1

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
Ikt.szám: 47-107 /2010.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 22.-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
Gáspár József képviselő
Távolmaradt: Borbély Gyula képviselő
Kovács József képviselő
Meghívottak:

Soltész Attila címzetes főjegyző megbízásából:
Kovácsné A. Katalin főelőadó, jegyzőkönyvvezető.
Gáspár Anita pénzügyi előadó

Vella Zsolt polgármester Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 6 tagú képviselő-testületből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes.
A képviselő-testületi ülést 15.00 órakor megnyitja.

Ismerteti a napirendi pontokat:
Ábrahámhegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása.
2. Körjegyzőség 2010. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása.
3. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj programhoz csatlakozás.
4. A temető rendjéről szóló 5/2003. /III. 31./ rendelet módosítása.
5. Körmici-hegy vízellátása.
6. Bognár műhely útbaigazító táblák kihelyezésére vonatkozó kérelme.
7. Jelentés a 2010. II. negyedévi képviselő-testületi határozatokról.
8. Rozsnyai Attiláné kisajátítási kérelme.
1.

Tájékoztató
9. A 2010. I. félévi rendezvényekről.
A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával 4 igen szavazattal egyetértett.
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1. Ábrahámhegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása.
Vella Zsolt polgármester Felkéri Gáspár Anita pénzügyi előadót a napirend ismertetésére.
Gáspár Anita pénzügyi előadó Az 1992. évi az Államháztartásról szóló XXXVIII. törvény 79. §.(1) bekezdése a
polgármester feladatává teszi, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a helyi Önkormányzat fél éves helyzetéről.
Ennek a törvényi kötelezettségnek teszünk eleget ezen előterjesztés benyújtásával.
Az Önkormányzat kiadásai között szereplő személyi juttatások a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló
részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb összege (2010. évi minimálbér) 73.500 Ft, ennek
megfelelően lettek tervezve a személyi kiadások.
Június 30-án meglévő állományi létszám az Önkormányzatnál: teljes munkaidős alkalmazott 2 fő, strandi szezonra
3 fő alkalmazott melyből 2 fő részmunkaidős 1fő teljes munkaidőben dolgozik, közcélú alkalmazott 3 fő (közcélú
alkalmazás esetén a bér 95%-a állami támogatásként leigényelhető, mely a bevételi oldalon betervezésre kerül). 3
fő részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozó van még valamint 1 fő prémium éves program keretein belül
foglalkoztatott személy (Prémium éves dolgozó után szintén kap az Önkormányzat támogatást, ami a bevételi
oldalon külön soron került kimutatásra).
A teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak bére időarányosan teljesült.
Az étkezési hozzájárulás melegétkezési utalványba kapják a dolgozók (6.000 Ft/fő/hó), amely időarányosan
teljesült.
Egyéb költségtérítés jogcímén a polgármester és alpolgármester költségátalánya került kifizetésre. Az állományba
nem tartozók juttatásaiban a képviselők, illetve a polgármester tiszteletdíja tartozik.
A járulékok a személyi juttatások után időarányosan teljesültek.
A dologi kiadások az alábbiak szerint alakultak:
• Irodaszer, nyomtatvány vásárlására volt szükség: vásárlásra került fénymásoló papír, aláíró könyv, asztali
naptár, oklevél, készpénz-átutalási megbízás (csekk), üdvözlőlap Nőnapra, Iratrendező, CD lemez,
pénztárjelentés, leporelló szemétszállításhoz, menetlevél, Optikai egér, festékkazetta.
• Könyvvásárlásba a szónoklatok nagykönyve című kiadvány, munkavédelem a gyakorlatban című könyv
valamint a könyvtárba vásárolt könyvek tartoznak bele.
• Folyóiratok között a Napló előfizetés, Nők lapja, Nők lapja konyha, Praktika, Heti válasz, Piac és profit,
Fürge ujjak, Ifjúsági magazin előfizetései tartoznak.
• Tüzelőanyag beszerzése alatt gázpalack csere lett elszámolva.
• Üzemanyagok beszerzése alatt gázolaj, benzin, hidraulika olaj, motorolaj beszerzése történt, amelyet a traktor,
kisgépek, kisbusz üzemeltetéséhez szükséges, amelynek teljesítése a tervezethez képest elmaradt.
• Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése során Epson nyomtató, íróasztal, használt PC és monitor valamint
függönytartó karnis lett vásárolva.
• Munkaruha vásárlása alatt a dolgozók munka és védőruha beszerzését értjük.
• Anyagbeszerzések között az alábbiak szerepelnek: porzsák, padokhoz faanyag, vasanyag vásárlás,
rendezvények során beszerzett anyagok, tisztítószer, kéztörlő, toalett papír, dolomit, ecset, festék, cserép,
virágföld és virágvásárlás, tápoldat, damil, olajszűrő, levegőszűrő, tipli, csavar, vágókorong, ágvágó olló,
dolgozóknak védőital, autóhoz, fűnyíróhoz, traktorhoz, MTD javításához alkatrészvásárlása, csiszolóvászon
stb.
• Egyéb kommunikációs szolgáltatások közé a képújság szerkesztői díja, kábeltévé előfizetés, honlap
karbantartás, testületi ülés közvetítés díja tartozik.
• Szállítási szolgáltatások kiadásai murva, dolomit, homok, építőanyagok, padok szállítási költségeit
tartalmazza.
• Karbantartás, kisjavítás alatt TZ4K kistraktor, MTD, Fűkasza, TZ4K, utánfutó, Skoda, gépek javítása
tartozik valamint könyvtárba polc készítése, padlásajtó javítása, ablak üvegezése, strandon kerítés
karbantartása, temetőben padok csiszolása került könyvelésre.
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Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások az alábbi költségeket tartalmazzák: hulladék elszállítást
elhelyezés (2009 évről áthúzódó számlák, szelektív hulladékgyűjtés, konténeres elszáll. építési törmelék

