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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
Ikt.szám: 47 -21 /2010.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 30.-i nyilvános
ülésén.
Helye: Ábrahámhegyi Polgármesteri Iroda hivatalos helyiség: Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
Jelen vannak: Vella Zsolt polgármester
Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester
Kondor László képviselő
Kovács József képviselő
Gáspár József képviselő
Borbély Gyula képviselő
Meghívottak:

Soltész Attila körjegyző
Kovácsné A. Katalin jkv.v.
Kiss Nándor Tapolcai Remondis Kft. képviseletében az 1. napirendre.
Sütő Árpád műszaki előadó 1, 12-15 és 17. napirendre.
Gáspár Anita pénzügyi előadó 2-4. napirendre.
Fedő László 7. napirendre.
Melkovics Pálma és Melkovics János 16.napirendre.

Jelen volt továbbá : Kalmár V5-Stúdió két munkatársa.
Vella Zsolt polgármester Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 6 tagú képviselő-testületből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes.
A képviselő-testületi ülést 15.00 órakor megnyitja.

Ismerteti a napirendi pontokat:
1.

Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban Remondis Tapolca Kft.-vel szerződéskötés.

2. Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek Körjegyzőségének 2009. évi költségvetés teljesítésének
elfogadása.
3. Ábrahámhegy Község Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása.
4.

Ábrahámhegy Község Önkormányzat 2009. évi költségvetés teljesítésének elfogadása.

5. 2010. évi Közbeszerzési Terv elfogadása.
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6. Birtokhasznosítási Bizottság tagjaiban történő önkormányzati delegált megválasztása.
7.

Fedő László kérelme légvár üzemeltetésére.

8. Hardi Lászlóné kérelme légvár üzemeltetésére.
9.

Pedagógiai szakszolgálati feladatok finanszírozása.

10. Harmati Miklós könyv megjelentésével kapcsolatos kérelme.
„Egészségünkért „ Közalapítvány támogatási kérelme.
11. Vízimentők Magyarországi Szakszolgálat Egyesülettel szerződéskötés strandi vízimentésre.
12. Rendezési Tervre érkezett ajánlatok alapján döntéshozatal a felülvizsgálat megkezdéséről
valamint tervező megbízásáról döntés.
13. Csatornával el nem látott ingatlanok bekötéseire érkezett ajánlatokról döntéshozatal.
14. Temetőkápolna építésének pótmunkáival kapcsolatos döntéshozatal.

15. Strandi meglévő vizesblokk felújítására érkezett ajánlatról döntéshozatal.
16. Melkovics Pálma kérelme strandi bérleti díjjal kapcsolatban.
17. Strandi pavilonok elektromos ellátó kábeleinek cseréjére érkezett ajánlat.

18. Csatlakozás a 2010. évi közmunkaprogramhoz.
19. Községi strandi térkövezés.
A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával 6 igen szavazattal egyetértett.

1. Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban Remondis Tapolca Kft.-vel szerződéskötés.
Vella Zsolt polgármester Ábrahámhegy Község Önkormányzat üzemelteti az Ábrahámhegyi Fürdőegyesület által
a Norvég alap pályázat keretében kiépített szelektív hulladékgyűjtő szigeteket.
A szigetekben keletkező hulladék elszállítására és hasznosítására, vagy ártalmatlanítására szerződés nem került
megkötésre.
A szolgáltatást a Remondis Tapolca Kft végezte 2009 évben mellékelt szerződés szerint végezte az elvégzett
szolgáltatás az összege az alábbi 2009 december 31-ig:
2009 III negyedév: bruttó 502 700 Ft
2009 IV negyedév: bruttó 45 700 Ft
Ezen összegek szerződés hiányában nem kerültek kiegyenlítésre.
A szerződés szerint a számlázás negyedévente szállítólevelekkel igazoltan történik, tartama határozatlan idejű,
három havi bármely fél részéről írásban felmondási lehetőséggel.
A helyi lakosoknak az első számla kiküldésre került. Királyszentistvánon a hulladéklerakó nemsokára elkészül.
Ebbe kapcsolódik a Remondis Kft. aki a községünkben gyűjti a hulladékot.
Felkéri Kiss Nándor urat a Remondis Kft. Tapolca képviseletében, hogy tájékoztassa a képviselő-testületi tagokat.
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Kiss Nándor a Remondis Kft. Tapolca
Az Észak-Balatoni Regionális Hulladéklerakó rendszer nagyrészt EU pénzből finanszírozott és 158 település
hulladék elszállítását oldja meg és évekkel ezelőtt indult és most ért a finisébe. A 158 önkormányzat társulást
alkotott és pályázatot hirdetett meg. Ezt a pályázatot a megye 6 szolgáltatója, Veszprém, Balatonalmádi,
Balatonfüred, Tapolca, Ajka és Pápa szolgáltató által alkotott konzorcium nyerte meg, mely szerződésének
aláírása folyamatban van. Mind a 6 szolgáltató területén voltak saját üzemeltetésben lévő hulladéklerakók. Pápa
és Balatonfüred lerakója bezárt az új jogszabály szerint. Az ajkai és tapolcai hulladéklerakó felel jelenleg csak
meg. Királyszentistvánon lesz egy maradék hulladéklerakó, és mechanikai és biológiai hulladékkezelő rendszer és
három helyszínen Ajkán, Tapolcán és Pápán hulladékkezelő mű lesz. Balatonfüreden komposztáló üzem lesz.
Fontos még a szelektív rendszer, a jelenlegi szolgáltatási területükön cégük által is ellátott 44 településen 56
szelektív gyüjtősziget van, Ábrahámhegyen négy konténeres gyüjtősziget van. 2012-13-ban a zsákos szelektív
hulladékrendszer beállítása, a lakosság részére lesz ilyen lehetőség, külön hulladékjáratokkal.
A mostani 2-3 %-os szelektíven gyüjtött hulladékos arányt 25-26 %-ra emelnék 10 éves kifutással.
Tavaly június elejétől szolgáltat a cégük a községben, a kezdeti egy-két zökkenőn kívül megállták a helyüket.
Igyekeztek rugalmasan segíteni mindenben. A község utvonalát végig járták.
Tavaly volt egy induló ár és egy szolgáltatási színvonal. A szolgáltatás a lakosság részére nem emelkedik
látványosan, most is ki fogja tenni a kukáját és elviszik a szemetet.
A létrehozott több mint 6,5 milliárdos rendszer üzemeltetése önkormányzati vagyonban marad, a 158
önkormányzat tulajdonát képezi. A 6 konzorciumi tag egy közös Kft-t hoznak létre, az engedélyek most vannak
beszerzés alatt. A társulás 2008.év végen kiírta ezen művek létesítésére a közbeszerzési pályázatot, három cégből
álló konzorcium nyerte meg.
2010. június 1-én kezdődik egy próbaüzem és szeptember végén pedig átadásra kerül. Itt jön be az a tétel ami
2009. évhez képest megemelte a 2010. évi díjakat. A próbaüzem utáni működtetés költségeinek fedezetére lett
beállítva 440 millió forint az egész rendszer szintjén. Ez egységes díjnövekedési szint alapján lett szétosztva.
Tapolca térségére lélekszámarányosan kiosztott 79 millió forint költségtömeg lett rátéve a 19 ezer ingatlanra és ezt
eredményezte a közel 90 Ft-os 120 literes kukánkénti költségnövekedést. Ez eredményezte a 2009. évi díjhoz
képest a 33 %-os növekedést. A következő évben még magasabb lesz. A megye területén egy pár százalékos
eltéréssel ugyanaz a nagyságrend lesz, bruttó 34-36 ezer forint 2009. évi induló díjról fog beállni egy kétéves
infláció 85 %-os mértékével növelten. Ma még nem tudják megmondani, hogy 2011. januárban mennyi lesz a díj.
Az egész rendszer üzemeltetése a szelektív arány emelése és egy természetbarát szolgáltatás megvalósítása a
célük.
Vella Zsolt polgármester Elhangzott egy közel 33 %-os emelés. 2009. májusig a BÖKI szállította el a szemetet és
évi 8.000 Ft volt a szemétszállítási díj. Június és december 31. között az önkormányzat a különbözetet a saját
költségvetéséből fedezte, tehát tavaly is több volt a szemétszállítási díj.
Kiss Nándor a Remondis Kft. Tapolca Június elsejével ajánlatunkat 250 Ft +Áfa/űrítéssel tudták vállalni, a
különbözetet az önkormányzat fizette ki. Ez a díjat már 2010.évben nem tudják vállalni.
Vella Zsolt polgármester A lomtalanítás viszonylag olcsó volt, az idei évben az emelkedés miatt nem tudják
vállalni.
Kiss Nándor a Remondis Kft. Tapolca A 2011.évi díj három nagyon fontos dolgot takar. Évi 52 darab űrítést, a
községek díjtalan lomtalanítását illetve a szelektív rendszer üzemeltetését.
Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy a szerződést kössék meg, kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi
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24/2010. /III. 30./ KT. határozatot
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Remondis Tapolca Kft.-vel kötendő
(székhely: 8300 Tapolca Halápi u. 33.) a szelektív hulladékgyűjtés szolgáltatási szerződését elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: 2010. április 9.
2.

Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek Körjegyzőségének 2009. évi költségvetés teljesítésének
elfogadása.

