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

Ikt.szám: Á- 29- 17  /2011.   

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-i  nyilvános 
ülésén.

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

Jelen vannak:  Vella Zsolt polgármester 
Fedőné Vodenyák Katalin képviselő    
Gáspár József képviselő  
 Zavari Judit Andrea képviselő

Igazoltan távolmaradt: Kovács József   alpolgármester

Meghívottak: Soltész Attila címzetes főjegyző   
Kovácsné A. Katalin jkv.v.
Gáspár Anita pénzügyi előadó 

            
Vella Zsolt polgármester  Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 5 tagú képviselő-testületből  4 fő jelen van, az ülés határozatképes.
A képviselő-testületi ülést  15.00 órakor megnyitja. 

Ismerteti a  napirendi pontokat:

1.    Körjegyzőség 2011. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 

2.   Ábrahámhegy Önkormányzat 2011.évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 

3.  2011.évi rendezvényterv.

4.  Alapítványok, egyesületek támogatásának elszámolása. 

5.   2010 .évi rendezvények elszámolása. 

6.   Alapítványok, egyesületek 2011.évi támogatási kérelme. 

7.  Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata. 

 8.  Gazdasági program elkészítése. 

9.       Falugondnoki szolgálat működésével kapcsolatos dokumentumok elfogadása. 
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10.   Településrendezési Terv közlekedési felülvizsgálati dokumentáció készítésére érkezett ajánlat. 

11. Tompos híd buszmegálló felújítására érkezett ajánlatról döntés. 

12. Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság infláció emelés elhagyásának 
kérelme. 

13. Jelentés a   2010. IV. n. évi képviselő-testületi határozatokról. 

Tájékoztató 
14. MENÜ BT Badacsonytomaj tájékoztatója a térítési díjakról. 

A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával 4 igen  szavazattal   egyetértett. 

1.    Körjegyzőség 2011. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 

Soltész Attila címzetes főjegyző  
A Körjegyzőség költségvetésének tervezése során 8 fővel lett számolva. 
2011.  január  1-től  a  köztisztviselői  illetményalap  38.650.-  Ft,  ennek megfelelően kerültek  kiszámításra  az 
alapilletmények, illetménykiegészítés.. Nyelvpótlék 2 főnek lett tervezve, mely a Ktv 48§ (6) bekezdés alapján, 
alanyi jogon jár. Képzettségi pótlék a Ktv. 48/A § alapján szintén 2 főnek jár. Az egyéb kötelező illetménypótlék a 
vezetői illetménypótlékot tartalmazza.
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 került kifizetésre (mely 1/2001. 
(XII.28.) számú helyi önkormányzati rendeletben foglaltak szerint került megállapításra). 
A  szociális  juttatások  címén  1  fő  nyújtott  be  lakásépítési  támogatásra  igényt.  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 19,04%-os személyi jövedelemadót is.
A munkaadókat terhelő egyéb járulék az illetmények után számolt arányos járulék.
A dologi kiadásokban a koncepcióhoz képest csak a továbbszámlázott telefondíjak kiadása került megemelésre 
200e Ft+ ÁFA összeggel.

A bevételi oldalon is megemelésre kerültek a továbbszámlázott bevételek 250e Ft-tal. A kimutatásba nem kerül 
külön soron szerepeltetésre az  ÁFA összege, mivel a  Körjegyzőség 2011.  január  1-től nem tartozik az  ÁFA 
hatálya alá.
A Körjegyzőségnek átadott pénzeszköz nagysága csökkent mivel a 2010. évi gazdálkodás eredményeként 793e Ft 
megtakarítás  mutatkozik  így  a  pénzmaradvány  összege  nőt  ennek  eredményeként  kevesebb  pénzt,  kell  az 
Önkormányzatoknak a Körjegyzőség működéséhez hozzátenni.