•
elhelyezés), tűzvédelmi szolgáltatás, riasztó felügyelet, gépi munkavégzés, számítástechnikai készenléti díj,
szúnyogirtás, választási értesítők postaköltsége, strandon vizimentők díja, strandon vagyonvédelmi szolgáltatás,
pénztárgép programozás, hídépítés költsége, postaköltség, rendezvények hangosítása.
• Reprezentációs költség a rendezvényekre beszerzett élelmiszereket tartalmazzák, valamint a testületi ülésekre
beszerzett üdítőt és teasütemény.
• Reklám és propaganda kiadások az ábrahámhegyi hírmondó nyomdaköltségét tartalmazza, reklám
kiadványokban való megjelenést, rendezvények hirdetési költségét.
• Díjak, illetéket kiadásai között a bankköltséget, ügyvédi munkadíjat, gépjárművek biztosítási díját,
vagyonbiztosítást, gépjárművek műszakivizsga díját, tagdíjakat (Kistérségi társulás, Balatoni szövetség),
pályázati díjat, tulajdoni lap másolat díját, ingatlan értékbecslés díját, közbeszerzési eljárás díját tartalmazza.
Végleges pénzeszköz átadások között az Önkormányzat fizet többek között a Badacsonytomaji és Révfülöpi
Önkormányzatnak óvodai, iskolai fenntartói hozzájárulást, a Tapolcai kistérségi társulásnak orvosi ügyelet
fenntartásához hozzájárulást valamint a pedagógiai szakszolgálat ellátásához hozzájárulást. Megállapodás alapján
a viziközmű társulásnak pénzeszközt ad át az Önkormányzat, amelynek visszafizetése a bevételi oldalon
jelentkezik.
Az önkormányzat által folyósított kiadások összességében nézve elmaradtak a tervezettől.
Az immateriális javak kiadásai között az I. félévbe a közpark pályázathoz szükséges kertépítési tanulmányterv, a
rendezési tervhez szükséges digitális alaptérkép került megvásárlásra valamint a DRV Zrt-től törzsrészvény került
beszerzésre.
Felújítási kiadások tartalmazzák az útfelújítási munkákat, amely a község területén elvégzett kátyúk aszfaltozást
foglalja magába, valamint a strandon a vizesblokk felújítását és annak ÁFA tartalmát.
Beruházások között az alábbiak valósultak meg strandon a büfésor előtti térkövezés, temetőkápolna építése
megkezdődött, 2009. évről áthúzódó csatornázás végszámlája valamint a temetőkápolna csatornázása, strandon a
biciklitároló anyagköltsége, strand bejáratánál lévő beléptető kapu kialakítása és térkövezése, patak utcai (Bolt
mellett) vízelvezetés kiépítése, tornaterem lámpatestek cseréje valamint a strandi pavilonok villany kábeleinek
cseréje és azok ÁFA tartalma.
Bevételek alakulása:
• Működési bevételek közé a strandi bevétel, bérleti díjak (strandi büfék, Vodafone bérleti díja, és egyéb bérleti
díjak) egyéb bevételek és a továbbszámlázott szemétszállítási díj bevétele került könyvelésre valamint a
lekötött betét utáni kamatbevételek ez összesen 10.387 e Ft. A strandi bevételek nagy része a július-augusztus
hónapokban várható, így az elmaradás a teljesítés során indokolt.