Vella Zsolt polgármester Felkéri Soltész Attila körjegyzőt a napirend ismertetésére.
Soltész Attila körjegyző
Az előterjesztés szerint melyet a képviselők megkaptak tartalmazza, hogy 2009. január 1-től a köztisztviselői
illetményalap 38650.- Ft, ennek megfelelően kerültek kiszámításra az alapilletmények, mely az év végi teljesítése a
tervezettet meghaladta, a felmentési időre járó munkabér miatt. Ehhez kapcsolódik az illetménykiegészítés, mely a
tervezethez képest megtakarítást mutat.
Nyelvpótlék 3 főnek lett tervezve, mely a Ktv 48§ 6.bek alapján alanyi jogon jár, a tervezethez képest a teljesítés
elmaradt a gyesen lévő kolléganőnek tervezett résszel.
Az egyéb kötelező illetménypótlék a vezetői illetménypótlékot tartalmazza.
A jubileumi jutalom 1 főre lett tervezve melynek teljesülése megtörtént.
A jutalom a tavaly év végén kifizetett jutalmat, illetve a 2009. évben kapott jutalmat tartalmazza.
Tervezve lett 1fő köztisztviselő végkielégítésével mivel Salföld Község Önkormányzat kivált a Körjegyzőségből,
amely feladat átcsoportosítással került megoldásra.
A táppénz hozzájárulás valamint a betegszabadságra 100 e Ft lett tervezve a teljesítés 168 e Ft volt.
A biztosítási díjak az önkéntes egészségügyi és nyugdíj pénztári befizetéseket jelenti.
Ruházati költségtérítés a Ktv. alapján a munkavállalónak alanyi jogon járó támogatás, mely kiadás teljesült.
Az étkezési hozzájárulás 2009 évre vonatkozó hatályos jogszabályok alapján (Ktv.) adómentesen járó összeggel
lett számolva.
Közlekedési költségtérítés (munkába járás) a vasúti, busz, illetve a saját jármű használat költségét foglalja
magában, mely nem a ténylegesen felmerült összes költséget jelenti, hanem a hatályos adótörvényben foglalt
normatívák alapján kerül kifizetésre.
Egyéb költségtérítés címén költségátalány, illetve Internet hozzájárulás került kifizetésre (mely 1/2001. (XII.28.)
számú helyi önkormányzati rendeletben foglaltak szerint került megállapításra)
A szociális juttatások címén 2 főnek kamatmentes lakásépítési és felújítási kölcsön került kifizetésre melynek
törlesztése folyamatosan kerül visszafizetésre, a körjegyzőség számlájára a kifizetések között szerepel még
iskolakezdési támogatás, valamint szülési támogatás.
A személyi juttatások teljesítése összességében nem haladták meg a tervezettet.
A személyi juttatások után felszámolt járulékok teljesítése meghaladta a tervezettet az évközben járulékváltozások
miatt, amelyet nem lehetett előre tervezni.
A dologi kiadások között szereplő irodaszer, nyomtatvány beszerzésénél jellemzően papír, boríték illetve irodaszer,
bélyegző, gémkapocs, iratfűző, füzet, etikett címke, hibajavító, iratpapucs, lefűzhető tasak, radír, ragasztó, naptár
vásárlására volt szükség tervezettet 530e Ft tényleges teljesítés: 346e Ft.
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Könyv, szakkönyv címén KET irat mintatár illetve pénzügyi szakkönyv (számlarend) került megvásárlásra (Terv:
50e Ft, tény 26 e Ft).
Folyóiratok között a CD jogtár került megvásárlásra 50 e Ft+ÁFA értékben. Kisértékű tárgyieszköz beszerzése
során billentyűzet, Notebook tápegység, egér, telefon akkumulátor és telefon került vásárlásra. (Terv: 60 e Ft tény:
26 e Ft)
Egyéb anyagbeszerzés címén hosszabbító, kép, függöny, izzó került megvásárlásra 11e Ft értékben.
A továbbszámlázott kiadások a mobiltelefon díjait tartalmazza. (Ezek Ábrahámhegy Község Önkormányzata,
Balatonrendes Község Önkormányzata, Ábrahámhegyi Víziközmű Társulás, Balatonrendesi Beruházó Víziközmű
Társulás, 2009. I. félévig a Rendesi Kft.), melyeket a telefont használó dolgozók fizetnek.
Karbantartási, kisjavítási költségek jogcímén Notebook, nyomtató, számítógép, hűtő és bútorjavítást tartalmazza.
(Tervezett: 50 e Ft teljesítés: 65 e Ft)
Egyéb üzemeltetés között a postai feladások díja 1241 e Ft, szolgáltatási díjak 124 e Ft, tűzvédelmi szolgáltatás
40e Ft valamint egyéb költségekre 143 e Ft került kifizetése (amely tartalmazza 1 terület kényszer kaszálását 131e
Ft amelyet az APEH-hoz behajtásra megküldtünk mely eljárás jelenleg is folyamatban van, tartalmaznak még a
kiadások telefon programozást valamint parkolási díjat).
Egyéb dologi kiadások között munka egészségügyi ellátás 42e Ft, jegyzői konferencia díja 25 e Ft és egyéb kiadás
szerepel, mely tartalmazza alap illetve szakvizsgára való felkészítőt és annak vizsgadíját valamint szakmai
napokon való részvétel díját is.
A díjak, kezelési költségek a fénymásolás nyomatdíját 346 e Ft, bank kezelési költséget, 67e Ft, takarnet
használati díjat 12e Ft, illetve IRMA iktató rendszer havidíját tartalmazza 125e Ft valamint a bírósági végrehajtó
díját tartalmazza amely 40 e Ft volt, az adóbevételek kapcsán kötött szerződés alapján.
A dologi kiadások teljesítése összességében nézve az éves tervhez viszonyítva elmaradtak (Terv: 5215e Ft
teljesítés 5018 e Ft).
A felhalmozási kiadások között a körjegyzőség számítógéppark szoftver-fejlesztésére tervezett 840e Ft-ot melyből
2009. évben nem került kifizetésre összeg.
Működési pénzeszköz átadás a gesztor önkormányzat, Ábrahámhegy részére történt.(Terv 1050e Ft, tény 1050e
Ft).
A továbbszámlázott bevételek között a Mobiltelefon díja, illetve az ehhez kapcsolódó áfa külön soron van
kimutatva. Bírság, kártérítés címén növényvédelmi bírság megfizetése szerepel. Kamatbevétel a pénzintézet által
elszámolt folyószámla kamatokat tartalmazza.
Az államháztartáson kívüli működési célú támogatás a számlavezető pénzintézet támogatását tartalmazza (100e
Ft).
Támogatások, átvett pénzeszközök között a Körjegyzőség támogatása tartozik. (Terv 33626e Ft, tény 33626e Ft).
Működési pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről a már említett létszámcsökkentéses pályázat elnyeréséből
származó bevétel, mely 1.319 e Ft. Európa parlamenti választásokra 140 e Ft támogatást kaptunk melynek
kiadásai a kiadási oldalon, szerepelnek.
A felhalmozási kölcsön visszatérítés 2009. évben 3 fő régi és 2 fő új építési kölcsön törlesztését tartalmazza 135e
Ft.
Összességében megállapítható, hogy a 2009. évre a tényleges bevételek meghaladták a tervezettet és a kiadások
teljesítése a tervezethez képest megtakarítást, mutatnak ennek köszönhetően a pénzkészlet is jelentősen növekedett
a nyitóhoz képest.
A Körjegyzőség gazdálkodása kiegyensúlyozott, ennek megfelelően alakult a 2009. évi pénzkészlete is
(Pénzkészlete 2009. december 31-én : 2.240e Ft).
Az írásos anyag mindent tartalmaz, amennyiben a képviselőknek kérdésük van arra szívesen válaszol.
Vella Zsolt polgármester Javasolja a körjegyzőség 2009. évi költségvetés teljesítésének az elfogadását. Kéri a
testület szavazását.
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Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi
25/2010. /III. 30./ KT. határozatot
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2009. évi költségvetési teljesítését
megismerte és 36.330e Ft bevételi és 35.153e Ft kiadási főösszeggel és 2.240e Ft záró pénzkészlettel
elfogadja.
Felelős: Soltész Attila körjegyző
Határidő: azonnal.
3.

Ábrahámhegy Község Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása.

