ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 27-i közmeghallgatásán
az Ábrahámhegyi Polgármesteri Iroda hivatalos helyiségében.
Jelen vannak: Vella Zsolt polgármester
Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester
Gáspár József képviselő
Kondor László képviselő
Borbély Gyula képviselő
Kovács József képviselő
Meghívottak:

Soltész Attila körjegyző
Kovácsné Auer Katalin jkv.v.
Horváth József Révfülöpi Rendőrőrsparancsnok
Ruzsa Zoltán körzeti megbízott rendőrőrmester
16 fő a lakosság részéről.

Vella Zsolt polgármester Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés 6 fővel határozatképes, 18.00 órakor megnyitja.
Ismerteti a napirendi pontokat:
1. Közrendvédelmi beszámoló.
2. Nyári idegenforgalmi szezonra való felkészülés.
3. Közérdekű kérdések és javaslatok.
A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával 6 igen szavazattal egyetértett.
1. Közrendvédelmi beszámoló.
Vella Zsolt polgármester Felkéri a napirend ismertetésére Horváth József Révfülöpi Rendőrőrsparancsnokot,
aki a közrendvédelemmel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtja:
Ábrahámhegy állandó lakosainak száma 554 fő, amely a nyári idegenforgalom idején megtöbbszöröződik. A
község területe 15,5 km2, a 71. főközlekedési út halad át rajta és a 6346 sz. út. A községben nem jelentős a
munkanélküliség. A gyermekek más településre járnak iskolába és óvodába, Révfülöpre illetve Badacsonytomajra.
Badacsonytomajon 3 fő körzeti megbízott van jelenleg. A községben bűnűgyileg fertőzött helyek a strand, a
parkolók, a Virág utca környéke. A fertőzött területet az üdülőjellegre vonatkozóan kell érteni.
A jellemző bűnelkövetés a betöréses lopás, illetve a besurranásos lopás, amikor pl. a vendégek a teraszon vannak
akkor történik a besurranás a nyitott ablakon keresztül.
Az állampolgárok komolyan veszik a felhívást, hogy jobban figyeljenek oda a saját és a szomszédaik értékeire, az
idegen emberekre, mert ha bűneset történik jó személyleírást tudnak adni az elkövetőkről.
A bűnmegelőzés tárgyában írásos anyagot osztottak szét.
Gépkocsi lopás a községben nem volt, ez Badacsonyra és Szigligetre volt jellemző, négy embert őrizetbe vettek,
akik nem magyar állampolgárok voltak.
A bűnmegelőzésbe bevonják az ábrahámhegyi polgárőrséget is, akiknek megköszöni az aktív munkájukat. A
rendőrőrs munkájának színvonalán folyamatosan javítanak és folyamatos a járőrőzés.
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A nyári szezonban a rendőrőrs létszáma is kétszeresére emelkedik.
Szabálysértés általában a közlekedési szabálysértés, a szabálytalan parkolás stb. Megállni tilos tábla be nem
tartása esetén a bírság 30-40 e. Ft.
Balesetveszélyes helyek a községben a Salföld felé vezető út, a 71. út kereszteződése. A 71. sz. főközlekedési úton
nagy forgalom, amelynek a rendjét fenn kell tartani.
Az ittas vezetőkre fokozottan odafigyelnek. A sebességellenőrző készüléket használják.
A település közbiztonsága jónak mondható.
Vella Zsolt polgármester A sebességmérést kéri, hogy használják a Szolnoki üdülőnél és a fokozott ellenőrzést a
Patak utcában mivel 40-50 tonnás kamionok mennek végig.
Megköszöni Horváth Józsefnek a beszámolót.
Pattantyús Miklós Javasolja, hogy több zebra legyen a községben, pl. az Iskola utcánál és máshol is.
Horváth József A gyalogátkelőhely létesítésének a jogszabályi feltételét meg kell teremteni, a zebrának járdától
járdáig kell érnie. A 71. út másik oldalán a vasutállomás van. A Közlekedési hatóságot kell megkeresni ezügyben.