• Az önkormányzat helyi adói a tervezetten felül folytak be a teljesítést vizsgálva. Itt megjegyzendő, hogy a
részben az éves adó egyösszegű befizetéséből, részben az elvégzett adóellenőrzésből adódik. Jelenleg is van
adó a számlákon, mely még nem került átutalásra, a költségvetési számlára.
• Az átengedett központi adók (Szja) a Magyar Államkincstár utalása alapján havonta kerülnek az
önkormányzat számlájára, ugyanúgy, mint az önkormányzatok költségvetési támogatása (normatív, illetve
központosított). Ezek teljesítése időarányosan teljesültek.
• A kiegészítő támogatás az önkormányzat által kifizetett ápolási díjak, lakásfenntartási díjak, közcélú
foglalkoztatás, rendelkezésre állási támogatás, rendszeres szociális segély állam által támogatott része.
• Működési célú pénzeszközt vesz át az Önkormányzat, mint gesztor a körjegyzőség fenntartására
Balatonrendes Község Önkormányzatától, a Körjegyzőségtől a rezsi költségek fedezetére.
• Mozgókönyvtári feladatokra 225 e Ft-ot kaptunk a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulástól.
• A Viziközmű társulat P.E. átadásának visszatérítése szerepel 5.815. e Ft-tal.
• A számlavezető pénzintézettől rendezvényekre 100 e Ft-ot kapott az Önkormányzat, a BÖKI megszűnése
miatt a megmaradt pénzeszköz, felét átadta az Önkormányzatnak, amely 1.392 e Ft, a választások
lebonyolításához 281 e Ft-ot kaptunk.
• A közműfejlesztési hozzájárulás leigénylésével nem terveztünk bevételi oldalon melynek összege 7.759 e Ft
amely a kiadási oldalon szintén nem lett tervezve de kifizetésként jelentkezik.
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A 2009. évben vásárolt PRONAR traktor és tartozékainak pályázati támogatását 2010. évben kaptuk
meg melynek összege 4.982 e Ft.
• A 2009. évi beszámoló elkészítése után a Magyar Államkincstár visszatérített az Önkormányzatnak 673 e Ftot.
Az Önkormányzat kiadásai meghaladták a bevételeit, amelyet befolyásol, hogy a strand bevétel nagy része a II.
félévbe teljesül, míg a strandon végzett beruházások még a szezon előtt elkészültek.
Az Önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott, pénzkészlete 2010. június 30-án 43.415 e Ft.
Vella Zsolt polgármester Áfa-t mikor kell fizetni?
Gáspár Anita pénzügyi előadó A temetőkápolna fordított adózás alá tartozik, annak a bevallását október 20-ig
kell leadni és a befizetést is akkor kell teljesíteni.
Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy az önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési beszámolóját fogadják el.
Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi
110/2010. /IX. 22. / Kt. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetés
beszámolóját megismerte és 74.995 e Ft bevételi és 87.283 e Ft kiadási főösszeggel elfogadja.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.