Vella Zsolt polgármester
Ábrahámhegy Község Önkormányzatának 9/2009. (VI.20.) számú költségvetési rendeletének módosítása az
alábbiak miatt szükséges.
A kiadásoknál csökkenthetjük a személyi juttatások alapilletmények sorát amelyet a részmunkaidőben
foglalkoztatottak bérére részben rátehetünk mivel nem terveztünk a későbbiekben felvett dolgozók bérével. A
személyi juttatásokkal együttesen csökkenthetjük a TB járulékot is (4000e FT-ra).
A dologi kiadásoknál a könyv beszerzések meghaladták a tervezettet így növelés szükséges, a üzemanyagok soron
csökkenthető az előirányzat 700e Ft-tal. A szállítási szolgáltatások többletkiadásai miatt az előirányzatot
megnöveltük 450e Ft-tal valamint a gázszolgáltatás nagysága miatt szintén 450e Ft-tal növeltük az előirányzatot.
A 2009. évi költségvetés tervezésekor még nem lehetett előre megtervezni a szemétszállítás tényleges költségét a
konténerek elszállításából többletkiadás keletkezett valamint a BÖKI-hez képest jelentősen nőtt a 1 ürítésre jutó
szállítási és elhelyezési költség ezért jelentős kiadásnövekedés miatt 7.300e Ft-tal növeltük meg a kiadások
előirányzatát. A kiadások növekedése és az ÁFA változás miatt jelentősen megemelkedett a felszámított ÁFA
kiadása is melynek előirányzatát 5.000 e Ft-tal megnöveltük.
A rendezvények kiadásai (fellépők díja) is többlet költséggel jártak, amelyre pályázaton nyert összeg fedezetként
szolgál.
Az iskola és óvoda fenntartói hozzájárulást csökkentettük. Az Önkormányzat pénzeszközt vett át a Viziközmű
társulattól, amelynek visszafizetését 2009. évben teljesítette, amellyel az eredeti költségvetésben nem lett tervezve.
A Körjegyzőségnek az Önkormányzat a létszámcsökkentéses pályázat összegét utalta át mivel a gesztor
Önkormányzat pályázhatott, de a felmentési időre járó bért és a végkielégítést a Körjegyzőség fizette.
Az állami támogatásból kiutalt 15% kifizetéshez is 2.500 e Ft előirányzatot rendeltünk.
Az önkormányzat által folyósított ellátások között csoportosítottunk át összegeket.
A beruházások és felújítások között amelyhez nem volt eredeti előirányzat ahhoz rendeltünk összeget amelynél volt
tervezve kiadás és nem valósultak meg a beruházások, felújítások vagy az immateriális javak beszerzése ott
lecsökkentettük a kiadásokat 0-ra.
A bevételi oldalon a strand bevételét megnöveltük 2000e Ft-tal valamint a kamatbevételek mutattak jelentősebb
túlteljesítést így ott is előirányzatot emeltünk, valamint a többi bevételt is hozzáigazítottuk a teljesítést. A helyi
adóbevételek között az iparűzési adó bevétel haladta meg jelentősen a tervezettet és a bevezetésre került
talajterhelési díjra nem lett tervezve így annak bevételi előirányzatát is megnöveltük.
A Magyar Államkincstár által leközölt adatokat vettük alapul az átengedett központi adók előirányzatánál
amelyet az adóerőképesség megerősödésével módosítottunk félévkor így kevesebb állami támogatást kaptunk
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amelyet ha igénybe vettünk volna a beszámoló elkészítése után kamatostul vissza kellet volna fizetni a
Magyar Államkincstárnak.
Államkincstár által közölt adatokkal dolgoztunk, melynél az átengedett központi adók tekintetében (32.239 e Ft-ról
31.234e Ft-ra csökkent), normatív feladatmutatóhoz kötött támogatásoknál (510e Ft-ról 1185e Ft-ra nőtt),
Közcélú, közhasznú és szociális támogatásra (1500 e Ft eredeti előirányzatról 2.372 e Ft-ra nőtt). A prémiuméves
dolgozó támogatására nem terveztünk amelyre 245 e Ft támogatást kaptunk, létszámcsökkentéses
pályázatra kapott összeg miatt szintén előirányzat módosítás szükséges 1.319 e Ft melynek összege a kiadási
oldalon is szerepet átadott pénzeszközként a Körjegyzőségnek valamint a közműfejlesztési hozzájárulás (15%)
melynek leigénylése még nem volt tervezhető így az előirányzatot megnöveltük 2.500 e Ft-tal.
Évközben megvalósult és leigényelt pályázatok és más pénzeszközök átvételek, amelyekre előre nem lehetett
tervezni ott megnöveltük az előirányzatot és ahol nem valósultak meg a beruházások és nem volt pályázati bevétel
ott lecsökkentettük a bevételeket 0-ra.
A 2008. évi beszámoló alapján a Magyar Államkincstár kifizetett az Önkormányzatnak 2333e Ft-ot melynek
előirányzatát szintén növelni kellett.
A kiadások csökkentésével és növelésével valamint a bevételek csökkentésével és növelésével a tartalékba
helyezendő összeg 17.398e Ft-ról 45.167e Ft-ra növekedett.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat képviselő testülete Ábrahámhegy Község Önkormányzat 2009. évi
költségvetés módosítását 212.368 e Ft bevételi és 212.368e Ft kiadási főösszeggel valamint 45.167e Ft tartalékba
helyezendő összeggel elfogadja.
Felkéri Gáspár Anita pénzügyi előadót, hogy a költségvetés főbb módosításait sorolja fel:
Gáspár Anita pénzügyi előadó Ezek az alábbiak: - emlékérem és a környezetvédelmi program valósult meg az
immateriális javaknál a többi előirányzatát lecsökkentettük, - a felújítások között a fűtéskorszerűsítés a ravatalozó
felújítása / 2010-es költségvetésben / nem valósult meg, így lecsökkentettük nullára az előirányzatát,
- beruházásoknál a tetőfelújítás cserepezése, temetőkápolna építése / 2010. évi költségvetés / - a közösségi ház,
sportcentrum beruházás nem valósult meg, így előirányzatát nullára csökkentettük. Amelyhez nem volt
előirányzat, ahhoz előirányzatot rendeltünk.
Vella Zsolt polgármester Hozzáfűzi, hogy a helyi polgárőrség az önkormányzat által nyújtott támogatásokat nem
használta fel és ebből vásárolta a gépkocsit, amellyel a feladatait ellátja.
Kondor László képviselő A patak-parti sétány közvilágítása kifizetésre került, de szükséges lenne a kivitelező
figyelmét felhívni, hogy még egy kandellábert helyezzen el.
Vella Zsolt polgármester Javasolja a 9/2009. /VI. 20./ költségvetési rendelet módosítását az előterjesztés szerint.
Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül megalkotta az alábbi
4/2010. /IV. 05./ r e n d e l e t é t
az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 9/2009. /VI. 20./ rendelet módosításáról.
/1.sz.mell. /

4.

Ábrahámhegy Község Önkormányzat 2009. évi költségvetés teljesítésének elfogadása.

Vella Zsolt polgármester
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Az 1992. évi az Államháztartásról szóló XXXVIII. törvény 79. §.(1) bekezdése a polgármester feladatává
teszi, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a helyi Önkormányzat éves helyzetéről. Ennek a törvényi
kötelezettségnek teszünk eleget ezen előterjesztés benyújtásával.
Az alapilletmények a 2009. évi minimálbér (71.500 Ft-tal) megfelelően lettek tervezve 3 fő teljes munkaidős.
Részmunkaidőben 2 fővel lett számolva amelyből 1 dolgozó átkerült a prémium éves dolgozók programjába (bérét
teljes égészében megkapjuk az Államkincstártól) 1 fő visszajött gyesről és 1 fő dolgozót a gépkocsi

vezetésére állítottunk munkába. Nyáron a strandon 2 főt foglalkoztattunk. Közhasznú, közcélú foglalkoztatott bére
is itt jelenik meg, viszont itt a bér bevételi oldalon támogatásként is megjelenik. A alapilletmények soron jelentős
megtakarítás jelentkezett (terv:8400e Ft, teljesítés: 5807e Ft) valamint a nem tervezett plussz részmunkaidős
foglalkoztatás miatt a részmunkaidőben foglalkoztatott soron a tervezett kiadást meghaladtuk (terv:2750 e Ft
teljesítés:3167e Ft).A prémium éves programba való csatlakozás által végkielégítést nem kellett fizetnünk (terv:
552e Ft, teljesítés:0e Ft)
A munkavégzéshez kapcsolódó jutatás a dolgozóknak kifizetett betegszabadságot és jutalmat (2008 év végén
adott) tartalmazza
Az állományba nem tartozók juttatásaiban a képviselők, illetve a polgármester, alpolgármester tiszteletdíja és
költségtérítése tartozik, amely időarányosan teljesült. A személyi juttatások összességében jelentő megtakarítást
mutatnak.(terv: 18078e Ft teljesítés: 14843e Ft)
A járulékok szintén a személyi juttatásokkal megegyezően jelentős megtakarítás mutatkozik (terv: 5539e Ft
teljesítés: 4172e Ft)
A dologi kiadások az alábbiak szerint alakultak.
Irodaszer, nyomtatvány vásárlására volt szükség: vásárlásra került nyugtatömb, készpénzfizetés számla (strandra)
üdvözlőlap nyugdíjas karácsonyra, nyomtatópatron könyvtárba, névjegykarton oklevelekhez.
Könyvvásárlásba a Szónoklatok nagykönyve című kiadvány illetve egyéb könyvek kerültek vásárlásra a könyvtár
részére.
Folyóiratok között a Napló előfizetés, Nők lapja, Praktika,Heti világgazdaság, Heti válasz előfizetések tartoznak.
Kis értékű tárgyi eszközök között szünetmentest vásároltunk a könyvtárba, szivattyút vásároltunk öntözéshez,
valamint sövénnyíró és rókacsapda került beszerzésre.
Anyagbeszerzések között az alábbiak szerepelnek: szemeteszsák, sport eszközök, tisztítószer, toalett papír,
kéztörlő, utakhoz dolomit, ecset, festék, cserép, fűmag, damil, gumilemez, csavar, porzsák, virágföld, tápoldat,
szerszám, rendezvényeknél felhasznált műanyag tányér, pohár, evőeszköz, gépekhez alkatrész stb.
Egyéb kommunikációs szolgáltatások közé a képújság szerkesztői díja, kábeltévé előfizetés, honlap karbantartás,
testületi ülés közvetítés díja tartozik.
Szállítási szolgáltatások kiadásai a tapolcai volánnak fizetett önköltség kiegészítés (1-6 hó), fúvószenekar
szállítási költsége (szüreti felvonulás), kisvonat gyereknapra és szüreti felvonulásra egyéb fuvarozási költségek
tartoznak.
Karbantartás, kisjavítás alatt buszváró üvegezése, szivattyú javítása (strand), TZ4K kistraktor javítása, MTD
gép, kisgépek, ponyva, skoda önindító, vízvezeték szerelés, ÁFA programozás pénztárgép, kézilabda háló javítása
került könyvelésre.
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások között a BÖKI részére fizetendő szemételszállítás díját (1-5 hó),
Rendesi Kft-nek szemétlerakási díjat, strandon és a község területén végzett gépi földmunka díját, rovarirtást
(strandon), szúnyogirtás költségét, strandi nyíltvízi vizsgálat díját, strandi őrzés díját, vízimentő szolgálat díját
tartalmazzák. Valamint a Remondis Kft-nek fizetett hulladékelszállítás és elhelyezés díját (kukás és konténeres
elszáll.) amely jelentős kiadást jelentett a költségvetés számára, amely megmutatkozik abban, hogy a tervezethez
képest jelentősen megnőttek a kiadások. A jelentős kiadásnövekedés és az évközben változott ÁFA kulcs miatt
megnőtt a felszámított ÁFA mértéke is.
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Reprezentáció során a rendezvényeken átadott díjak és a főzések során felhasznált alapanyagok megvásárlása, a
Dobruskáról érkezett vendégek ellátásának költsége valamint a kiállítások megnyitóján felhasznált étel és ital
költsége.
Reklám és propaganda kiadások között az Ábrahámhegyi Hírmondó nyomdaköltsége, illetve a fali naptárak
nyomdaköltsége jelenik meg.
Egyéb különféle dologi kiadások között szerepel a rendezvényeken fellépő művészek díja, tűzijáték, szüreti
felvonuláson résztvevő fogatok díja és munkaegészségügyi ellátások díja. A adók díjak tartalmazzák az ügyvédi
díjakat, bankköltséget, pályázat megírásának díját, pályázati sikerdíjakat, biztosítási díjakat valamint tulajdoni
lapok másolati díját.

