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

Ikt.szám:  121-92/2009.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április  30-i rendkívüli  
nyilvános  ülésén.

Helye:   Ábrahámhegyi Polgármesteri Iroda   hivatalos helyiség:  Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. 

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

         Kovács József   képviselő   
Távolmaradt:    Gáspár József képviselő   

Meghívottak:   Soltész Attila körjegyző 
                        Kovácsné A.Katalin jegyzőkönyvvez.

 
Vella Zsolt polgármester  Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 6 tagú képviselő-testületből  5 fő jelen van, az ülés határozatképes.
A képviselő-testületi ülést  17.00 órakor megnyitja. 

Ismerteti a  napirendi pontokat:

1.   Környezetvédelmi Program elfogadása. 
2.    Badacsonyi Borvidéki Borút Egyesület kérelme. 
3. Melkovics Pálma kérelme. 
4. Badacsonyi  CÉH Turisztikai Egyesület részére támogatás nyújtása. 
5. Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetségének levele.
6. Kultúrház akadálymentesítésének pótmunkái.
7. Badacsonyvidéki Önkormányzatok Köztisztasági Intézményének /BÖKI/  2008. évi költségvetési

beszámolójának elfogadása. 

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

1. Környezetvédelmi Program elfogadása.   

Vella Zsolt polgármester   Mint ismert Ábrahámhegy és Balatonrendes települések Környezetvédelmi 
Programjának elkészítésére Ábrahámhegy Önkormányzat, mint gesztor Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit 
Kft.-t kérte fel. A programot a Kft. elkészítette  2-2 példányban és CD formájában megküldte, melyre több 
szakhatóságot megkeresett és  54 hatóság adott véleményt. A Környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi  LIII. tv. 4. fejezetének 46. §. 1.bekezdés /b. pontja szerint az önkormányzat képviselő-testületének kell 
jóváhagynia az illetékességi területére vonatkozó Települési Környezetvédelmi Programot. 
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Javasolja, hogy a Környezetvédelmi Programot fogadják el. Kéri a testület szavazását. 

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

79/2009. (IV.30)  KT. határozat.

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a  környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi  LIII. tv. 4. fejezetének 46. §. 1.bekezdés /b. pontja szerint  a Balatoni Integrációs Közhasznú 
Nonprofit Kft.   /székhely:  8600 Siófok, Batthyány u. 1. / által készített Környezetvédelmi Programot 
Ábrahámhegy  község vonatkozásában elfogadja.

Felelős:  Vella Zsolt  polgármester 
Határidő:   2009. április 30.  

2. Badacsonyi Borvidéki Borút Egyesület kérelme.  

Vella Zsolt polgármester  A Badacsonyi Borút Egyesület megkereste az önkormányzatot köszöntő tábla és borút 
térkép kihelyezésével kapcsolatban. Bemutatja a térkép elő- és hátlapját, melyet úgy kell elhelyezni, hogy 
körbejárható legyen. A borút minősített pincéi vannak rajta. 

Javasolja, hogy a  községben engedélyezzék a köszöntő tábla   és a térkép elhelyezését, valamint a 
területhasználati díj megfizetésétől tekintsenek el. Az elhelyezést megelőzően a polgármesterrel köteles egyeztetni 
az egyesület.  Kéri a testület szavazását. 

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

80/2009. (IV.30)  KT. határozat.

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyi Borvidéki Borút Egyesület 
/székhely:  8261 Badacsony, Római út 2. / részére térítésmentesen engedélyezi  Ábrahámhegy  községben a 
köszöntő tábla és  borúti  térkép elhelyezését, melyet  a Polgármester úrral előzetesen egyeztetni kötelesek. 

A képviselő-testület a területhasználati díj megfizetésétől eltekint. 

Határidő: folyamatos. 
Felelős: Vella Zsolt  polgármester 

 3.     Melkovics Pálma kérelme. 

Vella Zsolt polgármester  Melkovics Pálma  kérelmet nyújtott be arra vonatkozóan, hogy a képviselő-testület a 
64/2009. /IV.21/ KT. határozatában foglalt bérleti díj összegének két részletben történő befizetését engedélyezze 
részükre, mivel a vízibicikli kölcsönzés beindulásához nagyobb összeget kell befektetnie, ezért könnyebbség lenne 
részükre ha nem egyösszegben kellene befizetni a bérleti díjat. 
Javasolja, hogy a kérelemhez járuljanak hozzá  és a bérleti díj két részletben történő fizetését engedélyezzék, július 
15. napjáig és augusztus   20. napjáig történő befizetéssel. Kéri a testület szavazását. 

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

81/2009. (IV.30)  KT. határozat. 
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Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő- testülete  a 64/2009. /IV. 21./ KT. határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 

Törlésre kerül az alábbi szövegrész: 

„A bérleti díj megfizetése:  a bérlő  minden év július 15-ig egyösszegben köteles befizetni az önkormányzat 

számlájára a bérleti díj összegét.”

A törölt szövegrész helyébe az alábbi lép: 

„A bérleti díj megfizetése a bérbeadónak két részletben az adott tárgyév július 15. és augusztus 20. napjáig 

esedékes. 

A határozat többi része változatlan tartalomban érvényben marad. 

Felelős: Vella Zsolt  polgármester    
Határidő: 2009. június 1. 