2. Körjegyzőség 2010. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása.
Vella Zsolt polgármester Felkéri Gáspár Anita pénzügyi előadót a napirend ismertetésére.
Gáspár Anita pénzügyi előadó Tárgyi anyagot a képviselők megkapták az alábbiak szerint:
A Körjegyzőség költségvetésének tervezése során 8 fővel lett számolva.
2010. január 1-től a köztisztviselői illetményalap 38.650.- Ft, ennek megfelelően kerültek kiszámításra az
alapilletmények, mely a félévi teljesítésnek megfelelően alakult, ehhez kapcsolódik az illetménykiegészítés, mely
szintén időarányosan teljesült. Nyelvpótlék 2 főnek lett tervezve, mely a Ktv 48§ (6) bekezdés alapján, alanyi
jogon jár.
Az egyéb kötelező illetménypótlék a vezetői illetménypótlékot tartalmazza.
A jutalom a 2009. év végén kifizetett jutalmat tartalmazza, amely 8 fő részére lett kifizetve átlagosan 14.000 Ft ,
ami az ez évi költségvetésben jelenik meg.
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, mely elmaradt a ténylegesen felmerült költségtől. Egyéb költségtérítés címén
költségátalány került kifizetésre (mely 1/2001. (XII.28.) számú helyi önkormányzati rendeletben foglaltak szerint
került megállapításra).
A szociális juttatások címén lakásépítési és családalapítási támogatás került kifizetésre 1 fő részére. A lakásépítési
támogatás kamatmentes kölcsön, amelyet teljes összegben havi rendszerességgel visszafizetés kerül a
Körjegyzőség részére.
Cafetéria rendszer keretében a dolgozók által jogszabályban nevesített juttatások, kerülnek kifizetésre, amely
összeg tartalmazza a 25%-os személyi jövedelemadót is.
A munkaadókat terhelő egyéb járulék az illetmények után számolt arányos járulék, mely összességében nézve
időarányosan alakult.
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A dologi kiadások között szereplő irodaszer, nyomtatvány beszerzésénél jellemzően papír, boríték
illetve irodaszer, gémkapocs, iratfűző, füzet, etikett címke, hibajavító, iratpapucs, lefűzhető tasak, radír, ragasztó,
naptár, nyomtatópatron, faxfesték vásárlására volt szükség. A kiadások időarányosan teljesültek.
Könyv, szakkönyv költségen szabályzat minták című kiadvány került megvásárlásra valamint a 2010. évi
számlatükör.
Folyóiratok között a CD jogtár került megvásárlásra, valamint a közbeszerzési eljárások című kiadvány. A
kisértékű tárgyieszköz beszerzésnél DVD olvasó és RAM került beszerzésre a számítógépekhez.
A továbbszámlázott kiadások az adott mobiltelefon díjak teljes összegét tartalmazzák (Ezek Ábrahámhegy Község
Önkormányzata, Balatonrendes Község Önkormányzata, Ábrahámhegyi Viziközmű Társulás, továbbá a dolgozói
és családtagi telefonszámlát tartalmazzák). A Körjegyzőség rendelkezik a mobiltelefonoknál kedvező előfizetéssel,
mely alapján a csomagba tartozó előfizetők egymás közötti beszélgetése ingyenes. Az ezen felüli beszélgetések
kerülnek továbbszámlázásra.
Karbantartási, kisjavítási költségek a körjegyzőség fax gépének javítását foglalja magába.
Egyéb üzemeltetés között a postai feladások díja 671 e Ft, szolgáltatási díjak (Pl: étkezési utalványok kezelési és
szállítási szolgáltatása, Internet javítás sürgősségi kiszállás díját, csomagolási és szállítási költséget, amelyek
összesen 85e Ft), tűzvédelmi szolgáltatást 15 e Ft szerepel valamint számítás technikai szolgáltatás költségére 69 e
Ft került kifizetésre.
Egyéb dologi kiadások között munka egészségügyi ellátás 10 e Ft, 1 dolgozó közigazgatási alapvizsgájára való
felkészülés díja és vizsgadíj valamint a munkájukat elősegítő szakmai napok részvételi díját tartalmazza 47 e Ft.
A díjak, kezelési költségek a fénymásolat nyomatdíját 256e Ft, bankkezelési költséget 28e Ft, illetve IRMA iktató
rendszer havidíját tartalmazza 60e Ft egyéb költségek között szakértői díj, végrehajtási díj tartalmaz melynek
összege 43 e Ft. A dologi kiadások összességében nézve nem haladják meg a féléves teljesítés időarányos részét.
A felhalmozási kiadások között a körjegyzőség Immateriális javak beszerzésére nem fordított pénzt, a gépek
berendezések vásárlására szánt összegből 164 e Ft került kifizetésre, amely tartalmazza egy Notebook valamint