Végleges pénzeszköz átadások között az Önkormányzat fizet ki többek között óvodai, iskolai fenntartói díjat
Badacsonytomaj és Révfülöp Önkormányzatnak, háziorvosi ügyeletre a Tapolcai Kistérségi Társulásnak,
gyermekjóléti és családsegítő díjat és pénzeszközt adott át az Ábrahámhegyi Víziközmű Társulatnak.
Az Önkormányzat közműfejlesztési támogatást fizetett ki a lakosságnak (15%) ezt a Magyar Államkincstártól
való lehívás után kerül kifizetésre a lakosság részére. A fürdőegyesületnek pénzeszközt adott át az önkormányzat a
Norvég Alapból támogatott pályázat megelőlegezéséhez.
Felújítási kiadásai között a Önkormányzati épület akadálymentesítésének végszámlája jelenik meg, strandon
aszfaltos út bontása és füvesítése, melegedő és kulturális centrum szennyvíz kiépítése, utak aszfaltozása és
vízelvetetők kialakítása.
Beruházások között az alábbiak valósultak meg:
Buszmegálló kiépítése 537 e Ft, Volkswagen Transporter kisbusz vásárlása 8.337e Ft, csatornázás 1.640e Ft,
Önkormányzati épület pénzügyi iroda nyílászáróinak cseréje (420e Ft), patakparti sétány világítás kialakítása
(677e Ft), rotációs kapa vásárlása (109e Ft), defibrillátor (476e Ft), csatorna II/C ütemhez kapcsolódó
közbeszerzési lebonyolítói díj (890e Ft), Suzuki Ignis autó vásárlás (800 e Ft), Pronar traktor, hóeke, pótkocsi,
rézsűkasza (7870e Ft).
Fenti beruházásokhoz kapcsolódó áfa kiadás 4.695 e Ft.
Működési bevételek közé a strandi bevétel, bérleti díjak (strandi büfék, Vodafone bérleti díja, és egyéb bérleti
díjak) bírság, és egyéb bevétel került könyvelésre.
Az önkormányzat helyi adóbevételei meghaladták a tervezettet.
Működési célú pénzeszközt vesz át az Önkormányzat mint gesztor a Körjegyzőség fenntartására Balatonrendes
Község Önkormányzatától, valamint a Körjegyzőségtől.
Az átengedett központi adók (Szja) a Magyar Államkincstár utalása alapján havonta kerülnek az önkormányzat
számlájára, ugyanúgy, mint az önkormányzatok költségvetési támogatása (normatív, illetve központosított).
A kiegészítő támogatás az önkormányzat által kifizetett ápolási díjak, lakásfenntartási díjak állam által támogatott
része.
A központi előirányzatok között a 2009. évi bérpolitikai intézkedések állami támogatása, az Államkincstártól
átvett közműfejlesztési támogatás (2.500 e Ft), létszámcsökkentéses pályázat támogatása (1319e Ft), továbbá a
prémium éves dolgozó bértámogatására (245e Ft). A benyújtott és megvalósult pályázatok közül 2009. év végéig
csak a traktor pályázat bevétele nem érkezett meg.
Támogatást kapott a Kistérségtől mozgókönyvtári feladatok ellátására, illetve rendezvény támogatására.
Az Önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott, pénzkészlete 2009. december 31-én 50.703 e Ft.
Gáspár József képviselő Az önkormányzat a 2009. évi költségvetésének 21,4 %-át költötték felújítási kiadásokra,
melyből látható, hogy jelentős fejlesztések valósultak meg.
Vella Zsolt polgármester Ábrahámhegy Község Önkormányzat képviselő testülete Ábrahámhegy Község
Önkormányzat 2009. évi költségvetési teljesítését megismerte és 165.967e Ft bevételi és 160.803e Ft kiadási
főösszeggel és 50.703e Ft záró pénzkészlettel elfogadja.
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Kéri

a

testület

szavazását

a

rendelettervezet elfogadására vonatkozóan.

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül megalkotta az alábbi
5/2010. /IV. 05./ r e n d e l e t é t
Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítéséről.
/2.sz.mell. /

5.

2010. évi Közbeszerzési Terv elfogadása.

Vella Zsolt polgármester
A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) 5§-a értelmében a Kbt. 22§ (1)
bekezdésében meghatározott ajánlatkérők a költségvetési év elején, lehetőség szerint április 15. napjáig éves
összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.
A 2010. január 1-től hatályos közbeszerzési értékhatárokat a 2010. évi költségvetésről szóló 2009. évi CXXX.
törvény tartalmazza.
E törvény 87§ (1) bekezdése értelmében a Kbt. VI. fejezete alkalmazásában nemzeti közbeszerzési értékhatár
2010. január 1-től 2010. december 31.-ig építési beruházás esetében 15 millió forint, árubeszerzés esetében 8
millió forint, szolgáltatás megrendelése esetén 8 millió forint.
A Kbt. VII. fejezete alkalmazásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2010. január 1-től 2010. december 31-ig
árubeszerzés esetén 50 millió forint, építési beruházás esetén 100 millió forint, szolgáltatás megrendelése esetén 50
millió forint.
Fentiek alapján az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletében szereplő beruházások, felújítások, illetve a
jövőre vonatkozó elképzelések (melyekhez pályázati forrást várunk) vizsgálata megtörtént, az egybeszámítás
szabályait figyelembe véve két beruházás („öltőzők,wc,pelenkázó és internet helyiség kialakítása” ,
„önkormányzati épület komplex energetikai felújítása” tárgyú beruházás) esik a közbeszerzési értékhatár fölé.
A Steak House-ban tervezett szabadidőközpontot nem tudják megvalósítani, mivel a beadott pályázatot
elutasították, így ott egy közösségi parkot fognak kialakítani. A strandon a kabinsor is elavult itt is pályázati
lehetőségre várnak.
A Közbeszerzési Bizottság Elnöke Gáspár József, tagjai: Kondor László és Szőke Erazmus.
Javasolja a 2010. évi Közbeszerzési terv elfogadását. Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi
26/2010. /III. 30./ KT. határozatot
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi összesített közbeszerzési tervét
a melléklet szerint elfogadja. / 3.sz.mell. /
Felelős: Gáspár József Közbeszerzési Bizottság Elnöke
Határidő: 2010. április 15.
6.

Birtokhasznosítási Bizottság tagjaiban történő önkormányzati delegált megválasztása.
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Vella Zsolt polgármester A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. megkereste önkormányzatunkat, hogy a Nemzeti
Földalapról szóló 2001. évi CXVI. Törvény 4/A. §-a, valamint a 108/2002. (XII.13.) FVM rendelet alapján éljen
azon jogával, hogy a Birtokhasznosítási Bizottságba egy főt delegál. Jelenleg Ábrahámhegy község esetében
tagként Kozsda Imre, Kauzli Dezső, Folly Gyula szerepel, az önkormányzat részéről delegált tag nincs.
Fentiek alapján kérem Tisztelt Képviselő-testületi tagokat, hogy egy főt a bizottságba delegáljon.
Gáspár József képviselőt javasolja. Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi

27/2010. (III. 30.) Kt. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
megkeresése alapján és a 2001. évi CXVI. Törvény (A Nemzeti Földalapról) 4/A. §. (3) bekezdésében foglalt
felhatalmazás figyelembevételével Ábrahámhegy Önkormányzat részéről Gáspár József képviselőt delegálja
a Birtokhasznosítási Bizottságba.
Határidő: azonnal
Felelős: Vella Zsolt polgármester
7.

Fedő László kérelme légvár üzemeltetésére.

8.

Hardi Lászlóné kérelme légvár üzemeltetésre.

Vella Zsolt polgármester Fedő László /8256 Ábrahámhegy, Patak u. 54./ kérelmet nyújtott be arra
vonatkozóan, hogy a képviselő-testület engedélyezze, a községi strandon - alkalmankénti jelleggel - ugráló légvár
üzemeltetését 25m2 nagyságú területen.
A vállalkozói igazolvány beszerzése folyamatban van, ezért a képviselő-testület elvi hozzájárulását kéri, hogy a
vállalkozási tevékenység esetén részére a terület biztosításra kerüljön.
2009. évben e tevékenységre Hardi Lászlóné egyéni vállalkozóval történt szerződéskötés, melyben a bérleti díj
összegeként nettó 5.156 Ft/nap/alkalom díj került felszámításra. A KSH által közölt 2009. évi infláció mértéke:
4,2 %. Ezzel számolva – amennyiben a képviselő-testület úgy dönt – a 2010. évi díj összege: nettó 5.373
Ft/nap/alkalom.
Kovács József képviselő Javasolja, mivel a következő napirend is légvár üzemeltetésére vonatkozik, hogy együtt
tárgyalják.
Vella Zsolt polgármester Egyetért képviselő-társa véleményével. Hardi Lászlóné üzemeltette tavalyi évben a
légvárat a strandon, nagyon meg voltak vele elégedve, nem volt panasz. Az idei évben helyi lakos Fedő László
nyújtott be ezirányú kérelmet.
Javasolja, hogy első körben csak a légvár üzemeltetésének összegéről döntsenek. 2009. évben 5.156
Ft/nap/alkalom díj került felszámításra. A 2009. évi infláció mértéke 4,2 %, ezzel számolva a 2010. évi díj
összege nettó 5.373 Ft/nap/alkalom. Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi
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28/2010. /III. 30 ./ Kt. h a t á r o z a t
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a községi strandon engedélyezi 25 m2 nagyságú
területen légvár üzemeltetését, melyre 5.373 Ft/nap/alkalom összeget állapít meg.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.
Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester Bejelenti érintettségét tárgyi ügyben.