 
4. Badacsonyi  CÉH Turisztikai Egyesület részére támogatás nyújtása.

Vella Zsolt polgármester   Tavaly december 16-án hoztak határozatot arról, hogy az egyesülettel 
megállapodást kötnek. 
A megállapodás  célja, hogy a felek a  138/2008. /X.18./  FVM rendelet vidéki örökség megőrzéséhez pályázat 
keretein belül az ezekhez kapcsolódó tevékenységek terén, az egymástól kölcsönösen igényelt ismereteket, 
módszereket és szolgáltatásokat a másik fél számára biztosítsák.   
Javasolja, hogy az egyesület működéséhez a tartózkodás után fizetendő idegenforgalmi adó 10 %-ának 
összegével, 250.000 Ft-tal járuljanak hozzá. Kéri a testület szavazását. 

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

82/2009. (IV.30)  KT. határozat.

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a Badacsonyi CÉH Turisztikai Egyesület /8261 
Badacsony, Park u. 14. /  részére  egyszeri  250.000 Ft  /azaz: kettőszáz-ötvenezer forint/  összegű 
támogatást nyújt. 

A képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert a támogatói  szerződés aláírására.  

Határidő: folyamatos. 
Felelős: Vella Zsolt  polgármester 

5.   Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetségének levele.  

Vella Zsolt polgármester   Ismerteti az egyesület által küldött meghívót, levelet és előzetes tervet, mely szerint 
2009. június 27-én a Balaton Északi-part 29. sz. vasútvonal  100. évfordulójának ünneplésére kerülne sor. 
A nosztalgiavonat utazási jegy ára  10.000 Ft. Javasolja, hogy 5 db jegyet vásároljanak. 
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Kéri a testület szavazását. 

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

83/2009. (IV.30)  KT. határozat.

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetségének / 
székhely:  8251 Zánka, Rákóczi u. 32. / levelére az alábbiak szerint döntött: 

A „Balaton Vidéki Vasút” – Északi part 29. sz. vasútvonal Centenáriumi megünneplésének 
rendezvényét   5 db 10.000 Ft összegű utazási jegy vásárlásával támogatja. 

Határidő:  2009. június 27. 
Felelős: Vella Zsolt  polgármester 

6. Kultúrház akadálymentesítésének pótmunkái.  

Vella Zsolt polgármester  Beszámol a képviselő-testületnek a kultúrház akadálymentesítésének pótmunkáról: 
„Komplex akadálymentesítés Ábrahámhegy községben” című pályázatunkhoz az akadálymentesítés teljessé tétele 
érdekében az alábbiak beszerzése szükséges: 
1 db induktív hurkos erősítő
1 db mozgáskorlátozotti parkoló jelzésére szolgáló tábla 
Valmor 4 literes festékanyag a vezetősáv felfestéséhez az épületen kívül. 
2 db tekercs 2,5 cm széles fekete vezetősáv.

Fenti eszközök és anyagok beszerzési értéke  bruttó 151.154 Ft. Az N L Építési Vállalkozás  bruttó 134. 400 Ft 
értékben  végzett  pótmunkát, a szerződésben vállalt műszaki tartalmon felül. Így mindösszesen bruttó 285. 554 Ft 
többletköltség keletkezett. 
Kéri a képviselőket, hogy fenti többletköltséget utólagosan fogadják el az önkormányzat költségvetésének 
tartalékkerete terhére.  

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

84/2009. (IV.30)  KT. határozat.

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, az N L Építési 
Vállalkozással /székhely: 8296 Monostorapáti, József A. u. 9. /  az akadálymentesítéshez kapcsolódó 
pótmunkákra a vállalkozói szerződést megkösse. A szerződés összege bruttó  134.400 Ft. Ezen összeget az 
önkormányzat 2/2009. /II.12./ számú 2009. évi költségvetésének tartalékkerete terhére biztosítja. 
Továbbá felhatalmazza a polgármestert az alábbiak beszerzésével kapcsolatos intézkedés megtételére: 

1 db induktív hurkos erősítő
1 db mozgáskorlátozotti parkoló jelzésére szolgáló tábla 
Valmor 4 literes festékanyag a vezetősáv felfestéséhez az épületen kívül. 
2 db tekercs 2,5 cm széles fekete vezetősáv.

Az eszközök és anyagok beszerzéséhez szükséges bruttó  151.154 Ft összeget az  önkormányzat 2/2009. /II.
12./ számú 2009. évi költségvetésének tartalékkerete terhére biztosítja. 
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Határidő: folyamatos. 
Felelős: Vella Zsolt  polgármester 

7.  Badacsonyvidéki Önkormányzatok Köztisztasági Intézményének /BÖKI/  2008. évi költségvetési  
beszámolójának elfogadása. 

Vella Zsolt polgármester   A képviselő-testületi tagok  tárgyi beszámolót megkapták. Kérdezi, hogy van-e 
észrevételük a BÖKI 2008. évi költségvetési beszámolójával kapcsolatban. 
Megállapítja, hogy a képviselők részéről észrevétel nem érkezett, ezért javasolja, hogy fogadják el a beszámolót. 

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

85/2009. (IV.30)  KT. határozat.

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Badacsonyvidéki Önkormányzatok 
Köztisztasági Intézményének / 8284 Nemesgulács, József A. u. 84. /  2008. évi költségvetési beszámolóját 
elfogadja.  

Határidő: azonnal. 
Felelős: Vella Zsolt  polgármester 

Vella Zsolt polgármester Az ülést  17.30 órakor bezárja. 

k.m.f. 

Soltész Attila Vella Zsolt 
körjegyző polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője: Kondor László  képviselő 
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