egy számítógép beszerzését.
Működési pénzeszköz átadás a gesztor önkormányzat, Ábrahámhegy részére történik.
A továbbszámlázott bevételek között a Mobiltelefon díja illetve az ÁFA soron az ehhez tartozó áfa rész tartozik.
Bírság, kártérítés címén növényvédelmi bírságból befolyt összeg 29 e Ft. Támogatások, átvett pénzeszközök közé
a Körjegyzőség támogatása tartozik, amelyet a gesztor Önkormányzat utal a bankszámlára 16.205 e Ft.
A felhalmozási kölcsön visszatérítés 2010. évben 3 fő építési kölcsön törlesztését tartalmazza.
Összességében megállapítható, hogy a 2010. I. félévi tényleges bevételek kiadások egyensúlyban vannak, és
időarányos teljesítést mutatnak.
A Körjegyzőség gazdálkodása kiegyensúlyozott, ennek megfelelően alakult a 2010. I. félévi pénzkészlete is
(Pénzkészlete 2010. június 30-án : 2.313 e Ft).
Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy a körjegyzőség 2010. I. félévi költségvetési beszámolóját fogadják el.
Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi
111/2010. /IX. 22. / Kt. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2010. I félévi költségvetési
teljesítését megismerte és 16.866 e Ft bevételi és 16.793 e Ft kiadási főösszeggel elfogadja.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.
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3. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj programhoz csatlakozás.
Vella Zsolt polgármester
Az Oktatási Minisztérium a települési és a megyei önkormányzatok együttműködésével a 2000/2001-es tanév
során létrehozta és beindította a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, amely a
felsőoktatási intézmények hátrányos helyzetű hallgatói számára nyújt rendszeres anyagi segítséget.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásról szóló
2005. évi CXXXIX. törvény valamint a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő
egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet szolgál.
Ábrahámhegy község Önkormányzata 2002-ben csatlakozott első ízben a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez, azóta több ábrahámhegyi fiatal részesült támogatásban.
A csatlakozási szándéknyilatkozat elfogadását követően kerül kiírásra a pályázat, melyre a jelentkezéseket 2010.
október 31-ig lehet benyújtani. Az ösztöndíj időtartalma 10 hónap. A megállapított támogatások a 2010. évi
költségvetési évet terhelik.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica
többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:
A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat létrehozásának célja, hogy a szociális
támogatási rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a
rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica pályázat helyben
kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat. A települési
önkormányzat által megállapított ösztöndíjrész összege minimum 1.000 Ft/fő/hó.
A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás:
A megyei önkormányzat kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy pályázók számára
megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj összegét. ((1) és (2) együtt: önkormányzati
ösztöndíjrész)
Intézményi támogatás:
Az Oktatási Minisztérium (továbbiakban: minisztérium) a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban
tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a
települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással
megegyező mértékben – az Oktatási Közlönyben közzétett értékhatárig – kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész
egy főre eső maximuma a 2010. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt. Ez a támogatás a támogatott hallgató azon
felsőoktatási intézményében kerül folyósításra, amely intézmény a hallgató után, hallgatói juttatás jogcímen
költségvetési támogatásban részesül. (intézményi ösztöndíjrész)
Javasolja, hogy csatlakozzanak a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz.
Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi
112/2010. /IX. 22. / Kt. határozat
Ábrahámhegy