Vella Zsolt polgármester Kéri a testület szavazását Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármesternek a strandon
történő légvár üzemeltetésével kapcsolatban a szavazásból történő kizárására vonatkozóan.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
29/2010. /III. 30 ./ Kt. h a t á r o z a t
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármestert, Fedő
László kérelmével kapcsolatos döntéshozatalból nem zárja ki.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.
Vella Zsolt polgármester
A strandon a légvár üzemeltetésére két kérelem érkezett, egyik Fedő László
ábrahámhegyi lakos a másik Hardi Lászlóné tapolcai vállalkozó részéről.
Felteszi szavazásra Fedő László ezirányú kérelmét.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és
1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi
30/2010. /III. 30 ./ Kt. h a t á r o z a t
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fedő László /8256 Ábrahámhegy, Patak u. 54./
részére a községi strandon engedélyezi 25 m2 nagyságú területen légvár üzemeltetését alkalomszerűen.
E tevékenységért nettó 5.373 Ft/nap/alkalom 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.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy Fedő
Lászlóval a megállapodást megkösse határozatlan időtartamra.
A bérleti jogviszony kezdete: 2010. június 1.
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Felelős: Vella Zsolt polgármester

Határidő: 2010. május 30.

Vella Zsolt polgármester Előbbiekben már döntöttek a légvár üzemeltető személyéről. Nincs lehetőség a strandon
arra, hogy két vállalkozó üzemeltessen légvárat.
Felteszi szavazásra Hardi Lászlóné ezirányú kérelmét.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi

31/2010. /III. 30 ./ KT. h a t á r o z a t
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hardi Lászlóné egyéni vállalkozó
kiskereskedő /8300 Tapolca, Berzsenyi u. 5./ részére a községi strandon nem járul hozzá légvár
üzemeltetéséhez.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: 2010. április 20.
9. Pedagógiai szakszolgálati feladatok finanszírozása.
Vella Zsolt polgármester
A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása megkereste Önkormányzatunkat pedagógiai szakszolgálati
feladatok finanszírozása tárgyában.
Megküldte jelen előterjesztés mellékleteként becsatolt megállapodást, mely szerint a Társulás tagjai a települési
önkormányzatok képviselő testületei a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 31§-ában meghatározott,
valamint a képzési kötelezettségekről szóló 14/1994./VI.24./ MKM rendeletben szabályozott pedagógiai
szakszolgálati feladatokat közösen szervezik meg, melyet a Veszprém Megyei Önkormányzat Veszprém Megyei
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Tapolcai Tagintézménye útján látnának el.
Ennek érdekében a települési önkormányzatoknak negyedévente hozzájárulást kell fizetnie. A megállapodás 2008.
január 1. napjától határozatlan ideig szól.
A Társulás 2009. évben kiszámlázta a 2008. évi hozzájárulást 4 részletben az alábbiak szerint:
Számla kelte
2009.06.12
2009.07.14.
2009.08.06.
2009.09.07.
Mindösszesen:

Összege
45.399Ft
45.398Ft
45.398Ft
45.398Ft
181.593Ft

Fentiekben vázolt számlák megállapodás hiányában nem kerültek átutalásra. A számlák összege lakosságszám
arányosan került kiszámításra.
Összességében a tényleges költségek és az állami normatíva közti különbözet 50%-át osztották fel a fenntartó
Önkormányzatok között.
Ezen feladatra Ábrahámhegy Község Önkormányzata a költségvetésében nem tervezett forrást.
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Borbély Gyula képviselő Visszamenőlegesen kérheti-e a Társulás az összeget?
Soltész Attila körjegyző A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás kérheti az önkormányzattól ezt az
összeget, hiszen a Társulást az önkormányzatok tartják fenn és Ábrahámhegy község is az egyik fenntartó.
Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy a szerződés aláírására hatalmazzák el a polgármestert. Kéri a testület
szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi

32/2010. /III. 30 ./ Kt. h a t á r o z a t
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulás által megküldött „Megállapodás pedagógiai szakszolgálati faladatok ellátásáról” dokumentumot
megismerte az abban foglaltakkal egyetért és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: 2010. április 15.
10.

Harmati Miklós könyv megjelentésével kapcsolatos kérelme.
„Egészségünkért” Közalapítvány támogatási kérelme.

Vella Zsolt polgármester
2010. március 19.-én érkezett megkeresés az „Egészségünkért” Közalapítvány részéről, amelyben
Önkormányzatunk támogatását kéri egy hatékony és korszerű defibrillátor beszerzéséhez.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésében 700.000 Ft összegű támogatást biztosított
alapítványok, egyesületek, és civil szervezetek részére, amelyből jelenleg a Képviselő-testület 1db támogatási
szerződés aláírására hatalmazta fel a polgármestert melyben 80.000 Ft támogatást nyújtott.
Még várható támogatás a Tűzoltóság, a Polgárőrség és a Mentőszervezet részéről, valamint várható a
badacsonytomaji iskola és óvoda – ahová a gyermekek járnak – is nyújt be kérelmeket a rendezvények
szervezéséhez 10-20 e. Ft összegben.
Javasolja, hogy 100.000 Ft-tal támogassák az „Egészségünkért” Közalapítványt.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi
33/2010. /III. 30 ./ Kt. h a t á r o z a t
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Egészségünkért” Közapaítványt (8253
Révfülöp, Villa Filip tér 8.) kérelmét megismerve, döntése szerint egyszeri 100.000 Ft összegű anyagi
támogatásban részesíti.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: 2010. április 20.
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Vella Zsolt polgármester Ábrahámhegy Község Önkormányzatát 2010. március 12.-én megkereste Harmati
Miklós 8258 Badacsonytomaj, Szőlőhegyi út. 16. szám alatti lakos támogatási kérelmével, amelyben támogatást
kér könyvének kiadásához. A könyvben vannak képek Ábrahámhegyről is. A képviselő-testület elsősorban helyi és
Ábrahámhegyhez kötödő személyeknek nyújt támogatást, főként egészségmegőrzés, közbiztonság célokra.
Kovács József képviselő Véleménye szerint a kérelmező magánszemély, a könyvkiadás életeket nem ment, tehát
elsősorban egészségmegőrzési célokat támogatnak. Sok sikert kíván a könyv kiadásához, vásárolni fognak a
könyvből ezzel is támogatják.
Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy Harmati Miklós kérelmét ne támogassák. Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi

34/2010. /III. 30 ./ Kt. h a t á r o z a t
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Harmati Miklós (8258 Badacsonytomaj,
Szőlőhegyi út. 16.) kérelmét megismerve, döntése szerint nem áll módjába anyagi támogatásban részesíteni,
tekintettel az Önkormányzat szűkös költségvetésére.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: 2010. április 20.
11.

Vízimentők Magyarországi Szakszolgálat Egyesülettel szerződéskötés strandi vízimentésre.

Vella Zsolt polgármester A képviselő-testület 2009.évben a strandi vízimentő alkalmazására a Vízimentők
Balatoni Szakszolgálatával /Zánka / kötött szerződést.
A vízimentési feladatok ellátásáért és tisztítási munkák elvégzéséért összesen 584.200 Ft +Áfa összeget fizetett az
önkormányzat.
2009.évben
a strandi vízimentési feladatok ellátása
6.350 Ft/fő/nap+Áfa
a mentőőr szállásdíj hozzájárulásának összege 39.960 Ft/hó + Áfa,
az URH segélykérő rádió berendezés bérleti díja 21.600 Ft/hó+ Áfa összegű volt.
A 2010. évben küldött árajánlat szerint
a vízimentési feladatok
Szállásdíj hozzájárulás 1.310 Ft+Áfa/nap/fő.
Rádió bérleti díj 710 Ft+Áfa/nap.

6.350 Ft/fő/nap+Áfa.
39.300 Ft/hó+Áfa /30 nappal számolva.
21.300 Ft/hó+Áfa /30 nappal számolva

A strand működéséhez szükséges a vízimentési feladatok szakszerű elvégzése és vízimentéshez megfelelő
képességgel kell rendelkezni. Az elmúlt években is szükség volt rá, újraélesztéses baleset is előfordult.
Javaslom a megküldött árajánlat elfogadását és a szerződés megkötését.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi
35/2010./ III. 30 ./ KT. h a t á r o z a t
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Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a községi strandon vízimentő alkalmazására
2010. június 1-től - augusztus 31-ig, a Vízimentők Balatoni Szakszolgálatával /Zánka / /székhely levélcím:
Keszthely, Erzsébet királyné u. 12./ kíván megállapodni, 1 fő vízimentős foglalkoztatásával, az alábbi
feltételek biztosításával:
Szolgáltatást az alábbiak szerint fogadja el:
-Strandi vízimentési feladatok ellátásáért, 1 fő/nap : 6.350 Ft+Áfa.
-Rádió bérleti díj, 1 db/nap :
710 Ft+Áfa/nap.
-Munkásszállás hozzájárulási díj, 1 fő/nap:
1.310 Ft+Áfa/nap/fő.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Vella Zsolt polgármester

12.

Határidő: 2010. június 1.

Rendezési Tervre érkezett ajánlatok alapján döntéshozatal a felülvizsgálat megkezdéséről
valamint tervező megbízásáról döntés.

