
ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április  15-i nyilvános 
ülésén,  az  Ábrahámhegyi Polgármesteri Iroda   hivatalos helyiségében. 

Jelen vannak:  Vella Zsolt polgármester
 Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester  
 Gáspár József képviselő   
 Kondor László  képviselő 
 Borbély Gyula képviselő 

Igazoltan távolmaradt:  Kovács József   képviselő 

Meghívottak:   Soltész Attila körjegyző 
 Kovácsné Auer Katalin jkv.v. 
 Horváth Anita szociális előadó 
 Halász József 

Vella Zsolt polgármester  Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy az  ülés  5 fővel határozatképes,  15.00 órakor megnyitja. 

Ismerteti a napirendi pontokat:

1.   Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok értékelésének megtárgyalása.      
2.   Z-Protektor Biztonsági és Vagyonvédelmi Kft.-vel szerződéskötés. 
3.   Minigolf pálya bérlőjének kérelme. 
4. Hardi Lászlóné légvár üzemeltetési kérelme. 
5. ORDOSZ-TÁRKÁNY Szolgáltató Bt. kérelme. 
6. Badacsonyvidéki Önkormányzatok Köztisztasági Intézmény költségvetésének    elfogadása. 
7.   Szolgáltatási  szerződés megkötése Szigliget önkormányzatával. 
8.   Céltámogatásról és TEKI támogatásról történő lemondás.
9.    Pályázati lehetőségek valamint akadálymentesítési pályázathoz saját erő igazolása.  
10.  Önkormányzat épületébe szennyvízcsatorna bekötés. 
11.  Ábrahámhegy község tulajdonában lévő utak  aszfaltozása. 
12.   428/1. hrsz-ú ingatlan eladása.  
13.   Strandi fák ültetésére árajánlatok.
14.   Tájékoztató 385/2 hrsz-ú ingatlan peres ügyében.
15.   Tájékoztató a kulcstartók kiküldéséről. 
16.   Tájékoztató a  védőnői szolgálatról. 
17.   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról beszámoló. 
18.   Tájékoztató a horgászverseny és halászléfőző verseny előkészítéséről. 
19.   Tájékoztató a falugondnoki szolgálatról. 
20.    Vasút utcai zöldfelületen fák ültetésének kérdése. 

 A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával 5 igen szavazattal egyetértett. 

1



1. Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok értékelésének megtárgyalása.          

Vella Zsolt polgármester A napirend előterjesztése a képviselő-testület tagjainak megküldésre került. A 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv. 96. §. 6./ bek. alapján a 
helyi önkormányzatnak be kell számolni a gyermekjóléti feladatok ellátásról minden év május 31-ig. 
Az értékelést pontosítja annyiban, hogy a védőnői fogadóóra májusig volt itt az épületben, utána a 
kulturális centrumban került megtartásra. A 7.pontban a rendezvényeken fellépő gyerekeket jutalmul 
elvitték kirándulásra Nagyvázsonyba és az állatkertbe. A 9.pontban a szabadidős programokat együtt 
végzik  Bakosné Tóth Erzsébet és  Tompos Józsefné.  
Javasolja az értékelő jelentés elfogadását. 

Ábrahámhegy Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen  szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  meghozta az alábbi

67/2008. /IV. 15  ./ KT.  h a t á r o z a t  

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést megtárgyalta, az abban 
foglaltakat elfogadja. 
Az értékelés megküldéséről a Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 
Veszprém Megyei Kirendeltség Szociális és Gyámhivatalához /8200 Veszprém, Megyeház 
tér 1./ a körjegyzőség gondoskodik.  

Felelős: Soltész Attila körjegyző Határidő: 2008.május 31.

2. Z-Protektor Biztonsági és Vagyonvédelmi Kft.-vel szerződéskötés.   

Vella Zsolt polgármester  Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testülete  a tulajdonában és 
működésében lévő szezonális jellegű községi strandjának őrzésére 2007. évben  árajánlat benyújtására 
az alábbi vállalkozásokat kérte fel: 
-  Z-PROTEKTOR Kft.  1041 Budapest, Árpád u. 177.
- Tapolcai Nyugalom  Vagyonvédelmi Kft. 
- Pál László Személy és vagyonőr, egyéni vállalkozó Tapolca
Egy árajánlat került benyújtásra  a  Z-PROTEKTOR Kft.  részéről, mely céggel az önkormányzat a 
szerződést megkötötte. 2007.évben a biztonsági őrszolgálat szolgáltatási díja  570 Ft/óra/fő + Áfa 
összegű volt.
2008.évre benyújtotta árajánlatát a Z-PROTEKTOR Kft., melyen a szolgáltatás díja az előző évihez 
képest nem emelkedett.  

Kondor László képviselő  Régóta ismerik ezt a biztonsági őrszolgálatot, tavaly is ha intézkedésre volt 
szükség azt azonnal megtették.

Borbély Gyula képviselő   A szerződés minden fontos elemet tartalmaz,  a szolgálat átadás-átvételének 
nyoma kell, hogy maradjon, és ha nem úgy végzik a munkájukat kártérítést kezdeményezhet az 
önkormányzat. 

Vella Zsolt polgármester  Számozott átadás-átvételi naplót fognak nyitani. 

Gáspár József képviselő  Az előző évben is velük kötöttek szerződést, és ha nincs más aki elvállalja 
velük kell megkötni. 
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Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester Egyetért a szerződés megkötésével. 

Soltész Attila körjegyző  A megbízási szerződés tervezetét a hivatal készítette elő, nem biztos, hogy a 
vállalkozó elfogadja. A vállalkozó is készített egy tervezetet, amely nem tartalmazott arra vonatkozóan 
kitételt, ha ők nem teljesítik a szerződésben foglalt feltételeket. Beépítésre került a szerződéstervezetbe 
az is, ha a vállalkozó valamilyen okból kifolyólag a napi teljes munkaidőt nem tölti ki, úgy azon napra 
nem jogosult a megbízási díjra. 

Vella Zsolt polgármester  Javasolja  a képviselő-testületnek  a szerződés megkötését.  

Ábrahámhegy Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen  szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  meghozta az alábbi

68/2008. /IV. 15  ./ KT.  h a t á r o z a t  

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában és működésében 
lévő szezonális jellegű községi  strandjának őrzésére  2008. évi szezonra a Z-
PROTEKTOR Kft. – vel / 1041 Budapest, Árpád u. 177. / kíván megállapodni. 

A  biztonsági őrszolgálat szolgáltatási díja  570 Ft/óra/fő + Áfa.

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 
megállapodás megkötésére. 

Felelős: Vella Zsolt  polgármester Határidő: 2008.június 1.

3. Minigolf pálya bérlőjének kérelme.   

Vella Zsolt polgármester  Melkovics János Ábrahámhegy, Nyírfa u. 16.sz.alatti lakos egyéni vállalkozó részére 
az önkormányzat a 6/2008./I.17./ KT.határozatban foglaltak szerint az önkormányzat tulajdonát képező mini 
golfpályát üzemeltetésre bérbe adta. 
Nevezett  kérelmet  nyújtott  be,  mely  szerint  felesége  üzemeltetné  a  golfpályát  mivel  nem  rendelkezik 
munkaviszonnyal  és  kéri,  hogy  az  önkormányzat  a  bérleti  szerződést   feleségével  Melkovics  Pálma 
Ábrahámhegy,  Nyírfa  u.  16.  sz.  alatti  lakossal   kösse  meg.  Az  egyéni  vállalkozói  igazolvány  kiváltása 
folyamatban van. 
Amennyiben  a  képviselő-testület  nevezett  feleségével  Melkovics  Pálmával  kíván  szerződést  kötni,  úgy 
szükséges fentiek okán a képviselő-testület 6/2008./I.17./ KT. határozatának módosítása.
Kéri a testület szavazását, amennyiben fentiekkel egyetért. 