A Körjegyzőség fenntartásához nyújtott állami támogatások a koncepcióhoz képest nem változtak alaptámogatás 
3.042e Ft ösztönző támogatás 1.824e Ft.
A lakosságszám a Magyar Államkincstár által közölt 2010. január 1-i állapot szerint lett feltűntetve. 
A költségvetés mellékleteként feltüntetésre kerültek a működéshez szükségek támogatások felosztása lakosságszám 
arányosan, valamint az ösztönző támogatás esetében százalékos arányban. A pénzmaradvány felosztása szintén 
lakosságszám arányosan történt Ábrahámhegy és Balatonrendes Önkormányzatok tekintetében.
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A védőszemüveget 4 fő 2010. évben nem vette igénybe, ez az összeg került a 2011. évi költségvetésben 
átcsoportosításra. 

Vella Zsolt polgármester  Javasolja, hogy a körjegyzőség 2011. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalását az 
előterjesztés szerint fogadják el.  Kéri a testület szavazását a javaslattal kapcsolatban.  

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi 

5/2011. /I. 27./ Kt. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2011. évi költségvetés I. fordulós 
tárgyalását 39.025 e Ft bevételi és 39.025 e Ft kiadási főösszeggel elfogadja.

Felelős: Soltész Attila címzetes főjegyző
Határidő: 2011. február 15.

2.   Ábrahámhegy Önkormányzat 2011.évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 

Vella Zsolt polgármester 
A napirend tárgyalása előtt ismerteti a testületi tagokkal, hogy Badacsonytomaj Város Polgármestere levelet írt 
melyet ismertet: 
A Magyar Államkincstár  2010. május 3.napjától május 25. napjáig helyszíni ellenőrzést végzett 
Badacsonytomajon, amely a környező önkormányzatokkal létrehozott Támasz szociális társulás feladatellátását, 
és normatív állami támogatás igénylését és elszámolását érintette. A vizsgálat a gondozási naplóval nem 
megfelelően alátámasztott étkezést igénybevevők és gondozottak részére, valamint egyedi megállapodással alá nem 
támasztott létszám után a normatíva felhasználást nem ismerte el. A MÁK a 2007. és 2008. évekre  36.934.700 Ft 
visszafizetési kötelezettséget állapított meg, melyből az ábrahámhegyi gondozottak és szociális étkezők után 
visszafizetendő normatív támogatás  2007. évre  1.279.278,-Ft  2008. évre  1.461.152 Ft. 
Kéri Badacsonytomaj Város Önkormányzata, hogy ezt az összeget a 2011. évi költségvetésünkben szerepeltessük. 

A képviselő-testület álláspontja szerint a munkáltatói és ellenőrzési jogkör Badacsonytomaj Város 
Önkormányzatánál  volt, mint gesztor önkormányzatnál, a társulás feladatairól még kérésre sem kaptak 
tájékoztatást. A vizsgálat Badacsonytomaj Város önkormányzatával kapcsolatban áll fenn. Most Ábrahámhegy 
község fizessen amiért ők rosszul dolgoztak? Ezt az összeget Ábrahámhegy község nem fizeti ki, mivel nem 
követett el hibát. Javasolja, szavazzanak arról, hogy a levélben leírt normatív támogatás összegét - 2007. 
évre  1.279.278,-Ft  2008. évre  1.461.152 Ft.- nem kívánják megfizetni és nem szerepeltetik a 2011. évi 
költségvetésükben. Kéri a testületet, hogy erről szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi 

6/2011. /I. 27./ Kt. határozat 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Badacsonytomaj  Város  Önkormányzatának 
5/29-4/2011.  számon  iktatott   és  a  Magyar  Államkincstár  által  Badacsonytomajon  végzett  helyszíni 
ellenőrzéssel  kapcsolatban,  amely  a  környező  önkormányzatokkal  létrehozott  Támasz  Szociális 
Alapszolgáltató Társulás feladatellátására és normatív állami támogatására vonatkozott, az alábbiak szerint 
döntött: 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti számú levélben leírt normatív támogatás 
összegét nem kívánja megfizetni és nem szerepelteti a 2011. évi költségvetésében. 
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A Magyar Államkincstár vizsgálata Badacsonytomaj Város Önkormányzatával kapcsolatban áll fenn, a 
házigondozók által a gondozási napló nem megfelelő dokumentálása miatt.
A munkáltatói és ellenőrzési jogkört fentiekkel kapcsolatban  Badacsonytomaj Város Önkormányzata látta 
el. 