Község Önkormányzat Képviselő testülete a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és

visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
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hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához. Kijelentjük, hogy az önkormányzat
a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójának Általános
Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és
folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az Ösztöndíjrendszer 2011. évi fordulója keretében a
beérkezett

pályázatokról

hozott

döntését

az

OKM

Támogatáskezelő

által

üzemeltetett

https://bursa.okmt.hu/palyazat/ Internet honlapon on-line adatbázisban rögzíti. Az adatrögzítéssel Illésné
Rácz Andreát bízza meg.
Felhatalmazza Vella Zsolt polgármestert Ábrahámhegy Község Önkormányzat polgármesterét, a
csatlakozási nyilatkozat aláírására.
Felelős: Vella Zsolt polgármester

Határidő: 2010. szeptember 30.

4. A temető rendjéről szóló 5/2003. /III. 31./ rendelet módosítása.
Vella Zsolt polgármester

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a köztemető rendjéről, használatának,
igénybevételének szabályairól” szóló rendelet módosítása a megépült temetőkápolna azon belül is az urnafülkék
használatára vonatkozó előírások és díj megállapítása miatt szükséges.
A rendelet szövegében lévő módosítások jelölésre kerültek a módosított szövegrészek kivastagítva a jelenleg
érvényes rendeletben szereplő szöveg, mely kikerül a rendeletből áthúzással szerepel.
A temető bekerítését az Önkormányzat a 145/1999 (X.1) Kormányrendelet alapján köteles elvégezni, majd egyszer
erre is sor kerül.
A mellékletben szereplő díjak vonatkozásában azok megtartásáról, vagy módosításáról szükséges dönteni.
A rendelet elfogadásával egy időben szükséges a rendelet 11.§ (2) bekezdése alapján a fenntartással megbízott személyt kijelölni.
Gáspár József képviselő A temetőt az út miatt nehéz bekeríteni, a parkolón keresztül a villanyoszlop kikerülését
még meg lehet oldani. Az a gond, ha a másik oldalra kerítést teszünk a felmenő utat már nem lehet használni a
temetéskor. Van választási lehetőség, ha száraz idő van, akkor a másik oldalon is fel lehet menni. Ez akkor okoz
majd gondot amikor a középső rész fölötti részbe az órészbe esetleg temetkezni kell, oda elég nehéz lesz felmenni.
Sövényt kellene telepíteni, az is esetleg útba lesz, sövény között is kapukat kellene kialakítani.
Vella Zsolt polgármester A sírhely árának változtatását nem javasolja, csak az urnafülkék áráról kellene dönteni a
rendelettervezet melléklete szerint. A rendelettervezet 8. §. 5./ bekezdésében a megnevezés urnasírhelyek, viszont
a mellékletben urnasírbolt szerepel, itt a megnevezéseket egyértelműsíteni kellene.
Gáspár József képviselő A szöveg szerint ahol nem készül beton az az urnasírhely, ahova készül emlékmű az a
sírbolt. Ezeket kellene pontosítani.
Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy a napirendben való döntést napolják el a következő ülésre, valamint
információt gyűjtsenek arról, hogy a környező településeken milyen árak vannak.
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5. Körmici-hegy vízellátása.
Vella Zsolt polgármester
A Körmici-hegy vízellátásának első üteme 2003 évben megépült a második ütem ( 4 db szárnyág) a mai napig
nem épült meg.
Több alkalommal folytak egyeztetések az érintettekkel és körvonalazódni látszik, hogy a temető, valamint az Iván
kápolna felé tervezett szakasz nem épül meg, mivel a bekerülési költség igen magas illetve ezen részen több
ingatlantulajdonos a 71-es út felöl felvezette a vizet és a vízvezeték a környékbelieket is ellátja (almérő órák).
Körvonalazódni látszik, hogy a volt konténer helyétől, valamint az utolsó tűzcsaptól indulva új módosított
nyomvonalon az érdekeltek az Önkormányzat közútjain keresztül saját beruházásban megépítik a gerincvezetéket
amennyiben Ábrahámhegy Község Önkormányzata tulajdonosként hozzájárul a vezeték lefektetéséhez.
A megépült gerincvezetékek a jelenleg érvényes jogszabályok alapján csak Önkormányzati, illetve állami
tulajdonba kell, hogy legyenek.
Jelenlegi álláspont szerint az építtetők átadják az elkészülő gerincvezetékeket Ábrahámhegy Község
Önkormányzatának.
Fókás Elemér azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a terv szerinti nyomvonalra vonatkozóan
tulajdonosként, valamint a mellékelt tervezői ajánlat szerint felmerülő költségekhez lehetőség szerint járuljon
hozzá.
A tervezői árajánlat szerint a hálózatfejlesztést összege 420.000 Ft lenne.