Ábrahámhegy  Község   Önkormányzat   Képviselő-testülete   5  igen   szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül  meghozta az alábbi

69/2008./IV. 15. / KT. határozat

Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2008./I.17./ KT.határozatát 
módosítja: 

 Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat  tulajdonát képező 
1036/1 hrsz-ú 2074 m2 területű, közpark művelésű ágú ingatlanból kialakított,  1000 m2 
területrészt és az azon elhelyezett  12 db kiépített mini golfpályát üzemeltetésre,   Melkovics Pálma 
Ábrahámhegy, Nyírfa u. 16. sz. alatti lakosnak adja bérbe. 

A  6/2008./I.17./ KT. határozat többi része változatlan tartalomban érvényben marad. 
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Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
bérleti szerződést nevezett személlyel megkösse. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő:  azonnal. 

4.  Hardi Lászlóné légvár üzemeltetési kérelme.   

Vella Zsolt polgármester   Hardi Lászlóné  /Tapolca, Berzsenyi u. 5./ egyéni vállalkozó kérelmet 
nyújtott be arra vonatkozóan, hogy a képviselő-testület engedélyezze, a községi strandon az elmúlt 
évekhez hasonlóan - alkalmankénti jelleggel - ugráló légvár üzemeltetését. 
A képviselő-testület 2008.március 18-i ülésén kérte, hogy a környező településeken a hivatal 
érdeklődjön, hogy milyen feltételekkel történik a légvár üzemelése. 
A következő települések az alábbi tájékoztatást nyújtották: 
Szigliget önkormányzat   2007.évben  30 napra  nettó 115.000 Ft bérleti díjat számítottak fel a légvár 
üzemeléséért. / 3833  Ft/nap./ 
Balatonederics önkormányzat   Nem adtak bérbe területet légvár üzemeltetésére.  
Révfülöp önkormányzat   Önkormányzati rendezvényben vették igénybe a légvár üzemelését egy 
napra, de térítésmentesen.
Badacsonytördemic önkormányzat   Nem adtak bérbe területet légvár üzemeltetésére.
Zánka önkormányzat   Nem adtak bérbe területet légvár üzemeltetésére.  A Zánkai Gyermeküdülőben 
működött légvár ingyenesen a zánkai napokon, bérbe nem vettek már 9 éve. 
Badacsonytomaj önkormányzat   Nem adtak bérbe területet légvár üzemeltetésére, csak a szüreti 
rendezvényen működött.  
Balatonakali önkormányzat  2006. évben működött légvár, amelyért 1.339 Ft/nap összeget kértek és az 
áramdíjat kellett a vállalkozónak kifizetnie.  

2007.évben az ábrahámhegyi  községi strandon 25 m2 nagyságú területen üzemeltette Hardi Lászlóné a 
légvárat.  A tevékenységéért  nettó 4.500 Ft/nap összeg került felszámításra. 
Az idei évben javaslom emelni az infláció mértékével. 

Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester    Véleménye szerint ha a vállalkozó ezen összegért vállalja, 
akkor meg kell kötni a szerződést. 

Gáspár József képviselő  Az előző ülésen sem volt vita, hogy a szerződést megkössék, az összeg pedig 
megfelelő, mivel az áram díja stb. is emelkedik, még magasabban mint az infláció. 

Borbély Gyula képviselő  Erre a szolgáltatásra igény van. De fel kellene hívni a vállalkozó figyelmét, 
hogy személygépkocsival ne közlekedjen a strandon, főleg a füves részen.

Vella Zsolt polgármester  Erre felhívják a vállalkozó figyelmét, de a légvárat nem tudja másképpen 
behúzni a strand területére. Nyitás előtt 9.00 órakor fogja felállítani és zárás után lebontani. Javasolja a 
határozati javaslat elfogadását. Kéri a testület szavazását. 

Ábrahámhegy Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen  szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  meghozta az alábbi
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70/2008. /IV. 15 ./ KT.  h a t á r o z a t  

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hardi Lászlóné egyéni 
vállalkozó  kiskereskedő /Tapolca, Berzsenyi u. 5./ részére a községi strandon engedélyezi 
25 m2 nagyságú területen  légvár üzemeltetését alkalomszerűen  2008.évre vonatkozóan. 

 E tevékenységért nettó  4.860 Ft/nap összeget számít  fel.

Jelen határozat nem mentesíti a vállalkozót a tevékenysége gyakorlásához szükséges 
engedélyek beszerzésétől.
Felhívja nevezett figyelmét, hogy a légvár elhelyezése előtt minden alkalommal a 
polgármesterrel vagy a strandi személyzettel  egyeztessen, a hely kijelölése miatt. 
A légvár felállítása a strand nyitása előtt 9.00 órakor és lebontása 18.00 óra után történik.

      A bérbeadó a bérlő részére kiköti, hogy a strand területén nem parkolhat. 
Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy Hardi Lászlónéval a megállapodást megkösse.

Felelős: Vella Zsolt  polgármester Határidő: folyamatos. 

5. ORDOSZ-TÁRKÁNY Szolgáltató Bt. kérelme.   

Vella Zsolt polgármester   Nevezett Bt. kérelmet nyújtott be a bornapokon történő pogácsa sütésére és 
árusításráa. A képviselő-testület  115/2005./VII.12./ KT.határozatában  döntött arról, hogy egyéb nem 
melegkonyhás üzletkörrel 2 fő vállalkozó települhet ki, tárgyi kérelemben foglalt tevékenység nem került 
korlátozásra. Az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi 
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. /VI.13./ Korm.rendelet  11. §. 1-2/bekezdése rendelkezik 
az alkalmi árusításról, így a kereskedő működési engedélyében megjelölt tevékenységet folytathatja, illetve 
értékesítheti az engedélyében meghatározott termékkört és szükséges az ÁNTSZ engedélye is.
Fenti határozat szerint a képviselő-testület a területet térítésmentesen biztosítja a helyi lakosok részére ,viszont a 
vállalkozónak be kell fizetni a helyi adókról szóló 16/2007. /XI.20./ rendelet szerinti ideiglenes iparűzési adót, 
melynek mértéke 1.000 Ft/nap.

Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester  A képviselő-testület úgy határozott, hogy a bornapokon csak 
helyi lakosok árusítását támogatja.

Gáspár József képviselő  A rendező elv ez volt eddig is.

Borbély Gyula képviselő  A helyi borászok a pogácsa kínálatot kielégítették, a helyieket támogassák. 

Kondor László képviselő  A rendező elv az volt, hogy a helyi bortermelőket támogatják. 

Soltész Attila körjegyző  Tájékoztatja a testületet, hogy az Európai Uniós jogszabályok nem zárják ki, 
hogy a helyi lakosokon kívül más is végezzen ilyen tevékenységet. Meglátása szerint a képviselő-
testület szándéka az volt, hogy pogácsa árusítását önállóan nem engedélyezi csak bővebb üzletkörrel, 
melyhez  melegkonyhás vendéglátókört biztosít a bornapokra a kiállítókon kívül, akik végezhetnek 
pogácsaárusítást is. 

Vella Zsolt polgármester  Az elhangzottak alapján javasolja, hogy a kérelmet ne támogassák, de 
egyébiránt hely szűkében sem tudják engedélyezni.  Kéri a testület szavazását. 
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Ábrahámhegy Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen  szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  meghozta az alábbi  
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71/2008./IV. 15. / KT. határozat

Ábrahámhegy Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete az  ORDOSZ-TÁRKÁNY Szolgáltató 
Bt.  /székhely: 8315 Gyenesdiás,  Szőlőhegyi  u.  19./  kérelméhez,  amely a 2008.augusztus 6-10-én 
megrendezésre kerülő „Ábrahámhegyi Bornapokon” pogácsa sütésére és árusítására vonatkozott 
nem járul hozzá.