Felelős:   Vella Zsolt polgármester 
Határidő:  azonnal. 

Vella Zsolt polgármester  A képviselők az alábbi anyagot kapták meg:  
Az Önkormányzat személyi juttatásaira tervezett összeg összességben nem került változtatásra csak a minimálbér 
változása miatt  került átcsoportosításra  az alapilletmények sorra  43.000 Ft  valamint a prémium éves dolgozó 
munkabérére  4.000  Ft  amelyet  a  közlekedési  költségtérítésből  valamint  az  étkezési  hozzájárulásból  került 
levonásra.
A koncepcióban meghatározott járulékok nem változtak.
A dologi kiadások tekintetében a koncepcióhoz képest a következők kerültek módosításra az irodaszer beszerzést 
megemeltük 50 eFt, folyóirat beszerzés 40e Ft-tal csökkentve lett, karbantartási és kisjavítási szolgáltatások 400 e 
Ft-al  lettek  megemelve,  egyéb  üzemeltetési  és  fenntartási  kiadások  csökkentésre  kerültek  1000  eFt-tal.  A 
továbbszámlázott kiadások az 5 hónapra vállalt számlázás miatt csökkentésre kerültek 9.440e Ft-tal a kiadások 
csökkentése  miatt  csökkentésre  került  az  ÁFA  összege  2.850  e  Ft-tal,  belföldi  kiküldetésre  200  e  Ft-tal 
megemelésre került mivel 1 fő beiskolázása miatt vállaltuk az utazási költségek térítését valamint a reprezentációs 
költség megemelésre kerültek 200e Ft-tal.
A körjegyzőség üzemeltetéshez átadott pénzeszköz 793e Ft-tal csökkent a koncepcióhoz képest.
A Tapolcai kistérségi társulással folytatott  egyeztetést követően 0-ra  csökkentettük a Gyermekjóléti támogatás 
összegét.
A  szociális  kiadásoknál  új  soron  szerepel  a  bérpótló  juttatás,  amelynek 80%-át  leigényelhetjük  a  Magyar 
Államkincstártól. Új soron szerepel az eddig szociális segéllyel együtt kifizetett aktív korúak ellátása, amely 1 fő 
részére folyósított összeget tartalmazza.
A normatív ápolási  díj  csökkentésre került  40e Ft-tal  a  helyi  ápolási  díjra  3  fő  részére kifizetett  összeggel 
terveztünk így 303e Ft-tal megemeltük.
A Tapolcai  kistérségi társulással  folytatott  egyeztetést  követően 0-ra  csökkentettük a  Családsegítés,  szociális 
étkezésre tervezett összeget.
Új soron szerepel 1 fő részére kifizetésre kerülő ösztöndíj összege 5.000 Ft/hó 10 hónapon keresztül.
A rendezési terv összegét megemeltük 485e Ft+ Áfa összeggel.
A felújítások között az Önkormányzati épület fűtés korszerűsítése 700e Ft+ÁFA összeggel került megemelésre.
A beruházásoknál új soron szerepel a strand aszfaltos út térburkolattal való ellátása melynek összege 3.000e Ft
+ÁFA összeggel szerepel plusz költségként.
A bevételeknél a strand bevétele megemelésre került 1.000e Ft+Áfa összeggel. A RC pályázati díj visszatérítését 
500e Ft-ra csökkentettük az előzetes egyeztetések alapján.
A továbbszámlázott szemétszállítási díj bevételénél számoltunk a kiadási oldalon szereplő összeggel valamint a 
kintlévőségek miatt  számoltunk még 540e  Ft  bevétellel.  A bevételek csökkentése miatt  az  ÁFA összegét is 
csökkentettük.
A Falugondnoki  szolgálat  bevezetése miatt  növeltük  a  koncepcióban tervezett  bevételt,  melyet  10.  hónapos 
üzemeltetésre számoltunk ki.
Az átengedett központi adók összege még változhat, mivel ezt majd a Magyar Államkincstár által kiközölt adatok 
alapján tudjuk pontosítani.
A támogatások a szociális juttatások után tervezett összegek után kerültek kiszámításra.
Az  átvett  pénzeszközök  átadása  (Balatonrendes,  Salföld  Önkormányzatok  tekintetében)  a  körjegyzőség 
költségvetési adatai alapján kerültek javításra.
A bevételi oldalon már  a  tényleges pénzmaradvány került szerepeltetésre a  2010.  december 31-i záró állapot 
szerint.
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A képviselő-testület az alábbi módosításokat eszközölte a 2011. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása során: 
Kiadások: 
- étkezési hozzájárulást a 4 órában foglalkoztatott dolgozók 3.000 Ft/hó/fő összegben kapnak
- közcélú foglalkoztatottként 4 főt számolnak teljes munkaidőben
- a strandra 4 főt vesznek fel  öt  hónapra
- a tovább számlázott díjat csökkentik a koncepcióhoz képest, mivel májustól a Remondis Kft. számlázza a 
szemétszállítási díjat 
- egyéb üzemeltetés csökkentésre kerül a tavalyi tényhez képest, mivel a teljesítés elmaradt a tervezettől  
- gyermekjóléti szolgálat után nem kell fizetni, mivel a Kistérségi Társulással egyeztetésre került.  
- az önkormányzati épület fűtéskorszerűsítésére pályázati önrészt terveznek
- gépek, berendezéseket 400 e. Ft + Áfa  forint összegben szerepeltetik
- engedélyeztetésre beadni kívánják a strandnál a kabinsor bővítést 