Hagyák Mihályné A községben sok út van ahol gyalogosforgalom zajlik, említi az Iskola utca és a vasútállomás
közötti részt, egyértelmű ahol közlekednek az emberek ott gyalogátkelőhely van.
Horváth József Az említett útszakasz a közútkezelőé, ő dönti el több szakhatóság bevonásával, hogy hol lehet
gyalogátkelőhelyet elhelyezni és milyen feltételeknek kell megfelelni.
Szabó András Véleménye szerint, ha a Bökhegyi utcán lenne egy gyalogátkelőhely akkor nem tudnának az autók
felgyorsítani.
Németh Gábor A helyi boltnál is meg kell vizsgálni a gyalogátkelőhely létesítését. A tavalyi közmeghallgatáson
javasolta, hogy lehet-e villanyrendőrt elhelyezni, nem tudja ezügyben történt-e valami. A sebesség betartása és a
rendőri jelenlét a legjobb.
Vella Zsolt polgármester A sebességmérő tábla elhelyezésére több árajánlatot kértek be, amely 600-700 e. Ft
összegű volt. Az idei évi költségvetésben ezt nem tervezték, de foglalkoznak vele, és keresik erre a pályázati
lehetőséget. A nyomógombos gyalogátkelőhely után nem érdeklődött ezt elmulasztotta.
Soltész Attila körjegyző
Balatonrendes községben háromszor is próbálkozott a képviselő-testület a
gyalogátkelőhely létesítésével, melynek szigorú a szabályozási feltétele. Ahogy már említésre került járdáról
járdára kell érkeznie a gyalogosnak, és a megvilágítása is pontosan meghatározott, hogy milyen fényerővel
lehetséges. Balatonrendesen sincs járda, ott az előzetes felmérés szerint a létesítés kb. 2-3 millió forintba kerül. E
tárgyban pályázat nem került kiírásra, egy pályázatíró cég meg van bízva ennek figyelésével.
A sebesség előrejelző tábla csak tájékoztató adatként használható fel, mivel közlekedési eljárásban nem mérvadó,
de véleménye szerint van visszatartó ereje.
Vella Zsolt polgármester Kérdezi a testületet, hogy kinek van észrevétele. A képviselők részéről észrevétel nem
érkezett, a beszámolót a képviselő-testület tagjai egyhangúlag tudomásulvették.
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Nyári idegenforgalmi szezonra való felkészülés.

Vella Zsolt polgármester Ismerteti a napirendet az alábbiak szerint:
Az Önkormányzat kiadásai között szereplő személyi juttatások között az alapilletményeknél az időarányos
teljesítés megfelelően alakul, 14890e Ft lett tervezve, melybe bele tartoznak fizikai dolgozók, a részmunkaidőben
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foglalkoztatottak, a képviselői juttatások, illetve, a strandra tervezett 4 fő bére is. A bérekhez kapcsolódó
járulékok időarányosan alakultak.
Végleges pénzeszköz átadások között az Önkormányzat fizetett ki többek között Balatonrendes
Önkormányzatának szemétlerakási díjként, óvodai, iskolai fenntartói díjat Badacsonytomaj, Révfülöp és Tapolca
Önkormányzatoknak.
Támogatta a különböző szervezeteket: Nabe Ábrahámhegyi csoportját, az Ábrahámhegyi Önkéntes Tűzoltó
egyesületet összesen200e Ft összegben.
A 2008. évi rendezvénytervben meghatározott rendezvények (teremfoci bajnokság, dartc, csocsó, asztalitenisz
bajnokság, március 15-i rendezvény, húsvét, olajfestmény kiállítás, halászlé főzés, falunap, patchwork kiállítás)
megrendezésre kerültek, melyek anyagi fedezetét Önkormányzat 4/2008. (II.15) sz. költségvetési rendeletében
biztosított. A rendezvényekről elszámolás készült.