Indokként hozza fel:  A képviselő-testület hely hiányában nem tud lehetőséget biztosítani, továbbá 
önállóan ilyen jellegű tevékenységet nem tervezett a bornapi programokba. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő:  azonnal. 

6. Badacsonyvidéki Önkormányzatok Köztisztasági Intézmény költségvetésének    elfogadása.   

Vella Zsolt polgármester A napirend előterjesztése a képviselő-testület tagjainak megküldésre került. 
Az önkormányzat 2007.évben 6.976. e. Ft-ot adott át működési célú pénzeszközként a 
Badacsonyvidéki Önkormányzatok Köztisztasági Intézményének. A 2008.évi tervezet alapján  a 
községünkre eső szemétszállítási díj 9.329 e. Ft, ebből levonva az 1.200 e. Ft lakossági befizetést a 
BÖKI-nek fizetendő összeg.  8.129 e. Ft. 
Ez az összeg 12 havi bontásban kerülnek kiszámlázásra, havonta 677,4 e. Ft. 

Soltész Attila körjegyző  A köztisztasági közszolgáltatási társulásban részt vevő községekben a 
számlázás más módon történik. Szigliget községben kiszámlázzák az állandó és nyaraló-
tulajdonosoknak  a szemétszállítás díját, míg Ábrahámhegy községben az állandó lakosoknak 
kiszámlázásra kerül, a nyaralótulajdonosoknak beépítésre került az idegenforgalmi adóba, így az erre 
eső részt az önkormányzat fizeti ki. Amennyiben a lakossági befizetés nem történik meg, akkor az 
önkormányzatnak kell megelőlegezve kifizetnie a különbözeti összeget.
 A költségvetés összegében a BÖKI az előző évi összeggel kalkulált, nettó + Áfaval növelten kell a 
szerződést elfogadni, de ez a következő  napirendből ki fog derülni. 

Gáspár József képviselő  El kellene jutni odáig, hogy egy lakóegységre mi a teljesítés díja és a lakos 
mit vállal. Gondolkodjon el az önkormányzat, hogy ezt milyen mértékben finanszírozza meg, mivel 
rövid időn belül el kell majd jutni a piaci viszonyokhoz. A költségvetés elkészült, az évvége nem 
ezekkel a költségekkel fog zárulni, többlet költséget kell majd fizetni, ami a megosztásból adódik. A 
beszállítás Szigliget és Ábrahámhegy között mutatja a költségek mennyiségi megosztását is. Ez 
lakossági kommunális szolgáltatás, többlet terhet az önkormányzat nem tud vállalni, nem tudja vállalni, 
hogy pl. hétvégén a fűvet kiteszik zsákokban, mivel ennek drága az ilyen formában történő elszállítása. 
El kell gondolkodni azon, hogy kb. 10 milllió forintot fizetnek szemét lerakásért Balatonrendesnek, 
ehhez képest kedvező a lakossági díj. 

Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester   Szigliget messzebb van, akkor nekik többe kerül a 
szemétszállítás. 

Borbély Gyula képviselő   El kell érni, hogy ősszel  a faleveleket nem tegyék ki zsákokba, ellenőrzést 
kell eszközölni, továbbá arra figyelni, hogy fél konténert ne szállítsanak el, csak azt amelyik tele van. 
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Kondor László képviselő   A nyaralós nincs rákényszerülve a komposztálásra, ezért kihelyezik a 
zsákokba a nem kommunális hulladékot. El kell gondolkodni, hogy milyen formájában történjen a díj 
megfizetése. 

Gáspár József képviselő   Igaz, hogy Szigliget messzebb van, de a szigligeti önkormányzat végzi a 
szemétszállítás adminisztrációs munkáját. 
  
Vella Zsolt polgármester Javasolja a költségvetés elfogadását. 

Ábrahámhegy Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen  szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  meghozta az alábbi

72/2008. /IV. 15 ./ KT.  h a t á r o z a t  

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete Badacsonyvidéki 
Önkormányzatok Köztisztasági Intézményének  2008.évi költségvetését elfogadja. 

Felelős: Vella Zsolt  polgármester Határidő: azonnal. 

7. Szolgáltatási  szerződés megkötése Szigliget önkormányzatával.   

Vella Zsolt polgármester   Felkéri a körjegyzőt a napirend ismertetésére. 
 
Soltész Attila körjegyző A napirend előterjesztése a képviselő-testület tagjainak megküldésre került, 
amely a  2008 április 4. napján tartott rendkívüli ülésen napirendként szerepelt. 
Az előterjesztés mellékletét képezi: 
- Együttműködési megállapodás tervezet, amely Balatonrendes Önkormányzat, mint a kommunális 
hulladék kezelője és Szigliget valamint  Ábrahámhegy önkormányzatok  mint beszállítók között jön 
létre a BÖKI által beszállított szemét elhelyezéséről. 
- Megállapodás tervezet, amely Szigliget önkormányzat és Balatonrendes önkormányzat  között jön 
létre a BÖKI által beszállított szemét elhelyezéséről. 
- Szolgáltatási szerződéstervezet, amely Szigliget önkormányzat, Ábrahámhegy önkormányzat és a 
BÖKI között jön létre Szigliget és Ábrahámhegy községek lakossági, önkormányzati intézményi 
szemétszállítási tevékenység költségelszámolásáról. 
 
A megállapodást Ábrahámhegy és Szigliget Község Önkormányzata köti Balatonrendes Község 
Önkormányzatával annak érdekében, hogy a  szerződésben a közszolgáltatást elvégző cég által 
beszállított hulladék mennyisége után Balatonrendes Község Önkormányzat 3/2008 (III. 14) számú 
rendeletében szereplő hulladék beszállítói kedvezményben részesüljön. 
A rendelet alapján a szemét elhelyezési díjból 80 % kedvezményt biztosít azok számára, akik 2008 
évben 3000 m3 feletti beszállítást végeznek. Ábrahámhegy Községből beszállított hulladék mennyisége 
2007 évben a 3000 m3 mennyiséget meghaladta.  A beszállítást végző Önkormányzatok támogatják 
Balatonrendes Község Önkormányzatát annak érdekében, hogy a hulladék elhelyezésével kapcsolatban 
a hulladéklerakó üzemszerű működésére folyamatosan biztosított legyen.
A szerződés, valamint a megállapodások biztosítják 2008 évben a hulladék elszállítását, a hulladék 
lerakását, és ártalmatlanítását.  A szerződő felek  ezt  2008. április 8.-án egyeztették. 
A két megállapodás alapján fizetendő összes díj megegyezik a 2007 évben fizetett hulladék lerakási díj 
összegével ( 2400 Ft/m3 ).  A megállapodások és a szerződés megkötésére azért van szükség, mivel a 
balatonrendesi szeméttelep és a BÖKI is szolgáltatást nyújt és számla kibocsátására  kötelezett. 
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Tájékoztatja a testületet,  hogy Balatonrendes önkormányzata a kommunális hulladéklerakó további 
működtetése érdekében Kft-t kíván létrehozni, de ez a változás Ábrahámhegy községet nem nagy 
mértékben érinti. 

 
Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy a szerződéstervezeteket fogadják el. 