Bevételek: 
- strand 1 millióval lett emelve a tavalyihoz képest
- falugondnok 10 hónapra került tervezésre, mivel a működési engedély még nincs meg.
- ingatlanértékesítésből 9 millió forintot terveztek
-Víziközmű Társulat  25 millió forintot tervez átadni pénzeszköz formájában, amelyet adott célokra lehet csak 
felhasználni. 
- Az állami támogatások második fordulóra kerülnek pontosításra a Magyar Államkincstár által közölt adatok 
alapján. 
 
Javasolja, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetés I. fordulóját  fogadják el. 
Kéri a testület szavazását. 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4  igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi 

7/2011. /I. 27./ Kt. határozat 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2011.  évi  költségvetés  I. 
fordulós tárgyalását  192.285 Ft bevételi  és kiadási főösszeggel elfogadja.  

Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: 2011. február 15.

 3.    2011. évi rendezvényterv.

Vella Zsolt polgármester 
A képviselő-testület a rendezvényeket az alábbiak szerint egyeztette: 

-     falusi disznóvágás január 29.
- farsangi bál  március 5.
- teremfoci bajnokság február 19.
- süteménykostoló február 12.
- asztalitenisz bajnokság március 5.
- természetvédelmi előadás február 11.vagy  február 25-26.
- orvosi előadás március 4. 15.00
- március 15-i ünnepély március 12.  17.00
- borászati előadás március 18.
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- retro film április 9.
- húsvéti rendezvény  április 23.
- szemétszedés április 9.
- dobruska testvérváros kiállítása március 11-12.
- rajzkiállítás április 23.
- anyák napja április 30.
- halászléfőző verseny május 7. 
- gyereknap, falunap június 11.
- mozdulj Balaton  jún. 18.- aug. 13. minden szombat. 
- néptánc bemutató június 25.
- Szabó Ákos kiállítása június 26-június 13.
- strand buli /még egyeztetés alatt/
- sportnap július 16.. vagy július 23.
- Liszt Ferenc  kiállítás július 17.-július 31.
- Kiss Gábor kiállítás augusztus 7. 
- bornapok augusztus 3-7.
- tűzijáték augusztus 20.
- Kiss László kiállítás szeptember 3. 
- szüreti felvonulás október 1. 
- október 23-i ünnepség október 22.
- Márton nap november 5. 
- Katalin bál november 26.
- adventi készülődés november 26.
- mikulás ünnepség december 3.
- idősek karácsonya december 16.
- szilveszteri bál december 31.
-
Javasolja, hogy a 2011. évi rendezvénytervet az ülésen tett javaslatokkal fogadják el. 
Kéri a testület szavazását. 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi 