Felújítási kiadásai között szerepel a Hivatali épület akadálymentesítése, melynek összköltsége 10.780e Ft, melyre
90%-os pályázati támogatást nyert az Önkormányzat 9.702e Ft összegben.
A beruházások között szereplő strandi támfal elkészült. A beruházások között szerepel továbbá strandi kertészeti
munkák, pavilonok előtti térkövezés ,vízóra akna, lábtengó pálya kialakítás.
A költségvetésben szereplő fűnyíró traktor megvásárlásra került.
A szennyvízcsatorna II/c ütem bekerülési költsége 106.837.000 Ft. Ezen ütem keretén belül 3169 fm vezeték kerül
kiépítésre.
Az Önkormányzat OPTIMA befektetési jegyét beváltotta, 49000e Ft –ot rövid lejáratú betétben helyezett el
kedvezőbb kamatozással a Raiffeisen Banknál.
A helyi adók befizetései időarányosan megfelelően alakultak, eddig 17.100e Ft került átutalásra a költségvetési
számlára. Jelenleg is van adó a számlákon, mely 2008. június 30-i fordulónappal kerül majd átutalásra a
költségvetési számlára.
Működési célú pénzeszközt vett át az Önkormányzat mint gesztor a körjegyzőség fenntartására Balatonrendes
Község Önkormányzatától 3.164e Ft összegben.
A Kistérségi társulástól mozgókönyvtári feladatok ellátására kapott pénzeszközt 125e Ft összegben.
Az Önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott. Pénzkészlete 2008. június 24..-én összesen: 61.796e Ft.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat által bevezetett adónemek: Építményadó, Idegenforgalmi adó épület után,
Idegenforgalmi adó tartózkodási idő után, Telekadó, Iparűzési adó, Talajterhelési díj.
Törvényi szabályozás alapján központosított adók : Gépjárműadó, Luxusadó.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2008.évre az adómértékeket az alábbi adónemek
vonatkozásában változtatta meg:
Adómértékek : Építményadó 500 Ft/m2/év, Idegenforgalmi adó épület után 500 Ft/m2/év, Idegenforgalmi adó
tartózkodási időre 300 Ft/éjszaka, Telekadó 70 Ft/m2, Iparűzési adó 1,7 %.
1. Építményadó:A költségvetésben tervezett adó összege 4 000 000 Ft volt. 2008. június 23-i állapot szerint a
befizetett adó 2 539 110 Ft volt.
2. Idegenforgalmi adó építmény után: A költségvetésben tervezett adó összege 21 000 000 Ft volt. 2008. június
23-i állapot szerint a befizetett adó 12 735 311 Ft volt.
3. Idegenforgalmi adó tartózkodási idő után: Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt aki az Önkormányzat
területén egy vendégéjszakát eltölt.
A költségvetésben tervezett adó összege 1 800 000 Ft volt. 2008. június 23-i állapot szerint a befizetett adó 8 400
Ft volt. A befizetések július hónapban várhatóak.
4. Telekadó:Adókötelesek az önkormányzat területén lévő belterületi beépíthető ingatlanok.
A tervezett adó összege: 1 000 000 Ft volt. 2008. június 23-i állapot szerint a befizetett adó 687 657 Ft volt.
5.Iparűzési adó: A tervezett adó összege: 4 500 000 Ft volt. 2008. június 23-i állapot szerint a befizetett adó 2 835
393 Ft volt.
6. Talajterhelési díj :A díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól
terheli.A jogerős vízjogi engedélyezés időpontjától számított 90. naptól kell a díjat fizetni.
7. Gépjárműadó:A tervezett adó a költségvetésben 3 000 000 Ft volt.
2008. június 23-i állapot szerint a befizetett adó 2 249 005 Ft volt.
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8. Luxusadó :Az épületek m2 adataiból kiindulva Ábrahámhegy község illetékességi területén magánszemély
tulajdonában álló lakásnak valamint üdülőépületnek minősülő lakóingatlan számított értéke a 100 000 000 forintot
nem éri el.