Ábrahámhegy Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen  szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  meghozta az alábbi

73/2008. /IV. 15 ./ KT.  h a t á r o z a t  

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő- testülete felhatalmazza a polgármestert 
a Szigliget Község Önkormányzata, Ábrahámhegy Község Önkormányzata valamint a 
Badacsonyvidéki Önkormányzatok Köztisztasági Intézménye közötti Szolgáltatási 
szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős Vella Zsolt polgármester 

74/2008. /IV. 15 ./ KT.  h a t á r o z a t  

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő- testülete felhatalmazza a polgármestert, 
Ábrahámhegy Község Önkormányzata, Szigliget Község Önkormányzata, és 
Balatonrendes Község Önkormányzata között kötendő megállapodás és együttműködési 
megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős Vella Zsolt polgármester

8. Céltámogatásról és TEKI támogatásról történő lemondás.  

Vella Zsolt polgármester A napirend előterjesztése a képviselő-testület tagjainak megküldésre került.
Az  Önkormányzat  a  szennyvízcsatorna-hálózat  kiépítés  II./a,  II./b,  III.  ütemére  93.683.000  Ft 
céltámogatást nyert.
A beruházás tervezett összköltsége 156.139.000Ft volt, azonban az általános forgalmi adó mértékének 
változása  miatt  (25%-ról  20%)  a  Képviselő-testület  a  125/2006/VI.13./  határozatával  a  fentiekből 
adódó különbözetről lemondott, így a beruházás összköltsége 149.893.000Ft lett.
A beruházás  a  vállalkozói  szerződés  szerint  (közbeszerzési  eljárás  eredményeként)  a  Vízépítő  Kft. 
kivitelezésében 147.600.000Ft-ból valósult  meg.  A beruházási  összköltség különbözetre eső le nem 
hívott támogatásról (1.375.920Ft) a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 
1992. évi LXXXIX. tv. 13. §-a alapján az Önkormányzatnak le kell mondania.
Javasolja az előterjesztés szerinti elfogadást, kéri a testület szavazását. 

Ábrahámhegy Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen  szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  meghozta az alábbi

75/2008. /IV. 15 ./ KT.  h a t á r o z a t  

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  „Szennyvízcsatorna-hálózat 
kiépítés II./a, II./b., III. ütem” beruházáshoz elnyert vissza nem térítendő céltámogatás fel 
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nem  használt  előirányzatáról,  1.375.920Ft  összegről  lemond  a  Magyar  Államkincstár 
javára, és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt Határidő: azonnal
 

Vella  Zsolt  polgármester  Fenti  ütem  tárgyában  Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  a  Veszprém 
Megyei Területfejlesztési Tanács részéről is 12.323.104Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, 
melyből az alacsonyabb beruházási költség miatt 11.726.707Ft került lehívásra, így a fel nem használt 
596.397Ft támogatásról az Önkormányzatnak le kell mondania.
Kéri a testület szavazását. 

Ábrahámhegy Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen  szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  meghozta az alábbi

76/2008. /IV. 15 ./ KT.  h a t á r o z a t  

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  „Szennyvízcsatorna-hálózat 
kiépítés II./a, II./b., III. ütem” beruházáshoz elnyert vissza nem térítendő TEKI támogatás 
fel  nem használt  előirányzatáról,  596.397Ft  összegről  lemond a Magyar Államkincstár 
javára, és felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt
Határidő: azonnal.

9. Pályázati lehetőségek valamint akadálymentesítési pályázathoz saját erő igazolása.    

Vella Zsolt polgármester A napirend előterjesztése a képviselő-testület tagjainak megküldésre került.
Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  56/2008/III.18./  határozatával  elfogadta  a 
Forrás Kiadó /6726 Szeged,  Fogarasi  u.  6./a./  árajánlatát  az „Ábrahámhegyi  Zsebkalauz” kiadvány 
megrendelésére,  mely  szerint  megrendel  1000db  kiadványt  darabonként  170Ft  egységáron  (bruttó 
170.000Ft).
A  Veszprém  Megye  Idegenforgalmáért  Közalapítvány  Kuratóriuma  pályázatot  írt  ki  a  megye 
települései,  és  kistérségi  idegenforgalmi  értékeit  bemutató,  ebben  az  évben  megjelenő,  ingyenes 
terjesztésű turisztikai kiadványok vissza nem térítendő támogatására.
A kuratórium döntése értelmében, az adatlap 3.000Ft eljárási díj ellenében adható ki.
A pályázatonkénti támogatás összege a kiadvány költségvetésének maximum 50%-ig terjedhet (jelen 
esetben 85.000Ft), és nem haladhatja meg a 150.000Ft-ot. 
A  kiadványon  fel  kell  tüntetni,  hogy  az  a  Veszprém  Megye  Idegenforgalmáért  Közalapítvány 
támogatásával jelent meg.
Az  elkészült  kiadványok  példányszámának  10%-ára  a  kuratórium  igényt  tart,  amely  szakmai 
terjesztésre kerül.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. április 30.
A  pályázókat  a  kuratórium  2008.  május  15-ig  értesíti  a  pályázókat  a  döntésről,  majd  a  sikeres 
pályázókkal  30  napon  belül  szerződést  köt,  az  elnyert  összeget  elszámolás  után  folyósítja,  az 
utófinanszírozás szabályai szerint.

Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester  Véleménye szerint induljanak a pályázaton, mivel így fele 
annyiba kerül. 
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Vella  Zsolt  polgármester     Javasolja,  hogy  pályázatot  nyújtsanak  be   a  Veszprém  Megye 
Idegenforgalmáért  Közalapítvány  Kuratóriuma  által  kiírt  a  megye  települései,  és  kistérségei 
idegenforgalmi értékeit bemutató, 2008. évben megjelenő, ingyenes turisztikai kiadványok vissza nem 
térítendő támogatására.
A tervezett bruttó költség 170.000Ft, melyből saját forrásként bruttó 85.000Ft-ot állapítanak meg és 
bruttó 85.000Ft összegre vissza nem térítendő támogatást nyújtanak be.
Kéri a testület szavazását. 

Ábrahámhegy Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen  szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  meghozta az alábbi

77/2008. /IV. 15 ./ KT.  h a t á r o z a t  

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képvelő-testülete  pályázatot  nyújt  be  a  Veszprém  Megye 
Idegenforgalmáért  Közalapítvány  Kuratóriuma  által  kiírt  a  megye  települései,  és  kistérségei 
idegenforgalmi értékeit bemutató, 2008. évben megjelenő, ingyenes turisztikai kiadványok vissza nem 
térítendő támogatására.
A tervezett bruttó költség 170.000Ft, melyből saját forrásként bruttó 85.000Ft-ot állapít meg és bruttó 
85.000Ft összegre vissza nem térítendő támogatást nyújt be.

Határidő: 2008. április 30.
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Vella Zsolt polgármester  A Veszprém Megyei Önkormányzat „A  tiszta és virágos Veszprém megyéért” 
2008. évi versenyfelhívás célja az önkormányzatok ösztönzése a település környezetének folyamatosan 
színvonalas  kialakítására,  a  zöldterületek  virágosítására,  fásítására,  a  településkép,  különösen  a 
lakókörnyezet esztétikus megjelenítésére.
A versenyfeladatok: gyomtalanítás, parlagfűirtás, gyepesítés, virágosítás, fásítás, fák ápolása, köztéri 
bútorzat  állagmegóvása,  vízelvezető  árkok  rendbetétele,  a  közterület  tisztántartása,  takarítása,  a 
település rendezett összképének kialakítása.
A verseny időpontja 2008. április 21.-2008. augusztus 31. közötti időpontban.
Jelentkezési határidő: 2008. április 18.
A  versenyben  résztvevő  települések  részére  lehetőség  van  a  Veszprém  Megyei  Önkormányzat 
honlapján  történő  megjelenítésre.  A  versenyfeladatok  teljesítését  a  Gazdasági  és  Területrendezési 
Bizottság  képviselőiből  és  a  megyei  önkormányzat  köztisztviselőiből  alkotott  zsűri  rendszeresen 
ellenőrzi a helyszínen. A zsűri az elvégzett munkát 1-5 ponttal, az el nem végzett feladatokat 0 ponttal 
értékeli  a  verseny  befejezését  követően  2008.  szeptember  15-ig.  Bírálati  szempontok  a  település 
tisztasága,  rendezettsége,  gondozottságának  színvonala,  a  környezet  kialakításának  minősége  és 
összképe. Minimum követelmény községnél 2db fa elültetése.
Díjazás  I.  helyezés  120.000Ft,  II.  helyezés  90.000Ft,  III.  helyezés  70.000Ft,  különdíjak 200.000Ft. 
Különdíjban részesülnek kategóriánként azok a helyezést el nem érő települések, amelyek kiemelkedő 
teljesítményt nyújtanak valamelyik versenyfeladatban. A különdíjak számát a bizottság határozza meg 
a zsűri értékelése alapján.
Javasolja, hogy induljanak a versenyben, kéri a testület szavazását, amennyiben ezzel egyetért.