8/2011. /I. 27./ Kt. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
2011. évi rendezvénytervét elfogadja. 

Felelős:  Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal.  

 4.  Alapítványok, egyesületek támogatásának elszámolása. 

Vella Zsolt polgármester 
 Ábrahámhegy Község  Önkormányzata  63/2010.  /V.25./  számú  határozatában  150.000.-  Ft,  támogatást 

nyújtott  az  Ábrahámhegyi  Polgárőr  Egyesületet  részére.  A  támogatás  átutalásra  került,  elszámolás 
megérkezett.

 Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  91/2010  ./VI.17./  számú  határozatában  50.000.-  Ft  támogatást 
nyújtott az Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete részére. 
A támogatás átutalásra került, az elszámolás megérkezett.
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 Ábrahámhegy Község Önkormányzata 64/2010./V.25./ számú határozatában 25.000.- Ft támogatást nyújtott 
a  Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola részére. A támogatás átutalásra  került, az elszámolás 
megérkezett.

 Ábrahámhegy Község Önkormányzata 65/2010./V.25./ számú határozatában 150.000.- Ft támogatást nyújtott 
az  Ábrahámhegyi  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  részére.  A  támogatás  átutalásra  került,  az  elszámolás 
megérkezett.

 Ábrahámhegy Község Önkormányzata 62/2010./V.25./ számú határozatában 30.000.- Ft támogatást nyújtott 
az Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megőrzéséért Alapítvány részére. A támogatás átutalásra került, az 
elszámolás megérkezett.

 Ábrahámhegy Község Önkormányzata 12/2010./I.26./ számú határozatában 80.000.- Ft támogatást nyújtott 
Balatoni Fejlesztési Tanács részére. A támogatás átutalásra került, az elszámolás megérkezett.

 Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  33/2010./III.30./  számú  határozatában  100.000.-  Ft  támogatást 
nyújtott  az  „Egészségünkért  Közalapítvány”  részére.  A támogatási  kérelembe egy hatékony és  korszerű 
defiblirátor  beszerzéséhez  kérték  a  támogatást,  de  időközben  a  korábban  beszerzett  mobil  EKG 
meghibásodása miatt az ügyeleti szolgálatban nélkülözhetetlen EKG műszer beszerzése mellett döntöttek. A 
támogatás átutalásra került, az elszámolás az EKG gép vásárlásáról megérkezett.

Javasolja, hogy a fent ismertetett  alapítványok, egyesületek támogatásának elszámolását fogadják el. Egyenként 
felteszi szavazásra és a képviselő-testület  az alábbiak szerint szavazott:  

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi 

9/2011. /I. 27./ Kt. határozat 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete   2010.  évben  az  Ábrahámhegyi  Polgárőr 
Egyesület  (8256  Ábrahámhegy,  Badacsonyi  út.  13.)  részére  nyújtott  támogatásról  szóló  beszámolót 
megismerte, azt elfogadja.

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal. 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi 

10/2011. /I. 27./ Kt. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete  2010.  évben az Egyetemi és Főiskolai Amatőr 
Kosárlabdázók Egyesülete (1118 Budapest, Ménesi út. 5.) részére nyújtott támogatásról szóló beszámolót 
megismerte, azt elfogadja.