Kondor László képviselő Javasolja, hogy az új képviselő-testület döntsön ebben a kérdésben.
Gáspár József képviselő Akik rácsatlakoztak azok kifizették a 200 e. Ft rácsatlakozási díjat, azért, hogy a
gerincvezeték kiépüljön.
Vella Zsolt polgármester Egy-egy ágon kilencen vannak, négy ág van, harmincnyolcan jeleztek vissza.
Gáspár József képviselő A Honvéd utcától felér a Körmicig és körbe megy, és ahhoz ezek szerint már hozzá se
akarnak járulni, csak kiépíteni a saját vezetéküket, ez elég furcsa dolog.
Vella Zsolt polgármester Meg kellene írni az érintetteknek azt, hogy nem tudnak hozzájárulni, azon indokokkal
amit Gáspár József képviselő elmondott.
Gáspár József képviselő Korábbi időszakban az önkormányzat kiépítette a gerincvezetéket, a nyomásfokozót az
elektromos vezetéket a csatlakozás érdekében, erre bizonyos összegig igényt tart, hiszen mikor kiépítette azzal a
céllal, hogy majd a rácsatlakozásokból a befektetett összeg valamennyire megtérül. Amikor ezek a dolgok
tisztázódnak utána lehet beszélni arról, hogy vállal-e még az önkormányzat további költségeket.
Véleménye szerint a tervezési költségekhez ne járuljanak hozzá, a tulajdonosi hozzájárulást adják meg,
hozzájárulnak a rácsatlakozáshoz a rendelet szerint 200 e. Ft ellenében.
Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy tervezési költségekhez ne járuljanak hozzá, tulajdonosi hozzájárulást a
rácsatlakozáshoz adják meg az itt elhangzott feltételekkel.
Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi
113/2010. /IX. 22. / Kt. határozat
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Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő- testülete Fókás Elemér 8300 Tapolca, Május 1. u. 4.
sz. alatti lakos és társai által beadott kérelemre, amely az Ábrahámhegy, Körmici-hegy a 0112 és 0113
hrsz-ú úton ivóvízvezeték tervezési költségihez való hozzájárulásra vonatkozik a alábbiak szerint döntött:
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tervezési költségekhez nem járul hozzá,
tulajdonosi hozzájárulását adja a rácsatlakozáshoz az alábbiak szerint:
Az önkormányzat kiépítette a gerincvezetéket a Körmici úton, a nyomásfokozót, az elektromos vezetéket a
csatlakozás érdekében. Ezen beruházás költségeire bizonyos összeg erejéig igényt tart, mely után lehet a
további költségekről tárgyalást folytatni.
Az önkormányzat hozzájárul a rácsatlakozáshoz ingatlanonként 200 e. Ft összeg befizetése ellenében.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: 2010. november 30.
6. Bognár műhely útbaigazító táblák kihelyezésére vonatkozó kérelme.
Vella Zsolt polgármester
Kozsda Imre megkereste Ábrahámhegy Község Önkormányzatát azzal a kéréssel, hogy a Bognármúzeum
működtetéséhez megközelíthetőségét jelző táblák elkészíttetését és közterületre történő kihelyezését.
A kérelem az előterjesztés mellékletét képezi.
A táblák költsége anyagától függően 30-60 eFt közötti összegűek.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat 2010 évi költségvetésében reklámtábla beszerzésre nem került költség
előirányozásra ezért a megrendelés esetén annak költsége a tartalékkeret terhére kerül kiegyenlítésre.
A mini múzeum látogatása díjmentes, így a táblák kihelyezése közcélt szolgál, valamint Ábrahámhegy látnivalóit
bővíti.
Gáspár József képviselő Táblát lehetne rakni a Patak utca elejére, a Szent-Iván völgyi útra, a Klastrom útra.
Gyalogos megközelítésre ki lehet rakni a Klastrom utcához, gépkocsival a Szilvádi utcához.
Vella Zsolt polgármester A hirdetőtáblára is feltesszük a nyitását, a honlapra, képújságba valamint az újságba. A
hídnál lévő buszmegállóba kitennék a minimúzeum nyitvatartását. Az önkormányzat elkészítteti a táblákat.
Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi
114/2010. /IX. 22. / Kt. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a bognármúzeum megközelítésének elősegítése
érdekében 3 db útbaigazító táblát készíttet el, és helyez ki.
Felhatalmazza a polgármestert a táblák megrendelésére és kihelyezésére, továbbá a felmerülő költségek
megtérítésére Ábrahámhegy Község Önkormányzat „az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről” szóló
2/2010. ( II.15.) rendeletének tartalékkerete terhére.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: 2010. szeptember 30.
7. Jelentés a 2010. II. negyedévi képviselő-testületi határozatokról.
Vella Zsolt polgármester
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Az önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatának 16. §. 1./bekezdése alapján a
képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés
elfogadásáról. A 2010.