Ábrahámhegy Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen  szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  meghozta az alábbi

78/2008. /IV. 15 ./ KT.  h a t á r o z a t  

Ábrahámhegy Község Önkormányzat  Képvelő-testülete  részt  kíván venni   a  Veszprém 
Megyei  Önkormányzat  Közgyűlésének  Gazdasági  és  Területrendezési  Bizottsága  (8200 
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Veszprém, Megyeház tér 1.) által kiírt a „A  tiszta és virágos Veszprém megyéért” 2008. 
évi versenyben.

Határidő: 2008. április 18. Felelős: Vella  Zsolt polgármester

Vella  Zsolt  polgármester  „Komplex  akadálymentesítés  Ábrahámhegy  községben”  címmel  beadott 
hivatali  épület  akadálymentesítésére  vonatkozó  pályázat  tárgyában  Ábrahámhegy  Község 
Önkormányzat 9.701.604Ft pályázati támogatást nyert. 
A támogatási szerződés megkötése folyamatban van, melyhez szükséges a saját forrás rendelkezésre 
állását képviselő-testületi határozattal igazolni.
A „Komplex akadálymentesítés Ábrahámhegy községben” címmel benyújtott pályázathoz kapcsolódó 
támogatási szerződésének megkötéséhez javasolja igazolni, hogy a beruházás bruttó bekerülési 
költsége 10.779.604Ft, mely 9.701.604Ft pályázati támogatásból és 1.078.000Ft saját forrásból áll.
A 1.078.000Ft összegű saját forrást a Képviselő-testület a 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008./II.
15./ számú költésvetési rendeletében biztosítja.
Kéri a testület szavazását. 

Ábrahámhegy Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen  szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  meghozta az alábbi

79/2008. /IV. 15 ./ KT.  h a t á r o z a t  

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képvelő-testülete  „Komplex  akadálymentesítés 
Ábrahámhegy  községben”  címmel  benyújtott  pályázathoz  kapcsolódó  támogatási 
szerződésének  megkötéséhez  igazolja,  hogy  a  beruházás  bruttó  bekerülési  költsége 
10.779.604Ft, mely 9.701.604Ft pályázati támogatásból és 1.078.000Ft saját forrásból áll.
A 1.078.000Ft összegű saját forrást a Képviselő-testület a 2008. évi költségvetéséről szóló 
4/2008./II.15./ számú költésvetési rendeletében biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella  Zsolt polgármester

10. Önkormányzat épületébe szennyvízcsatorna bekötés.   

Vella Zsolt polgármester A napirend előterjesztése a képviselő-testület tagjainak megküldésre került.
Ábrahámhegy Község szennyvízcsatorna építési munkálatai lassacskán befejeződnek, az 
Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok közül a hivatal épülete és a könyvtár és szolgálati lakás 
nem került a rendszerre rákötésre, továbbá az iskola WC-ből kialakítandó melegedő, ahol jelenleg 
vízellátás nincs. A csatornarákötés kivitelezés vonatkozásában megkerestük Frantal Róbert egyéni 
vállalkozót annak érdekében, hogy a hálózatra történő csatlakozás megtörténjen.
Más vállalkozó bevonását nem tartottam indokoltnak, mivel több esetben is meg lettek keresve egyéb 
vállalkozók, akik a jelenleg árajánlatot adónál jóval magasabb árat adtak, továbbá a vállalkozó ismeri a 
meglévő rendszert így egyszerűbb lesz várhatóan a kivitelezés mintha egy olyan vállalkozó dolgozna 
aki még nem vagy egy-egy alkalommal volt az épület környékén dugulást elhárítani, vagy más egyéb 
okból. A műszaki ügyintéző az árajánlatban szereplő tételek alapján elkészítette az anyagkiírást, mely 
alapján a megküldött árajánlatban szereplő anyagköltség összesen eltérést mutat, az eltérés nem 
jelentős.

Az árajánlat és az anyagkiírás nem rögzített terv és nyomvonal alapján történt, ezért kis mérvű eltérés 
lehetséges a beépített anyagok vonatkozásában, mely az előterjesztésben szerepel. 
Kulturális centrum  anyagár összesen:  45 386 Ft + Áfa= 54 463 Ft
Önkormányzat épület anyagár összesen: 88118 Ft + Áfa = 105 742 Ft
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Árajánlatban szerepeltetett anyagköltség bruttó: 166 000 Ft
Anyagkiírás alapján várható anyagköltség bruttó: 160 205 Ft

Az árajánlat alapján az épületek szennyvízcsatlakozásának díja:
Önkormányzat épület ( hivatal. ) 456 000 Ft
Kulturális centrum:  232 000 Ft
A két épület összesen: 456 000 Ft + 232 000 Ft = 688 000 Ft

Gáspár József képviselő    A kultúrház vizesblokkja az északi oldalon van, az emeleti rész vizesblokk 
kiváltását át kell gondolni és a melegedőnél is a csatlakozási pontot a helyszínen meg kellene nézni. 
Javasolja a bekötések lehetőségét a helyszínen megtekinteni.

Vella Zsolt polgármester   A kultúrház épülete két külön helyen található zárt szennyvíztárolóba folyik 
jelenleg. Az orvosi rendelő a parkolóban lévő aknába, míg a hivatal emelet és a kultúrház vizesblokkjai 
az épület mögött található aknába folynak. Az épület szennyvízelvezetése a kultúrház részről a hátsó 
parkolón keresztül kerül kivitelezésre, oly módon, hogy az orvosi rendelőből a hivatal bejáratánál lévő 
csővel összecsatlakozik és az Eötvös utcában lévő szennyvíz rácsatlakozási pontra csatlakozik.
A melegedőnél az iskola volt gépjármű bejárójánál  van egy darab csatlakozási pont, amelyre kerül 
rákötésre majd a melegedő. Sajnálatos módon a melegedő alatt található a zárt szennyvíz tároló ezért 
annak kivitelezése nehezebb és költségesebb lesz. 
Javasolja, hogy a kultúrház épületébe történő csatornabekötést valósítsák meg, a többit pedig 
előkészítés után későbbi időpontban. 

Ábrahámhegy Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen  szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  meghozta az alábbi

80/2008. /IV. 15 ./ KT.  h a t á r o z a t 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntése szerint először a 
Kultúrház szennyvízcsatorna bekötését kívánja megvalósítani.
A Kulturális Centrum szennyvízcsatorna bekötéséről a későbbiekben dönt.  

Határidő: folyamatos.
Felelős Vella Zsolt polgármester

11. Ábrahámhegy község tulajdonában lévő utak  aszfaltozása.   

Vella Zsolt polgármester A napirend előterjesztése a képviselő-testület tagjainak megküldésre került.
Ábrahámhegy Község Költségvetésében az Önkormányzat tulajdonában álló földutak aszfaltozására 
5,6 millió forint került betervezésre, mely két részből tevődik össze:
600 e Ft került tervezésre az Akácfa utcai 435/4 hrsz-ú útra, és 5 millió forint az egyéb utakra került 
megállapításra.
A szennyvízcsatorna II/c ütem befejezésekor az eredeti helyreállítás megkezdésekor a községben 
útépítők lesznek jelen, ezért javasolt az elkészítés a helyreállítással együtt, mivel így a kiszállás 
költsége megmarad, és alacsonyabb költségen több pénz jut az utak aszfaltozására.
A tervezett összeg nem esik közbeszerzés alá, mivel a közbeszerzési értékhatár nettó 8 millió Forint.