Vella Zsolt polgármester Felkéri Sütő Árpád műszaki előadót a napirend ismertetésére.
Sütő Árpád műszaki előadó Ahogy az írásos előterjesztésben is szerepel, Ábrahámhegy Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 189/2009 (XII.08) számú határozatával döntött, arról, hogy a határozat szerinti cégektől
árajánlatot kér be a rendezési terv módosítására.
Az ajánlat kérése 2010 január 12.-én került kipostázásra.
Az ajánlattételi felhívás alapján a benyújtott árajánlatokról az alábbiak mondhatóak el.
Környezetterv Kft:
Az ajánlat tartalmazza a kiírás szerinti összes tételt.
A kiírás alapján a köztartozás nem létéről szóló nyilatkozatot csatolta.
A kötbér mértéke: munkarész tervezési díjának 2 %-a naponta.
Ajánlati ár: 2 765 000 Ft + Áfa
A vállalkozó kíván résszámlát benyújtani az alábbiak szerint:
-ütemenként ajánlat szerinti hat részletben
A dokumentáció a kiírás szerinti példányszámban készül ( 1 nyomtatott +1 digitális).
Planteus Kft:
Az ajánlattételi kiírásban szereplő határidőhöz képest véghatáridőként a szerződéskötéstől számított 12 hónapban
került meghatározásra a cég által a tervezési feladat elvégzése, mely tartalmazza a tervezés során felmerülő összes
szakhatósági egyeztetés és lakossági kifüggesztés, valamint a építészi záró véleményezést is jog tiszta felhasználói
szoftverrel.
Az ajánlat nem tartalmazza a tervezési alaptérkép beszerzésének díját.
A kiírás alapján a köztartozás nem létéről szóló nyilatkozatot csatolta.
A kötbér mértéke: napi 5000 Ft maximum a tervezési díj 10%-a
Ajánlati ár: 2 150 000 Ft + Áfa
A vállalkozó kíván résszámlát benyújtani az alábbiak szerint:
-előzetes egyeztetés dokumentálását követően 30 %
-közbenső egyeztetés elkészülésekor 40 %
-elfogadást követően 30 %
A dokumentáció a kiírás szerinti példányszámban készül ( 1 nyomtatott +1 digitális).
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Szövterv Kft:
Az ajánlat nem tartalmazza az alábbi tételeket: tervezési alaptérkép beszerzését, valamint a szakhatósági
egyeztetések díját. ( alaptérkép becsült beszerzési költsége595 e Ft: szakhatósági hatósági egyeztetési díjak becsült
költsége nem ismert)
A kiírás alapján a köztartozás nem létéről szóló nyilatkozatot csatolta.
A kötbér mértéke: heti nettó 10 000 Ft közbenső véleményezésre és a főépítészi záró véleményezés
vonatkozásában.
Ajánlati ár: 2 970 000 Ft + Áfa
A vállalkozó kíván résszámlát benyújtani az alábbiak szerint:
-Településrendezési koncepció Képviselő-testületi jóváhagyásakor: 100 000 Ft+Áfa
-Előzetes vélemények beérkezéséhez szükséges dokumentáció átadásakor: 250 000 Ft+Áfa
-Közbenső vélemények beérkezéséhez, és tervtanácsi egyeztetéshez szükséges dokumentáció átadásakor: 2 000
000 Ft+Áfa
-Főépítészi záró vélemény megkéréséhez szükséges dokumentáció átadásakor:
200 000 Ft+Áfa
-Jóváhagyott, záradékkal ellátott végleges dokumentáció átadásakor 420 000 Ft+Áfa
A dokumentáció a kiírás szerinti példányszámban készül ( 1 nyomtatott +1 digitális).
Az Ajánlat 2010 március 31-ig érvényes.
Horiterv Építészműhely Kft: Nem nyújtott be ajánlatot.
FRK Projekt Kft:
Az ajánlattételi kiírásban szereplő határidőhöz képest a végleges dokumentáció átadására vonatkozóan rövidebb
határidőt adott meg a vállalkozó munkanappal, de a határidőkbe az 1997 évi LXXVIII törvény 9.§ szerinti
kötelező véleményezési időszak nem számít bele.
A kiírás alapján a köztartozás nem létéről szóló nyilatkozatot csatolta.
A kötbér mértéke:5 000 Ft/nap maximum a tervezési díj 10 %-a
Ajánlati ár: 2 000 000 Ft + Áfa
A vállalkozó kíván résszámlát benyújtani az alábbiak szerint:
-Közbenső vélemények beérkezéséhez, és tervtanácsi egyeztetéshez szükséges dokumentáció átadásakor:50 %
-Jóváhagyott, záradékkal ellátott végleges dokumentáció átadásakor: 50%
A dokumentáció a kiírástól eltérő példányszámban készül ( 3 nyomtatott +2 digitális)
Az ajánlat nem tartalmazza az alábbi tételeket: tervezési alaptérkép beszerzése, Örökségvédelmi Hatástanulmány
módosítását amennyiben szükséges, és azt a hatóság előírja.
Ezen tételekre adott ajánlat:800 000 +Áfa
Völgyzugoly Műhely Kft:
Az ajánlat nem tartalmazza a tervezési alaptérkép beszerzésének költségét.
A kiírás alapján a köztartozás nem létéről szóló nyilatkozatot csatolta.
A kötbér mértéke:0,2 %/nap az adott ütemre vonatkozóan maximum az adott tervezési díj 10 %-a
Ajánlati ár: 4 890 000 Ft + Áfa
A vállalkozó kíván résszámlát benyújtani az alábbiak szerint:
-A településfejlesztési koncepció kidolgozásához szükséges vizsgálati munkarészek el készültekor: 980 000 Ft+
Áfa
-Településrendezési eszközök előkészítésének el készültekor: 735 000 Ft + Áfa
-Helyzetértékelő elemző rész el készültekor: 735 000 Ft + Áfa
-Értékelő javaslattevő rész ( lakossági ki függesztés, közbenső véleményezés):
1 460 000 Ft+Áfa
-Jóváhagyási rész, jóváhagyási eljárás kivonatos egyeztetési anyag készítése és egyeztetés
( záróvéleményezés): 490 000 Ft + Áfa
-Jóváhagyási rész egyeztetés eredményének átvezetése ( Képviselő-testület jóváhagyó döntését követő
dokumentáció leszállításakor): 490 000 Ft + Áfa
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A dokumentáció a kiírás szerinti példányszámban

készül ( 6 nyomtatott +1 digitális).

Az ajánlatokat azonos tartalomra vetítve az összehasonlító árak az alábbiak:
Környezetterv Kft: 2 765 000 Ft
Planteus Kft: 2 745 000 Ft
FRK Projekt Kft: 3 040 000 Ft
Völgyzugoly műhely Kft: 4 890 000 Ft
Szövterv Kft: 3 710 000 Ft
Az ajánlati kiírás alapján a legalacsonyabb ajánlatot részesíti előnyben Ábrahámhegy Község Önkormányzata.
Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy először döntsenek a község településrendezési eszközeinek
módosításának kezdeményezéséről.
Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi

36/2010. /III. 30 ./ Kt. h a t á r o z a t
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ábrahámhegy Község településrendezési
eszközeinek módosítását kezdeményezi. A módosítás célja településfejlesztési koncepció, településszerkezeti
terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv felülvizsgálata, jogszabályoknak és a lakosság jogos
igényeinek való megfelelés.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: 2010. április 15.
Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy a Planteus Kft. ajánlatát fogadják el, mivel a kiírás alapján a
legalacsonyabb ajánlatot adta be.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi
37/2010. (III.30.) Kt. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ábrahámhegy Község településrendezési
eszközeinek módosítására a legalacsonyabb bírálati szempont alapján a Planteus Kft. /székhely: 8273
Monoszló, Fő u. 3./ ajánlatát fogadja el 2.150.000 Ft +Áfa összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: 2010. április 15.
13. Csatornával el nem látott ingatlanok bekötéseire érkezett ajánlatokról döntéshozatal.
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Vella Zsolt polgármester
A szennyvízcsatornázás során el nem látott ingatlanok házi bekötéssel való ellátására vonatkozóan egy utcára
vonatkozóan került árajánlat bekérésre, mely érinti a temetőben folyó kivitelezést is.
Az ajánlati kiírás nem tartalmaz vezeték kiváltást, valamint víztelenítést, mivel ha a szolgáltatók által megadott
adatok pontosak illetve figyelembe vesszük a fektetési mélységet, akkor ezen esetekkel nem kell számolni.
Az ajánlattételi felhívás alapján a benyújtott árajánlatokról az alábbiak mondhatóak el.
Vízépítő Kft:
Az ajánlat tartalmazza a kiírás szerinti összes tételt.
A kiírás alapján a köztartozás nem létéről szóló nyilatkozatot csatolta.
A kötbér mértéke: 20 000 Ft/nap.
Ajánlati ár: 2 018 210 Ft + Áfa
Garanciális idő 12 hónap
Csépcső Kft:
Az ajánlat tartalmazza a kiírás szerinti összes tételt.
A kiírás alapján a köztartozás nem létéről szóló nyilatkozatot csatolta.
A kötbér mértéke: 10 000 Ft/nap.
Ajánlati ár: 799 990 Ft + Áfa
Garanciális idő 12 hónap
Frantal Róbert Egyéni vállakozó: Nem nyújtott be ajánlatot.
Az ajánlati kiírás alapján a legalacsonyabb ajánlatot részesíti előnyben Ábrahámhegy Község Önkormányzata.
Sütő Árpád műszaki előadó A temetőkápolna szennyvízelvezése lenne megoldva és két magánszemélynél
nyomott rendszerű kerülne megoldásra, és egy most épülő épület kapna egy ledugozott bekötést.
Gáspár József képviselő Három darab szivattyú ára az ajánlatban nincs benne.
Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy a Csépcső Kft. ajánlatát fogadják el, mivel az a legalacsonyabb.
Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi
38/2010. /III. 30 ./ Kt. h a t á r o z a t
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a legalacsonyabb bírálati szempont alapján a
Csépcső Kft. /székhely: 8253 Révfülöp, Füredi u. 4./ ajánlatát fogadja el, a csatorna házi bekötések
elkészítésére 799.990 Ft +Áfa összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: 2010. április 15.
14.

Temetőkápolna építésének pótmunkáival kapcsolatos döntéshozatal.