II. negyedévi képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét
képezi, melyből megállapítható, hogy a határozatokban foglalt döntések végrehajtása határidőben megtörtént.
Javasolja, hogy a jelentést fogadják el. Kéri a testület szavazását.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi
115/2010. /IX. 22 ./ Kt. h a t á r o z a t
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatának 16. §. 1./ bekezdése alapján a 2010. II. negyedévi lejárt határidejű határozatokról szóló
jelentést elfogadja.
Felelős: Vella Zsolt polgármester

Határidő: azonnal.

8. Rozsnyai Attiláné kisajátítási kérelme.
Vella Zsolt polgármester
Rozsnyai Attiláné több alkalommal felkeresett fogadóórámon és kérte, hogy lehetőség szerint az ingatlan
vonatkozásában nem beépíthetővé módosítsa a Képviselő-testület, annak érdekében , hogy a jelenleg álláspontja
szerint nem hasznosítható terület után ne kelljen adót fizetni, vagy az Önkormányzat sajátítsa ki közterület céljára.
A kérelmező megkereste írásban is Ábrahámhegy Község Önkormányzatát, a levél tanúsága szerint a
tulajdonostársak nevében is, hogy az Önkormányzat sajátítsa ki a területet.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat érvényben lévő településrendezési eszközei alapján az ingatlan Lke-01
övezetben található szabályozási vonallal nem érintett, ezért nem áll fenn az 1997 évi LXXVIII törvény 26.§ és
27.§ kisajátítási kötelezettség.
Az ingatlan megvásárlása lehetséges amennyiben a Képviselő-testület ezen irányú döntést hoz.
A beadvány alapján a tulajdonostársak nevében készült a megkeresés, de a tulajdonostársak ezen igényhez való
hozzájárulása nem került benyújtásra.
Kondor László képviselő Az önkormányzatnak nem áll módjában az ingatlant megvásárolni.
Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester Az önkormányzat térítésmentesen elfogadja, amennyiben felajánlásra
kerül az ingatlan.
Vella Zsolt polgármester Az adó elengedésétől sem tud eltekinteni az önkormányzat, és költségbecslés készítésére
sem lát lehetőséget.
Javasolja, hogy az ingatlant ne vásárolják meg, a tulajdonosok általi térítésmentes felajánlást elfogadják.
Kéri a testület szavazását.
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Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselőtartózkodás nélkül meghozta az alábbi

testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és

116/2010. /IX. 22. / Kt. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Rozsnyai Attiláné 1122 Budapest, Háros u. 14./b.
sz. alatti lakos és társai kérelmére, amely az Ábrahámhegy 167/3 hrsz-ú az ingatlan értékbecslés alapján
történő kisajátítására vonatkozott az alábbiak szerint döntött:
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete
tulajdonosok általi térítésmentes felajánlást elfogadja.

az ingatlant nem kívánja megvásárolni, a

Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: 2010. szeptember 30.
Tájékoztató
9.

A 2010. I. félévi rendezvényekről.

Vella Zsolt polgármester
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 17/2010. (II. 11.) KT. határozatával elfogadta
Ábrahámhegy Község Önkormányzat 2010. évi Rendezvénytervét.
2010. július 31. napjáig az alábbi rendezvények kerültek megrendezésre, illetve elszámolásra.
2010
Falusi disznóvágás:
71.655.Farsangi bál:
6.288.Teremfoci bajnokság:
12.779.Darts, csocsó, asztalitenisz bajnokság:
27.155.Természetvédelmi előadás:
0.Orvosi előadás:
2.500.Március 15-i ünnepség:
5.978.Borászati előadás:
20.860.Retro kiállítás:
0.Húsvét:
9.867,Szemétszedés:
2.115,Dobruska testvérvárosi kiállítás:
0.Halászléfőző verseny, Anyák napi megemlékezés: 41.545,Mozdulj Balaton, Kézműves foglalkozás:
későbbi időpontban, mert a II. félévben is voltak kiadások.
Gyereknap, Falunap:
301.902.Néptánc bemutató:
8.000,Bernáth Aurél tanítványainak kiállítása (Konok Tamás): 66.297,Sportnap:
22.036,Kalmár János kiállítása:
26.920,-
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Erkel Ferenc kiállítása:

39.699,-

A rendezvénytervbe betervezett összegek szerint a falusi disznóvágás 19.655 Ft-tal, farsangi bál 6.288.- Ft-tal,
teremfoci bajnokság 7.779 Ft-tal, darts, csocsó, asztalitenisz bajnokság 17.155 Ft-tal, borászati előadás 5.860. Fttal, Konok Tamás kiállítás 16.297 Ft-tal, Kalmár János kiállítás 26.920 Ft-tal, Erkel Ferenc kiállítás 14.699 Ft-tal
túllépte a tervezetet. Összességében a rendezvényekre szánt összeg 798.000 Ft (Mozdulj Balaton nélkül) volt
ebből ténylegesen 665.596 Ft került kifizetésre.
Konok Tamás kiállításának költségét a képviselő-testület magasnak tartja, holnap részleteiben is átnézi.
Vella Zsolt polgármester Az ülést 18.45 órakor bezárja.

k.m.f.
Kovácsné A. Katalin
főelőadó

A jegyzőkönyv hitelesítője: Kondor László képviselő

Vella Zsolt
polgármester