Az Önkormányzat tulajdonát képező földutak listáját továbbá térképeiket a Képviselő-testület tagjai 
2008 április 4. én megkapták, melyre vonatkozóan kértem, hogy a Képviselők nyújtsanak be javaslatot 
a fontossági sorrend meghatározása érdekében 2008. április 9.-ig  a képviselői javaslatok megérkeztek.
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Gáspár József képviselő   A szőnyeggyári utat is véleménye szerint le kellene aszfaltozni.
Az Akácfa utcánál a hat teleknél még nem lehet aszfaltozni, amíg az építkezés folyik.

Borbély Gyula képviselő   A Révész utca alsó része is murvázásra szorulna. 

Vella Zsolt polgármester    A Sas utcában nem lehet aszfaltozni, mivel cső csere lesz. 
A képviselők javaslatait összegezve az alábbiakat teszi fel szavazásra. 

352/2 hrsz Erdős utca - Kereszt utca közötti szakasz
899 hrsz Buzogány utca
141/4 hrsz Gerle utca 
385/2 hrsz Pinty utca 
404/3 hrsz Pinty utca
748/14 hrsz Révész utca
748/8 hrsz Révész utca
1051 hrsz Kapitány utca felső szakasza

A fontossági sorrendet az árajánlat függvényében döntik el. Kéri a testület szavazását. 

Ábrahámhegy Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen  szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  meghozta az alábbi

81/2008. /IV. 15 ./ KT.  h a t á r o z a t 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában 
álló utak aszfaltburkolattal történő ellátására az alábbi fontossági sorrendet határozza 
meg:

352/2 hrsz Erdős utca - Kereszt utca közötti szakasz
899 hrsz Buzogány utca 
141/4 hrsz Gerle utca 
385/2 hrsz Pinty utca 
404/3 hrsz Pinty utca
748/14 hrsz Révész utca
748/8 hrsz Révész utca
1051 hrsz Kapitány utca felső szakasza.

Felhatalmazza a polgármestert árajánlat kérésére és szerződéskötésre a fontossági 
sorrend alapján.

Határidő: azonnal
Felelős Vella Zsolt polgármester 

12. 428/1. hrsz-ú ingatlan eladása.   

   Vella Zsolt polgármester   A napirend előterjesztése a képviselő-testület tagjainak megküldésre került.
A napirend tárgyalása a vevő kérésének megfelelően, el lett halasztva a március 18.-ai ülésről, annak 
érdekében, hogy jelen lehessen az ülésen.
Ábrahámhegy Község önkormányzat tulajdonát képezi az Ábrahámhegy 428/1 hrsz-ú ingatlan 
tulajdonjogának ¼ arányú hányada. A Képviselő testület az ingatlan eladását már tárgyalta.
Az ingatlan tulajdonjoga állami tulajdonba vétel jogcímén került a Magyar Állam tulajdonába és a 
Badacsonytomaj Közös Tanács VB. kezelésébe, majd 1995 évben Ábrahámhegy Község 
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Önkormányzat tulajdonába. Az ingatlanrész felajánlásra került a tulajdonostárs részére, aki a 
mellékletben szereplő ajánlatot tette.
Az ingatlan vonatkozásában 2007. november 5. én értékbecslés készült, mely alapján az ingatlan 
forgalmi értéke 13 434 000 Ft. ebből az Önkormányzat ¼ aránya 3 358 500 Ft értéket képvisel.
Az ingatlan ¼ tulajdonrészének vagyonkataszter szerinti értéke: 2 640 000 Ft
A tulajdonostárs 2008 március 6.-án érkezett levelében 1 900 000 Ft került megjelölésre, melyet 5 év 
alatt egyenlő részletekben fizetnének meg az Önkormányzat részére.

Javasolja, hogy a kérelmező által megjelölt vételárat azaz 1 900 000 Ft-ot fogadják el, 3 évre 
negyedévenkénti egyenlő részletfizetés mellett mely esetében az első részlet a szerződés aláírásával 
egyidejűleg kerülne megfizetésre, továbbá az adásvétel során felmerülő összes költség a vevőt terheli.
A vételár elfogadásának javaslatánál mely lefelé eltér az értékbecslés és a vagyonkataszter értékétől 
azzal támasztja alá, hogy ezen vagyonelemhez az Önkormányzat ingyenesen jutott hozzá az államtól, 
mivel állami tulajdonba vétel jogcímén azaz elkobzás a tulajdonos ( jelenlegi vevő ) rokonától került az 
államhoz illetve az Önkormányzathoz.
Tájékoztatja a vevőt, hogy az összes felmerülő költség és az ügyvédi költség is őt terheli.

Gáspár József képviselő  A kérelem 5 évben történő megfizetésre irányul, javasolja, hogy ehhez 
járuljanak hozzá. 

Soltész Attila körjegyző  A tulajdoni lapon kerüljön feltüntetésre az elidegenítési és terhelési tilalom.

Halász József:  Az önkormányzat által felajánlott vételi árat elfogadja, havonta fizetné a részleteket, 
minden hó 15-ig. Dr. Szilágyi János ügyvédnek /1363 Budapest, Pf. 26./ kéri a határozatot megküldeni 
továbbá kéri, hogy lehetőség szerint a szerződést ő készítse el.  

Vella Zsolt polgármester   Javasolja, hogy az önkormányzat 428/1 hrsz-ú ingatlanban tulajdonát képező 
¼ tulajdoni hányadát értékesítsék id. Halász József és ifj. Halász József részére 1 900 000 Ft összegben 
5 éves részletfizetéssel, évente 12 egyenlő részletben, az  első részlet az adásvételi szerződés 
aláírásával egyidejűleg esedékes. Kéri a testület szavazását. 

Ábrahámhegy Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen  szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  meghozta az alábbi

82/2008. /IV. 15 ./ KT.  h a t á r o z a t 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ábrahámhegy 428/1 hrsz-ú 
ingatlanban tulajdonát képező ¼ tulajdoni hányadát értékesíti id. Halász József és ifj. 
Halász József / Sződliget, Táncsics út 15./ részére.
A vételárat 1 900 000 Ft összegben határozza meg, amelyet a vevő 5 éves részletfizetéssel 
havonta 12 egyenlő részletben, minden hó 15.napjáig köteles megfizetni. 
A vételár első részlete az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg esedékes. 

Az adásvétel során felmerülő összes költség a vevőt terheli.

Indoklás: A képviselő testület méltányosságból elfogadta azon kérést, amely szerint a vevő 
a megajánlott összegben kívánja megvenni a tulajdonrészt. A vételár kevesebb az 
értékbecslésben és a vagyonkataszterben szereplő értéknél, ezt azzal támasztja alá, hogy 
ezen vagyonelemhez az Önkormányzat ingyenesen jutott hozzá az államtól.  Állami 
tulajdonba vétel jogcímén, - azaz elkobzással a   jelenlegi vevő  rokonától – került.

 Az ingatlan tulajdoni lapján feltüntetésre  kerül az elidegenítési és terhelési tilalom.
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Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
az adásvételi szerződés aláírására.
A vevő kérésére az adás-vételi szerződés elkészítésével  Dr. Szilágyi János ügyvéd /1363 
Budapest, Pf. 26./ kerül megbízásra.

Határidő: 2008.április 30. Felelős Vella Zsolt polgármester 

13. Strandi fák ültetésére árajánlatok.  

Vella Zsolt polgármester A napirend előterjesztése a képviselő-testület tagjainak megküldésre került.
A Községi Strandon  parképítési, parkfenntartási munkálatok elvégzésére kértem be árajánlatot annak 
érdekében, hogy a kivágott, fák helyére új fák kerüljenek elültetésre.
Az árajánlatok az alábbiak szerint alakulnak egységesen 13 db fa ültetése:
Árajánlatok bruttó összege: 
Folly Bt: 528 000 Ft
Márkus és Társa Bt: 374 400 Ft

A Fülöp és Társa Kertészeti Kft akciós árajánlata alapján típustól függően a mellékletben szereplő 
akciós árak alapján az alábbiak mondhatóak el: 
A fák ára minden típusból 2 db fa megvásárlása esetén, és egy szabadon választott: 302 250 Ft + 
9 000-33 000  Ft a szabadon választott, mely nem tartalmazza az ültetés költségeit. ( Bruttó árak)
Az ajánlott fák egy évnél régebben készleten tartott növények.
Összegezve elmondható, ha az Önkormányzat saját embereivel ültetné el a megvásárolt fákat, abban az 
esetben sem kerül kevesebbe a parképítési munka.

