, a játszótéri eszközök felújítását és a szerelési költségeket bruttó 1.276.350 Ft-ban, az eszközök
újra  alapozási  munkáit  bruttó 165.964  Ft-ban,  a  szállítási  díjat  bruttó 257.175  Ft-ban és  a  felülvizsgálati
dokumentációt  bruttó 74.676 Ft-ban elfogadja és felhatalmazza a polgármestert  a  szükséges intézkedések
megtételére, valamint a szerződés aláírására. 

2. felkéri a Badacsonytomaji KÖH illetékes munkatársát, hogy a szükséges iratokat készítse elő.

3. az 1. pontban rögzített  költségeket az önkormányzat 2021.  évi költségvetésében a felújítási  keret terhére
biztosítja.

Határidő: elfogadásra azonnal
megrendelésre és szerződéskötésre 15 nap
kivitelezésre 2021. június 15.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
Slang Henrietta igazgatási ügyintéző
Földi Laura pénzügyi ügyintéző

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK
38/2021.(IV.28.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a
következő döntést hozom:

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete a  Tapolcai  Rendőrkapitányság által
Ábrahámhegy Község 2020.  évi  közbiztonsági  helyzetéről,  a  közbiztonság érdekében tett  intézkedésekről  és
feladatokról szóló beszámolóját elfogadja. 
Felkéri a KÖH illetékes ügyintézőjét, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK
39/2021.(IV.28.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a
következő döntést hozom:

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.  a  MFP  Keretében  “Közösségszervezéshez  kapcsolódó  eszközbeszerzés  és  közösségszervező
bértámogatása” – Teq asztal pályázati kiírás tárgyú előterjesztést megismerte.

2. felkéri a Badacsonytomaji KÖH illetékes ügyintézőjét,  hogy kérjen árajánlatot és a pályázat benyújtásához
szükséges intézkedéseket a határidő figyelembevételével végezze el.

3. a  pályázat  beadását  elrendeli  és  a  polgármestert  felhatalmazza  a  szükséges  intézkedések  és  nyilatkozatok
megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester
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