Vella Zsolt polgármester
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Áttekintésre került a Temetőkápolna építésének munkálatai, illetve a kivitelező pótmunka tervezete. A
szerződés és a pályázat előírásait figyelembe véve hiányoznak tételek az épület kivitelezésének szakszerű
elvégzéséhez, illetve előre nem látott problémák merültek fel
A cég a következő egyezségi javaslatot tette az Önkormányzat műszaki ellenőrével közösen a testületnek:
Megrendelő a kivitelező által korábban összeállított pótmunka tervezetből kéri a következő munkanemek
kivitelezését:
Megrendelő a Bádogozás munkanemben jelzett tételeket a következő változtatásokkal fogadja el:
2. tétel 7 méter helyett 5 méter
7. tétel nem kerül kivitelezésre
A bádogozás megrendelésre javasolt tételeinek összege 653.664 Ft+ÁFA
Megrendelő képviselője a helyszíni beton és vasbeton munkákra vonatkozó tételt (Tőcsavarok elhelyezése)
elfogadni javasolja, összege 29.600 Ft+ÁFA
Megrendelő képviselője az Ácsmunka munkanem alatt szereplő tételt az eredeti 289 915 forint helyett csökkentett
150.000 Ft+ ÁFA áron javasolja elfogadni.
A munkák során felszínre került alaptest elbontása szükségessé vált, azt kivitelező az építési naplóban jelezte. A
szerződés ezt nem tartalmazza. Az alaptest elbontásának munkadíja 60.000 Ft+ÁFA.
1 pótmunka összesen :893 264 Ft +Áfa= 1 116 580Ft
Megrendelő képviselője felkéri kivitelezőt a költségvetésben jelenleg nem szereplő lépcsők árának kidolgozására.
A műszaki megoldás kialakításakor faragott terméskő lépcsők kialakítását és elhelyezését kell figyelembe venni.
( 2 számú pótmunkában részletezve)

Kivitelező által elszállított földmennyiség fuvardíja közvetlenül megrendelőt terheli. A kiszoruló föld elszállítását a
vállalkozási szerződés csak részben, 4 m3 mennyiségben tartalmazza.
A költségvetésben kiírásra került anyagok (réz és horgany) együttes alkalmazása szakszerűtlen, korróziót
eredményez, ezért megrendelő képviselője kéri, hogy vállalkozó vizsgálja meg a torony rézlemez fedésének antikolt
VM ZINK lemezfedéssel való felváltásának anyagi vonzatát.
Mellékelt emlékeztető, illetve 2 számú pótköltségvetés alapján a elfogadásra javasolt összeg az elszállított föld
fuvardíját kivéve: 1 687 232 Ft +Áfa= 2 109 040 Ft
Ábrahámhegy Község Önkormányzat költségvetésében az épület felépítésére, valamint a ravatalozó felújítására
szerepeltetett keretösszeg: bruttó 19 000 000 Ft
A tényleges kivitelezéssel járó költség:
Már megkötött szerződés:17 963 308 Ft
Jelenleg elfogadandó pótmunka: 2 109 040 Ft
Összesen: 20 072 348 Ft
Pályázat során szerepeltetett beruházási költség: 18 258 049 Ft
Támogatás mértéke 65%: 11 867 732 Ft
Egyház hozzájárulása: 5 000 000 Ft
Ábrahámhegy Község Önkormányzat tartalékkerete: 39 301 000 Ft
Soltész Attila körjegyző Javasolja, - a későbbiekre vonatkozóan - hogy a beruházásokra mérnöki költségvetési
tervet kérjenek. A vállalkozói költségvetési becslés nincs olyan pontosan kidolgozva.
Tájékoztatja a testület, hogy két pótmunkára nyújtottak be költségvetést és csak a 2.számú pótmunka esetében
kérik a 8 napos fizetési határidővel a számla kiegyenlítését, április 9. napjával történő számlázással.
Gáspár József képviselő Javasolja, hogy a számlát csak akkor fogadják be, ha a műszaki ellenőr átvette a
pótmunkát, mint a két pótmunka esetében.
Vella Zsolt polgármester 8 napos határidővel nem tudják elfogadni, csak ha az egész munkát elvégezték.
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Javasolja, hogy a műszaki ellenőr által átvett munka után fizessék ki a számlát, a pótmunka számlája bruttó
2.109.040 Ft, a tervezett összeg felettit pedig a tartalékkeret terhére biztosítják. Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi
39/2010. /III. 30 ./ Kt. h a t á r o z a t
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntése szerint, a temetőkápolna illetve
ravatalozó felújításával kapcsolatban felmerült pótmunkákra a számla /1.687.232 Ft+Áfa / kizárólag a
műszaki ellenőr által átvett munka után nyújtható be.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat költségvetésében a kápolna építésére, valamint a ravatalozó felújítása
során tervezett összeg feletti bruttó 1 072 348 Ft összeget a tartalékkeret terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: 2010. április 15.

15.

Strandi meglévő vizesblokk felújítására érkezett ajánlatról döntéshozatal.

Vella Zsolt polgármester
Ábrahámhegy Község Önkormányzat strandján lévő zuhanyzó falában csőtörés következett be, melynek
következtében a zuhanyzó falazata jelentősen felázott, rongálódott.
A falon lévő csempeburkolat máza lepattogott.
A zuhanyzó részt mindenképen meg kell javítani, mely csak a teljes átalakítással lehetséges.
Célszerű, továbbá a meglévő ivókúton lévő csapok cseréje mechanikusan záródóra, mivel így vizet lehet spórolni,
továbbá a wc helységekben a meglévő mechanikus csapokat, melyek elöregedtek célszerű cserélni.
A kivitelezésre egy ajánlat került bekérésre, mivel az Önkormányzatnak a vízvezeték szerelési, valamint a téli fagy
elleni védekezés munkáit, az árajánlatot benyújtó vállalkozó szokta elvégezni, továbbá nem utolsó szempont, hogy
meghibásodások esetén is rövid időn belül megoldja a felmerült problémát.
Frantal Róbert által benyújtott árajánlat az előterjesztés mellékletét képezi.
Az ajánlat három részből tevődik össze egy vízszerelési és egy kőműves munkából, valamint a kivitelezéshez
szükséges anyagok megvásárlásából.
Javasolja, hogy az árajánlatot fogadják el, a munka a költsége a költségvetésbe beállításra került.
Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi
40/2010. /III. 30 ./ Kt. h a t á r o z a t
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Frantal Róbert egyéni vállalkozót (8256
Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 40) bízza meg a csatolt árajánlat alapján bruttó 125 000 Ft összegben,
Ábrahámhegy Község strandján lévő vizesblokk, zuhanyzók felújításának vízszerelési munkáira .
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: 2010. március 31.
Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy Galler István egyéni vállalkozó ajánlatát a kőmüves munkára fogadják
el. Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi
41/2010. (III. 30.) Kt. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Galler István egyéni vállalkozót (8256
Ábrahámhegy, Patak u. 15) bízza meg a csatolt árajánlat alapján bruttó 196 000 Ft összegben,
Ábrahámhegy Község strandján lévő vizesblokk, zuhanyzók felújításának kőműves munkáira .
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: 2010. március 31.

Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy a strandi vizesblokk felújításához szükséges anyagokat a költségvetés
terhére biztosítsák. Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi
42/2010. (III. 30.) Kt. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a strandi
vizesblokk felújításához szükséges anyagok megvásárlására Ábrahámhegy Község Önkormányzat
költségvetésének terhére.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: 2010. március 31.
16.

Melkovics Pálma kérelme strandi bérleti díjjal kapcsolatban.

Vella Zsolt polgármester
Melkovics Pálma kérelmet nyújtott be a községi strandon vízibicikli bérleti díjának csökkentése ügyében. Kérelem
mellékletként csatolva.
A képviselő-testület a 64/2009. /IV.21./ Kt. határozatában a bérleti díj összegét nettó 440.000 Ft-ban állapította
meg, melyet minden év július 15. napjáig egyösszegben köteles lett volna megfizetni a bérlő. Melkovics Pálma
kérelmére a képviselő-testület a 81/2009. /IV. 30./ határozatával fenti határozatot módosította és hozzájárult a
bérleti díj két részletben az adott tárgyév július 15. és augusztus 20. napjáig történő megfizetésre, melyet a bérlő
befizetett.
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A bérleti szerződés kezdete 2009. június 1.napja, vége

2011. augusztus 31.

A bérlővel határozott idejű szerződést kötöttek és kizárólagos jogot biztosítottak a részükre. A kérelmükben
300.000 Ft-ra való csökkentés szerepel, eddig 440.000 Ft volt, a különbözetet megfeleznék és 370.000 Ft-os
bérleti díjra gondolt.
Melkovics Pálma A 440.000 Ft-os bérleti díjat azért fogadták el, mivel nem volt ismeretük arról, hogy mennyit
lehet keresni a vízibicikli kölcsönzéssel. A tavalyi rövid szezon volt, a június hónap kiesett nekik. Ahhoz, hogy a
bérleti díjat ki tudják fizetni, máshonnan kellett elvenni.
Melkovics János A két évi szezon nagyon rövid, ha az egyik év veszteséges, nehéz kigazdálkodni. A idei évben új
eszközöket szeretne vásárolni, hogy a színvonalat emelje, egy új eszköz 300.000 Ft-ba kerül.
Kovács József képviselő A színvonal értékelendő dolog, de mint önkormányzatnak és képviselő-testületnek el kell
gondolkodni azon, hogy más vállalkozó is van a strandon és azok is ki vannak téve az időjárás veszélyeinek. Ha az
önkormányzat tesz egy nagy engedményt, akkor a többi vállalkozó is hasonló kéréssel állhat elő. A kérelmező és
az önkormányzat álláspontja a bérleti díj tekintetében félúton találkozik.
Vella Zsolt polgármester Megérti a vállalkozót is, hogy az eszközök drágák a színvonalat is emelni szeretné, de az
önkormányzat érdekeit is figyelembe kell venni, ezért felteszi szavazásra a képviselő-testületnek a nettó 340.000
Ft-os bérleti díj megállapítását. Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi

43/2010. /III. 30 ./ Kt. h a t á r o z a t
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Melkovics Pálma egyéni vállalkozó /lakcím:
8300 Tapolca, Május 1. u. 8/B. / által beadott kérelemre, amely az Ábrahámhegy Önkormányzat tulajdonát
képező Ábrahámhegy Községi Strand területén /1040 hrsz/ lévő
30 m2 nagyságú területrészen vízisportszer-strandcikk kölcsönző bérleti díjának csökkentésére vonatkozott
az alábbiak szerint döntött:
A képviselő-testület a bérleti díj csökkentéséhez hozzájárul és a 2011. augusztus 31. napjáig kötött bérleti
szerződésben szereplő nettó 440.000 összegű bérleti díjat nettó 340.000 Ft-ban állapítja meg a bérleti idő
tartama alatt.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a bérleti szerződés módosítását megkösse.
Felelős: Vella Zsolt polgármester

Határidő: 2010. május 1.