A parkfenntartásra vonatkozó árajánlatában a Folly Bt. további árakat adott gyepfelület 
műtrágyázására, és öntözőfejek áthelyezésére, amelyek álláspontom szerint még garanciálisak, ezért 
áthelyezésüket ingyen el kell hogy végezze a rendszer telepítését végző cég.
A gyepfelület műtrágyázását az Önkormányzat alkalmazottjai is eltudják szórni, ezért ezen munkára 
történő felkérést sem tartom indokoltnak.    
Javaslom, hogy a szerződés megkötése előtt a megbízott vállalkozó, nyilatkozzon arra vonatkozóan, 
hogy nem rendelkezik köztartozással továbbá, a szerződésbe szerepeltetni, hogy a vállalkozó köteles a 
garanciális időn belül a telepített fák kezelését, karbantartását elvégezni.

Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester   A Folly Bt.-nél az anyag költség kerül annyiba, mint a 
Márkus és Társa Bt-nél a munkadíjjal együtt.

Soltész Attila körjegyző  Az ültetés költsége a fa típusától függ, pl. a nyírfák 9.000 Ft-tól 22.000 Ft-ig 
szerepelnek az árajánlatban. 

Gáspár József képviselő  A Folly Bt. végezze el kompletten az egész munkát. 

Borbély Gyula képviselő  Véleménye szerint mindegyik ajánlatból hiányzik a garanciális feltétel.

Vella Zsolt polgármester    Javasolja, hogy a Folly Bt. által benyújtott árajánlatot fogadják el és az 
öntözőfejek áthelyezését a Bt. a garancia keretében tegye meg, ezt kiveszik az árajánlatból. 
Pontosítja  a Bt.-vel, hogy milyen típusú fák -  platán, juhar, nyár, fűzfa – milyen árkategóriában 
vannak. Kéri a testület szavazását. 
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Ábrahámhegy Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen  szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  meghozta az alábbi

83/2008. /IV. 15 ./ KT.  h a t á r o z a t 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
Folly Bt.-vel / 8268 Badacsony, Római u. 139./ való szerződés kötésére, az Ábrahámhegyi 
Községi Strandon  13 db fa ültetésére.

A Folly Bt. által benyújtott árajánlatot  583.700 Ft+Áfa   összegben fogadja el, mivel az 
öntözőfejek áthelyezését a Bt. a garancia keretében köteles elvégezni. 

A szerződésben szerepeltetni kell a telepített növényzetre vonatkozóan:  

Kezelési, karbantartási útmutatót,  melyet a vállalkozó bocsát rendelkezésre.  
Egy éves garanciát, mely során az utógondozási feladatokat a vállalkozó végzi és ez a 
megbízási díj részét képezi. 
Kötbér: 10.000 Ft/ nap
Elkészítés határideje:  2008.május 15. 

Határidő: azonnal
Felelős Vella Zsolt polgármester 

14. Tájékoztató 385/2 hrsz-ú ingatlan peres ügyében.  

Vella Zsolt polgármester A napirend előterjesztése a képviselő-testület tagjainak megküldésre került.
A Veszprém Megyei Bíróság által megküldött jogerős II. fokú ítélet szerint Baranyai Imre felperes 
keresetét elutasították, az önkormányzat pernyertes lett, ennek megfelelően 170.000 Ft perköltségben 
marasztalta el a felperest. Baranyai Imre a perköltséget átutalta az önkormányzat számlájára. 

A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette. 

15. Tájékoztató a kulcstartók kiküldéséről.   

Vella Zsolt polgármester A napirend előterjesztése a képviselő-testület tagjainak megküldésre került.
A 199/2007./XI.30./ KT.határozat szerint a forgalmi rendszámmal ellátott adóköteles gépjárművek 
tulajdonosai  kulcstartót kaptak ajándékba. A kulcstartók kiküldése a 2008. I.félévi gépjárműadó 
értesítésekkel együtt postai úton 2008.február 28-án megtörtént.
A kipostázott kulcstartók száma  284 db volt.

A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette. 

16. Tájékoztató a  védőnői szolgálatról.   

Vella Zsolt polgármester A napirend előterjesztése a képviselő-testület tagjainak megküldésre került.
A védőnői tanácsadó helyiségben a szakfelügyeleti ellenőrzés során feltárt alapfelszereltségi tárgyak 
pótlásáról gondoskodott az önkormányzat, eszközök beszerzése megtörtént. Az egyéb kis értékű 
felszerelési tárgyak  48.844 Ft, tájékoztató feliratok  3.360 Ft-ba kerültek.
 
A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette. 
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17.   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról beszámoló.   

Vella Zsolt polgármester A napirend előterjesztése a képviselő-testület tagjainak megküldésre került.
Az önkormányzat   Szervezeti és Működési Szabályzatának  16. §. 1./bekezdése alapján a képviselő-
testület a polgármester előterjesztése alapján dönt  lejárt határidejű határozatokról  szóló jelentés 
elfogadásáról.
A határozatok nyilvántartása szerint 2008. Január  1. és   2008. április 7.- e közötti  időszakban a 
képviselő-testület összesen   58 határozatot hozott az alábbiak szerint: 

Határozott határidejű képviselő-testületi határozat:   15  
Folyamatos határidejű képviselő-testületi határozat:   6
Azonnali határidővel végrehajtandó határozat:          37    

A képviselő-testületi határozatok nyilvántartása szerint nincs lejárt határidejű határozat. 

A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette. 

18.   Tájékoztató a horgászverseny és halászléfőző verseny előkészítéséről.   

Vella Zsolt polgármester A napirend előterjesztése a képviselő-testület tagjainak megküldésre került.
A rendezvény időpontja  május 3-a, helye a strand illetve a művelődési ház. A tervezett költsége 30.000 
Ft. Szervezője az önkormányzat és a NABE helyi csoportja szervezi közösen. 
A tervezett költség a horgásztalálkozón kiosztott díjak költségeit tartalmazza. 

Kondor László képviselő  Minden évben a gond az volt, hogy kevés volt az alapanyag, a hal. Annyi 
összeget kell biztosítani, hogy a megfelelő mennyiség megvásárolható legyen. 

Vella Zsolt polgármester   Javasolja, hogy az önkormányzat  2008.évi költségvetésének alapítványi 
támogatásokra tervezett összegéből a NABE részére 100.000 Ft-ot biztosítsanak. Kéri a testület 
szavazását. 

Ábrahámhegy Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen  szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  meghozta az alábbi

84/2008. /IV. 15 ./ KT.  h a t á r o z a t 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Nők a Balatonért „ helyi 
csoportja részére a Horgász és halászléfőző verseny megrendezésének költségei fedezetére 
100.000 Ft összeget biztosít .

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2/2008. /II.15./ számú költségvetési 
rendeletének az  alapítványok támogatására szánt költségvetési keretéből biztosítja fenti összeget.  

Határidő:   2008.május 3. Felelős Vella Zsolt polgármester 

19. Tájékoztató a falugondnoki szolgálatról.   

Vella Zsolt polgármester A napirend előterjesztése a képviselő-testület tagjainak megküldésre került.
A  szociális  igazgatásról  és  a  szociális  ellátásokról”  szóló  1993.  évi  III.  törvény  (Szt.)  59.,60.  §-ban 
meghatározott alapszolgáltatások minden települési önkormányzat számára meghatározott alapellátási feladatok 
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tekintetében  a  600  főnél  kisebb  lakosságszámú  településeken  alternatív  megoldásként  teszi  lehetővé  a 
falugondnoki szolgálat bevezetését.
A  szolgáltatás  nem  csupán  a  szociális  feladatokra,  hanem  a  személyes  segítségnyújtástól  a  kommunális 
feladatok szervezésén keresztül a kultúraközvetítésen át a legkülönbözőbb egyéb szolgáltatásokig terjedhet ki, 
mely feladatok közben a falugondnok gyakran nyújt  személyes  segítséget  a település lakóinak a problémák 
meghallgatásával és megbeszélésével, intézményes kapcsolatainak közvetítésével, kisebb háztartási, ház körüli 
munkákba való besegítéssel.
Az önkormányzat Képviselő-testülete  rendeletében pontosan meghatározza, hogy milyen feladatokat lát el a 
falugondnok  (közreműködhet  az  étkeztetés  biztosításában,  rendszeres  bevásárlást  szervezhet,  kirándulást, 
közösségi programokat valósíthat meg)
A 2008. évre vonatkozó központi költségvetés (2007. évi CLXIX. törvény) alapján a helyi önkormányzatok nor-
matív hozzájárulásként 2 237 300 Ft/szolgálat összeget igényelhetnek falugondnoki szolgáltatás biztosítása ese-
tén, amennyiben a falugondnoki vagy a tanyagondnoki szolgáltatást az Szt. 60. §-a és a külön jogszabályban 
foglalt szakmai szabályoknak megfelelően tartja fenn. A hozzájárulás a települési önkormányzatot az ellátást 
biztosító szolgálat száma alapján illeti meg.

Egy kisbusz beszerzésére van lehetőség ha bevezetik a szolgáltatást. 2 millió forintos támogatást kap az 
önkormányzat.

Soltész Attila körjegyző  Pályázni alapvetően két módon lehet: 
1. falugondnoki szolgálatot látja el az önkormányzat és a rendelet 39. §-ában felsorolt alapfeladatokat elvégzi. 

Ennek egy részét társulás keretében látja el az önkormányzat. A tájékoztató 5.oldala tartalmazza a 
falugondnok bérét, szolgálati idő és végzettség függvényében, amennyiben közalkalmazottként látja el a 
feladatot. Másik lehetőség, hogy vállalkozóval történik ennek a megoldása, ekkor szigorubb a feltétel, nem 
valószinű, hogy a környéken találnak olyan személyt, akinek három éves szakmai gyakorlata lenne.

2. Kistérségi közlekedési szolgáltatás biztosítása. 

Balatonrendes önkormányzat már tárgyalta ezt a témát, ők önállóan nem pályáznak, megvárják Ábrahámhegy 
önkormányzat döntését.

Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester  Kérdezi, hogy a normatív hozzájárulást minden évben megkapja-e az 
önkormányzat? 

Soltész Attila körjegyző  Az előző évben megkapták, hogy a jövő évben is kapnak normatív támogatást arra 
nincs garancia. 

Gáspár József képviselő   Figyelembe kell venni azt is, hogy a falugondnok bérén felül jelentkezik a szabadsága, 
amit meg kell oldani. Ezenfelül az egyéb juttatások, étkezés, munkaruha amit fizetni kell és az üzemeltetés 
költsége is az önkormányzatra marad. A busz szerviz költsége több százezer forintba kerül, plussz a biztosítás 
összege. Véleménye szerint még Balatonrendessel együtt sem tudják megoldani. Javasolja, hogy azon 
községek polgármesterivel  tárgyaljanak akikkel most egy társulásban vagyunk, hogy akarnak-e a 
jelenlegi helyzeten változtatni és ha úgy születik döntés, akkor jövő évre előkészítik. 

Vella Zsolt polgármester    Gáspár József képviselő javaslatát felteszi szavazásra. 

Ábrahámhegy Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen  szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  meghozta az alábbi

85/2008. /IV. 15 ./ KT.  h a t á r o z a t 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondnoki szolgálatról 
szóló tájékoztatót megismerte.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szociális alapfeladatokat ellátó társulások 
vezetőivel tárgyaljon, hogy a jelenlegi feladatellátáson kívánnak-e változtatni.  
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Határidő: folyamatos.
Felelős Vella Zsolt polgármester 

20.    Vasút utcai zöldfelületen fák ültetésének kérdése. 

Vella Zsolt polgármester A napirend előterjesztése a képviselő-testület tagjainak megküldésre került.
Vasút utcai ingatlantulajdonosok megkerestek annak érdekében, hogy a Vasút utcában lévő parkos 
területen a kivágott fák helyére új fák kerüljenek ültetésre.
A fásításban 7 db fa kerülne elhelyezésre a mellékelt árajánlat alapján.
A fa ültetésének költsége bruttó 201 600 Ft.
Az ültetésre vonatkozóan a Nádirigó Egyesület és az Ábrahámhegyi Fürdőegyesület felajánlott 50-50 
ezer forintot a munkálatok elvégzésére. A költségek tekintetében így kisebb költség jutna az 
Önkormányzatra. 
Megkeresem a Pro Ábrahámhegy Alapítványt annak érdekében, hogy járuljon hozzá a fák ültetéséhez, 
amennyiben az Alapítvány is hozzájárul a telepítéshez ugyanakkora összeggel, mint az Egyesületek 
abban az esetben az Önkormányzat vállalhatná a lebonyolítást, valamint a fennmaradó összeg 
kiegyenlítését. Megjegyzi, hogy az ingatlan a MÁV tulajdonát képezi.
A MÁV képviseletében megkereste a hivatal az ingatlankezelési területi koordinátort aki kézséggel állt 
rendelkezésemre, és hozzájárult a telefonbeszélgetésben a fák elültetéséhez, melyre vonatkozóan 
ígéretet tett, hogy 2008 április 11. én faxon majd azt követően levélben is megküldi a hozzájáruló 
nyilatkozatát. Egy kitételt mondtak el a kihelyezéssel kapcsolatban, hogy a Vasúti űrszelvénytől, 
legalább 5 méter távolságot el kell hagyni az ültetéskor. 

Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester  Egyetért a fák ültetésével. 

Gáspár József képviselő    Az önkormányzatnak el kell azon is gondolkodni, hogy a futballpályára is jó 
lenne fasort ültetni. Véleménye szerint az önkormányzat közterületére kell fákat ültetni. Javasolja, hogy 
a fák gondozását vállalják el. 

Vella Zsolt polgármester   Az önkormányzat a saját keretéből nem tud a költségekhez hozzájárulni, a 
Pro Ábrahámhegy Alapítvány elnökét megkeresik. Tudomásul veszik a fák ültetését és vállalják a fák 
védelmének gondozását.  Kéri a testület szavazását. 

Ábrahámhegy Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen  szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  meghozta az alábbi

86/2008. /IV. 15 ./ KT.  h a t á r o z a t 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a Vasút utcai ingatlantulajdonosok 
kérelmére, a Vasút utcában lévő parkos területen történő fák ültetésére az alábbiak szerint 
döntött: 
Az önkormányzat anyagi helyzete miatt  pénzbeli támogatást nem tud nyújtani a fák ültetéséhez, 
de vállalja a fák gondozását, védelmét.  

Határidő: azonnal
Felelős Vella Zsolt polgármester 
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Vella Zsolt polgármester  Az ülést  19.00  órakor bezárja. 

k.m.f. 

Soltész Attila Vella Zsolt  
körjegyző polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője:  Kondor László képviselő      

Tájékoztató a zárt ülésről: 

A Képviselő-testület egy fő ápolási díjra való jogosultságát megszűntette, egy fő ápolási díjra való 
jogosultságát felülvizsgálta. 
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