Az adózási morál jónak tekinthető. Az adóalanyok többsége a határidő betartásával a 2008. I. féléves adóját
megfizette.
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által nyújtott támogatás lehetővé tette, hogy a községi könyvtár
területén 2007.évben 245. e. Ft internettámogatást kaptunk, és 2008.évben 280. e. Ft vissza nem térítendő
támogatást nyert az önkormányzat eszközbeszerzésre.
A csatornára ütemenkénti bontásban több pályázatot adott be az önkormányzat.
Pályázatot nyújtottunk be a 2008.évi bornapok rendezvényre, a pályázat elbírálása folyamatban van. Az igényelt
támogatás 950.000 Ft-nak megfelelő euró összeg.
A szüreti felvonulás rendezvényre 100.000 Ft vissza nem térítendő támogatásra adta be igényét az önkormányzat.
A Virágos Vasutak Települések pályázat keretében 22.000 Ft támogatást nyert az önkormányzat a vasúti
pályatesttel párhuzamos területen fák ültetésére. Pályáztak még a Veszprém Megyei Önkormányzathoz az
augusztus 20-i rendezvény támogatására.
Az Ábrahámhegyi Zsebkalauz a Veszprém Megyei Idegenforgalmáért Közalapítvány 70.000 Ft-os támogatásával
valósult meg.
A hivatali épület akadálymentesítésére 9.701.604 Ft támogatást nyertek.
Szociális igazgatásban, Időskorúak járadékára igény nem érkezett,
3. Közérdekű kérdések és javaslatok.
Melkvi Bea A strandon a gyerekfürdőnél homokot vittek oda, de a vízben gyökerek állnak ki és kő is van. A
lépcső sem egészen biztonságos. A Patak utcában szűk az aszfaltos út és az aszfalt mellé odaszórt murva nagyon
porzik és megáll a víz.
Vella Zsolt polgármester A gyerekfürdőnél kivettek két fát, annak a gyökerei állnak ki, folyamatosan veszik ki a
vízből a köveket és a gyökereket is, próbálják a fürdőzők igényeit kielégíteni.
A lépcsőn az összes faelemet kicserélték, gumiszőnyeggel burkolták, az aluminium nem megfelelő erre a célra, a
távlati tervben szerepel, hogy kicserélik a lépcsőket.
Az utak aszfaltozásánál az eredeti helyreállítás történt, az aszfalt szélessége megegyezik az eredeti út
szélességével, tűzoltó autóval locsolják a nagy melegben. A felszíni csapadékvíz elvezetéssel foglalkoznak és
akkor megoldódik az említett probléma.
Szabadváriné Tompos Margit A Szent-István völgyi út és az Iskola út végen a hídat ugyanúgy állították a helyre,
keskeny és a nagyobb autó nem tud ráfordulni az Iskola utca végére, az eső a murvát elvitte. Ez nem az ő
problémája, csak látja mi történik ott.
Kérdezi, hogy a csatorna hozzájárulást meddig kell fizetni?
Vella Zsolt polgármester Mint említette az utak az eredeti helyreállítás történt, átgondolják a lehetőségeket, de
véleménye szerint ez forgalomtechnikai probléma.
A csatornára a lakástakarék szerződését 5 évre kötötte, meg kell nézni Szabadvárinénak a saját maga által kötött
szerződés mit tartalmaz.
Lévai Lászlóné Szegfű utca Az utcában a csatorna 30 cm-el magasabban van mint az árok. A hivatalból Sütő úr
megnézte és három vízszerelő sem tudta bekötni. Augusztusban kapott választ a polgármestertől, hogy
megcsinálják a szivattyús áttételt, azóta nem lett megcsinálva.
A Sziget utcában a telefon nem működik, az oszlop ott van és a vezeték lóg.
A Virág utcánál az árokpart úgy néz ki mint egy dzsungel.
A strandnál a fahíd balesetveszélyes, le van törve a talpfa.
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Soltész Attila körjegyző A gravitációs csatorna arra az alapfeltételre épül, hogy a víznek ejtési szöget kell
biztosítani. A csatorna tervezését szaktervező végezte, de minden egyes ingatlanba nem lehet elmenni, hogy
megnézzék, hol van a kifolyás. Az Önök házában a kifolyási pont mélyebben van és nem illeszkedik a rendszerhez.
A csatornarendszer bemérése megtörtént és az engedélyezett mértékben került kivitelezésre. Másik megoldásként
javasolja a szivattyú elhelyezését és ezügyben a kivitelező cég szakembereit értesíti.
Vella Zsolt polgármester A T-Com felé továbbítja a logó telefonvezeték problémát. A strandi fahídra
megoldásként már érkezett javaslat a strandi vállalkozóktól, hogy biztosítják az összeget.
A Virág utcai
árokpartnál meg kell nézni, ki a terület tulajdonosa.
Soltész Attila körjegyző A községben növényvédelmi hatósági jogkörben megtörtént a gondozatlan területek
bejárása és a tulajdonosok felhívása a gyommentesítésre. A hivatal megnézi, hogy az említett területre történt-e
felszólítás.
Hagyák Mihályné Hétfőn bejelentette a hivatalban, hogy a Szegfű utcában egy autó tolatás közben a csatorna
betondarabját letörte.
Németh Gábor A vasutállomás környékén is áldatlan állapot van, továbbá kérdezi, hogy az áramszünetet mi
okozta?
Vella Zsolt polgármester A vasúti pályamérnökség április 26-án értesítette, hogy a gödröket megszűntetik és a
betonelemek már ott vannak.
Az áramszünet az E-ON hálózat karbantartása miatt következett be.
Szabó András A bicikli út a kempingnél véget ér, mikor csinálják meg.
Tungli József Elmondja, hogy ha egy idegen idejön a községben és tájékozódni szeretne a hirdetőtáblák erre nem
megfelelők, mivel hetek óta régi hirdetmények vannak elhelyezve. A virágos ládákban nincs föld. A hivatalsegéd, a
képviselő-testületi tagok átsétálhatna a saját területükön.
Szabadváriné Tompos Margit Köszöni az önkormányzatnak, hogy az Iskola u. és Akácfa utca sarkán a tűzcsapot
kicserélték. A karácsonyi díszkivilágítás nagyon szép volt és a karácsonyi program is nívós volt. A temetőkápolna
ügyében érdeklődik?
Vella Zsolt polgármester Köszöni a jó szavakat. A temetőkápolna beruházás 17 millió forintba kerül, jogerős
építési engedélye van, de a bekerülési összegből még hiányzik 5 millió forint. Az idei évben valószínű lesz erre
pályázati lehetőség.
Soltész Attila körjegyző
A temetőkápolna 17 millió forintos bekerülési költségébe a belső berendezés összege
még nincs benne, ami szintén jelentős összeg.
A bicikli úttal kapcsolatban tájékoztatja az érdeklődőt, hogy jelenleg nincs rá fedezet. A bicikli út állami
beruházásban készült el. A csatornaberuházás előtt kezdeményezték a Közútkezelő KHT-nál, hogy a bicikli út a
csatornázás után legyen megépítve. Közben a Közútkezelő cég átalakult és ezt a meg nem épített részt kivették a
működési területből, jelenleg ilyen címen nincs erre pénz elkülönítve. Pályázati lehetőség van, viszont 50 millió
forintos beruházásra, ez esetben az önrészből meg lehet építeni a bicikli utat.

5

Vella Zsolt polgármester A közmeghallgatást 20.00 órakor bezárja és megköszöni a lakosságnak a részvételt.
k.m.f.
A jegyzőkönyv hitelesítője: Kovács József

képviselő

Soltész Attila
körjegyző

Vella Zsolt
polgármester
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