17. Strandi pavilonok elektromos ellátó kábeleinek cseréjére érkezett ajánlat.
Vella Zsolt polgármester
Ábrahámhegy Község strandján a büfék mögötti területen térkövezést végez a Folly BT., a térkövezésre kerülő
területen a pavilonok elektromos ellátását biztosító kábelek vannak elhelyezve, melyek nem felelnek meg a mai kor
követelményeinek 50 A feszültség biztonságosan halad rajta, de magasabb terhelést is elbír, mely miatt hamarabb
előfordul meghibásodás, továbbá a jelenlegi ellátó vezetékek földelése nem megfelelő( életveszélyes).
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A 2009 nyarán a E, F, G pavilonok esetében előfordult, hogy az épület hátsó falán lévő csatlakozó,
szerelvényben lévő kapcsokat ki kellett cserélni, mivel azok elrohadtak és nem tudták biztosítani az épület
ellátását.
A térburkolat lerakása előtt célszerű, a kábeleket kicserélni, valamint a tervek között szereplő vizesblokk épület
ellátása érdekében az Önkormányzati mérőórától egy a megépülésig be nem kötendő kábelt kivezetni a pénztár
épületből.
A meglévő vezetékek becslés szerint a büfé épületek fogyasztását maximum 2-3 évig bírják el.
A kivitelezésre árajánlat került bekérésre, mely esetleges megépülését követően a térkövet nem kell esetleges
vezetékcsere során felbontani, mivel a térkő alatt védőcső kerülne elhelyezésre, valamint a beépítendő vezeték 25
mm2 , mely nyújt biztonságos ellátást.
Példaként jelölve egy büfé jelenlegi fogyasztását:
Hűtő/fagyasztó üzlettől függően folyamatos használat esetén: 0,8-tól 1,6 A-ig X 11-14 db feszültség: 8,8-22,4 A
Lámpák: 100W/h/db= 0,45 A X 16-20 db= 7,2-9,1A
Olajsütők, Mikrohullámú sütők: 3-5 A x 4 db = 12-20 A
Maximális használat esetén: 28-51,5 A az üzlettől függően, mely az összes gép és világítás egyszerre működését
feltételezi. (ezen adatban a játéküzlet nem került számításba véve)
Jelenlegi állapot alapján az üzletek gépei: 31-57 % os kihasználtság fölött nem használhatóak mivel a kábel
elégésének kockázata igen magas, függően a beépített biztosítékok nagyságától.
A Telux Bt. ajánlata alapján a vezetékek kicserélése: 255 861 Ft+ Áfa összegbe kerülne, amennyiben gondolunk
arra, hogy a tervezett vizesblokk megépül és plusz egy kábelt elhelyezünk akkor ezen összeg: 286 820 Ft+Áfa
lenne.
Kondor László képviselő Az előterjesztésben az szerepel, hogy életveszélyes, ha az lenne már ki kellene kapcsolni
és nem feszültség a meghatározó szó, hanem a terhelés. Véleménye szerint 50 mm-es földkábelre kellene kicserélni
és a mérőhely kialakítását is meg kell rendelni a szezon előtt.

Borbély Gyula képviselő Az elektromos ellátás a soros felfűzés miatt odafigyelést igényelt. Az 50 mm-es átmérőt
javasolja és minden büfébe külön-külön megoldani.
Gáspár József képviselő A jelenlegi kábel 2004-ben került kiépítésre, akkor még kevesebb büfében működött
melegkonyha és most már a különböző ételek előkészítése és külön-külön hűtőt igényel.
Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy a Telux Bt. ajánlatát fogadják el, kiegészítve az 50 mm-es kábel
költségével és az ehhez kapcsolódó szerelvénnyel. Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi
44/2010. /III. 30 ./ Kt. h a t á r o z a t
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Telux Bt (8254 Kővágóörs, Kossuth u. 23.)
árajánlatát elfogadja 306.363 Ft + Áfa összegben a strandi pavilonok elektromos ellátását biztosító
kábeleinek cseréjére, kiegészítve az 50 mm-es átmérőjű kábel költségével és az ahhoz kapcsolódó
szerelvénnyel.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: 2010. március 31.
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18. Csatlakozás a 2010. évi közmunkaprogramhoz.
Vella Zsolt polgármester
Az előző évekhez hasonlóan az idén is a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2010/6. számon un.
„Vasúttisztasági-idegenforgalmi” közmunkaprogramjára meghívásos pályázati felhívást tett közzé. Az elvégzendő
feladatok a települések tisztaságának javítása, a csapadékvíz elvezetők és befolyók rendbetétele, az illegális szemét
és hulladéklerakók felszámolása, a tó legalább két kilométeres körzetének parlagfű-mentesítése, a vasúti pályák és
környékük gyom és hulladék mentesítése, az önkormányzati és állami tulajdonú közutak környékének rendbetétele,
parkosítás. A környező települések gesztoraként Balatonfüred Város Önkormányzata nyújt be pályázatot a
PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt. (8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20.) lebonyolítói közreműködése
mellett.
A közmunkapályázat kizárólag a meghívottak számára nyitott, és csak a munkaügyi központ által kiközvetített
regisztrált álláskeresők foglalkoztathatók. A közmunkaprogrammal kapcsolatban előzetés igényfelmérést végeztek,
hogy az önkormányzat a pályázatán részt kíván e venni, és ha igen, akkor hány fővel, és melyek azok a feladatok,
amiket a településen a program keretén belül el kívánunk végeztetni.
Igényünket 4 fő foglalkoztatására nyújtottuk be. A közmunka legkorábbi kezdési időpontja 2010. május 1, a
befejezés időpontja pedig 2010. október 30. A program 6 hónapra szól.
A program megvalósításához igényfelmérés készült a vásárolni kívánt tárgyi eszközök, és a kis értékű tárgyi
eszközökről. (Ezek az eszközök a program befejezését követően az önkormányzatoknál maradnak)
A pályázat kötelezően előírt önrészt tartalmaz, mely a támogatás maximum 12 %-a. Ennek a terhére számolható
el a nem támogatható költségek (anyag, szemétszállítás, programirányítás, ha azt nem munkanélküliek végzik,
adminisztráció)
A 2010. évi közmunka programmal kapcsolatos konzorciumi alakuló ülésre 2010. március 31-én került sor.
A 4 fő után fizetendő önrész pontos összege nem ismert, mivel a pályázathoz az önkormányzati létszámadatok
véglegesítése most van folyamatban. A végleges létszámadatok ismeretében kerül megállapításra az önrész és az
előleg összege.

Tájékoztatásul közlöm, hogy 2009. évben az önrész 376.860.-Ft volt, míg az 1 hónapra kötelezően befizetendő
előleg 523.416.-.-Ft. A mindösszesen 4 fő 6 hónapon keresztül történő foglalkoztatása 900.275.-Ft
kötelezettségvállalást jelentett, melyből az előleg összegét 523.416.-Ft a program befejeztével visszautalásra
került.
A program ideje alatt önkormányzatunk 1 db damilos fűkaszát, 1 db ágvágó fűrészt, 1 db ágvágó ollót, 1 db
lapátot, 1 db csákányt, 1 db vasvillát, 1 db irtókapát, 1 db ásót, 1 db kézi kaszát, 1 db kapát, 1 db gereblyét
kapott, a dolgozók munkaruhát, bakancsot, pólót, és védőitalt kaptak.
Javasolja, hogy a közmunkaprogramban vegyenek részt. Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi

45/2010. /III. 30 ./ Kt. h a t á r o z a t
1. Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
2010/6. számú „Vasúttisztasági-idegenforgalmi” közmunkaprogram pályázatán részt kíván venni, és
felhatalmazza Balatonfüred Város Önkormányzatát a pályázat benyújtására.
2. A konzorciumi szerződést jóváhagyja és a szükséges önrészt, 399.740 Ft-ot biztosítja az általános
tartalék keret terhére.
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3. A fizetendő egy havi előleget, 555.195 Ft-ot előfinanszírozza a Probio Zrt részére.
4. Az önrészt 399.740 Ft-ot, valamint az egy havi előleget, 555.195 Ft-ot, összesen 954.935 Ft-ot 2010.
április 31-ig a konzorciumi megállapodásban szereplő bankszámlára utaljuk.

5. Az utolsó havi elszámolást követően a támogatás jóváírásakor a Probio Zrt. az egy havi
előleget, 555.195 Ft-ot visszautalja.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a konzorciumi szerződés aláírására.
7. Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a Polgármester, hogy az utalandó összegekről rendelkezzen.

Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

19.

Községi strandi térkövezés.

Vella Zsolt polgármester A képviselő-testület 19/2010. /II. 11./ Kt. határozatában döntött arról, hogy a strandi
térkövezés kivitelezésére a Folly Arborétum és Faiskola ajánlatát fogadja el, viszont nem született döntés az
anyagköltségről, mivel a 2010. évi költségvetésbe betervezett összeg előreláthatóan nem fedezi, így azt a
tartalékkeret terhére tudják megvalósítani. Kéri a testület szavazását erre vonatkozóan.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi

46/2010. /III. 30 ./ Kt. h a t á r o z a t
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 19/2010. /II. 11./ Kt. határozatát kiegészíti
azzal, hogy a strandi térkövezésnek a 2010. évi költségvetésben betervezett összegen felüli bekerülési
költségét a 2010. évi költségvetés tartalékkeret terhére fedezi, maximum 1.000.000 Ft összeg erejéig.

Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vella Zsolt polgármester Az ülést 19.00 órakor bezárja.

k.m.f.
Soltész Attila
körjegyző

Vella Zsolt
polgármester

A jegyzőkönyv hitelesítője: Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester