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal. 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi 

11/2011. /I. 27./ Kt. határozat 
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Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő- testülete   2010.  évben  a  Tatay  Sándor  Közös 
Fenntartású Általános  Iskola  (8258  Badacsonytomaj,  Kert  u.  14.)  részére  nyújtott  támogatásról  szóló 
beszámolót megismerte, azt elfogadja.

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal. 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi 

12/2011. /I. 27./ Kt. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete  2010. évben az Ábrahámhegyi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület  (8256  Ábrahámhegy,  Badacsonyi  út.  13.)  részére  nyújtott  támogatásról  szóló  beszámolót 
megismerte, azt elfogadja.

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal. 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi 

13/2011. /I. 27./ Kt. határozat 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete   2010.  évben  az  Ábrahámhegy  Kulturális 
Örökségének Megőrzéséért Alapítvány (1163 Budapest, Döbrőce u. 26.) részére nyújtott támogatásról szóló 
beszámolót megismerte, azt elfogadja.

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal. 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi 

14/2011. /I. 27./ Kt. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete  2010. évben a Balatoni Fejlesztési Tanács (8600 
Siófok, Batthyány u. 1.) részére nyújtott támogatásról szóló beszámolót megismerte, azt elfogadja.

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal. 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi 

15/2011. /I. 27./ Kt. határozat 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete   2010.  évben  az  „Egészségünkért 
Közalapítvány” (8253 Révfülöp, Villa F. tér 8.) részére nyújtott támogatásról szóló beszámolót megismerte, 
azt elfogadja.

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal. 
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 5.   2010 . évi rendezvények elszámolása. 

Vella Zsolt polgármester 
Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  17/2010.  (II.  11.)  KT.  határozatával  elfogadta 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat 2010. évi Rendezvénytervét.
2010.  augusztus  1-től december 31.  napjáig a  rendezvényekről a  tételes kimutatást  a  képviselő-testület tagjai 
megkapták. 

A rendezvénytervbe betervezett összegek szerint a Budapesti pedagógus kiállítás 8.000 Ft-tal, bornapok 654.216 
Ft-tal, augusztus 20-i ünnepséget 331.200 Ft-tal, Somogyi Gábor kiállítás 24.785.- Ft-tal,  Október 23-i ünnepség 
41.387  Ft-tal,  forralt  borfőző verseny 3.281  Ft-tal,  Idősek karácsonya  115.771  Ft-tal  túllépte  a  tervezetet. 
Összességében a rendezvényekre szánt összeg 3.860.000 Ft volt  ebből ténylegesen 4.796.703 Ft került kifizetésre, 
amely 936.703 Ft többlet kiadást jelent. 

Javasolja, hogy a 2010. évi rendezvények elszámolását fogadják el és a többletköltséget rendeljék hozzá. 
Kéri a testület szavazását a javaslattal kapcsolatban. 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi 

16/2011. /I. 27./ Kt. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  2010. évi rendezvények 
elszámolásáról  szóló beszámolót  elfogadja továbbá a rendezvények során felmerült 

         többletköltséget, 936.703 Ft-ot  a  költségvetés tartalékkerete terhére hozzárendeli.

Felelős:  Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal.  

 6.   Alapítványok, egyesületek 2011.évi támogatási kérelme. 

Vella Zsolt polgármester 
Ábrahámhegy Község Önkormányzatát  megkereste támogatási kérelmével a Veszprém Megyei Mentőszervezet 
„04 Alapítvány” (8200 Veszprém, Almádi u. 36.), Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (8400 Ajka, 
Liliom u. 10/B) valamint az Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesület (8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út. 13.).
 Az Önkormányzat költségvetési koncepciójában 700.000.- Ft keretet biztosít alapítványok, egyesületek és civil 
szervezetek támogatására.

Javasolja, hogy a Veszprém Megyei  Mentőszervezetet  az önkormányzat szűkös költségvetésére tekintettel ne 
támogassák.
Kéri a testület szavazását a javaslatról. 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi 

17/2011. /I. 27./ Kt. határozat 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Veszprém Megyei  Mentőszervezet  „04 
Alapítványt” (8200 Veszprém, Almádi u. 36.) az önkormányzat szűkös anyagi helyzete miatt nem áll 
módjában támogatni.
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      Felelős:  Vella Zsolt polgármester 
      Határidő: azonnal.  

Vella Zsolt polgármester  Javasolja, hogy  a Veszprém Megyei  Katasztrófavédelmi Igazgatóságot az 
önkormányzat szűkös költségvetésére tekintettel ne támogassák.
Kéri a testület szavazását a javaslatról.

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi 

18/2011. /I. 27./ Kt. határozat 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Veszprém  Megyei  Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságot  (8400 Ajka, Liliom u. 10/B) az önkormányzat szűkös anyagi helyzete miatt nem áll 
módjában támogatni.

      Felelős:  Vella Zsolt polgármester 
      Határidő: azonnal.  

Vella Zsolt polgármester  A képviselő-testület egyetértése alapján javasolja, hogy az ábrahámhegyi polgárőr 
egyesület részére  150.000 Ft összegű támogatást nyújtsanak a polgárőrség működésére. 
Kéri a testület szavazását a támogatás megadásával kapcsolatban.  

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi 

19/2011. /I. 27./ Kt. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesület (8256 
Ábrahámhegy, Badacsonyi út. 13.) kérelmét megismerve, döntése szerint egyszeri  150.000- Ft összegű 
anyagi támogatásban részesíti. 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

      Felelős:  Vella Zsolt polgármester 
      Határidő: azonnal.  

  7.  Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata. 

Vella Zsolt polgármester 
Az önkormányzat működésének egyik legfontosabb jogszabályi alapja a Szervezeti és Működési Szabályzat. 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény /Ötv./ 18. §. 1./ bekezdése értelmében a képviselő-
testület a működésének szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. 
Az alakuló ülést követően a Szervezeti és Működési Szabályzat  1.sz.függeléke a helyhatósági választások 
eredményének megfelelően a települési képviselők vonatkozásában módosításra került.  
A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény módosításáról szóló  1994. évi LXIII. törvény  62. §./5/ 
bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testületek az alakuló ülésüket követő fél éven belül  felülvizsgálják, 
megalkotják a szervezeti és működési szabályzatukat. 
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Ábrahámhegy Község Önkormányzatának képviselő- testülete – a helyi önkormányzatokról  szóló 1990. évi 
LXV. törvény 18. §. 1./ bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve - 10/2009.
 /IX. 7. /rendeletével alkotta meg saját Szervezeti és Működési Szabályzatát.
A körjegyzőségi csatlakozás okán javítani szükséges  a 3. §. b., és 38. §. 1./bek. pontját.
A képviselő-testület tagjainak számát:   13. §. 1.b. pontja. 
Veszprém Megyei  Kormányhivatal nevét  13. §. 3./. 5./ , 22. §. 3./ pontja.
22. §. 1./ bek: „ A munkaterv szerinti nyilvános ülést képi rögzítéssel is archiválja.” törlésre kerül. 
43., 44.  §. kiegészítve:  „Salföld” 
1. sz. melléklet:  1. bekezdés javítása „mindenkori hatályos szociális rendelet”, így a rendelet szám változása nem 

teszi szükségessé az SZMSZ módosítását.  
                              2. bekezdés javítása a fentiek szerint. 
 
Soltész Attila címzetes főjegyző  Tájékoztatja a  képviselő-testületet, hogy a jelen ülésre beterjesztett Szervezeti és 
Működési Szabályzat  módosítása nem a  felülvizsgálatra  vonatkozik, hanem a körjegyzőségi csatlakozás és a 
törvényi változás okán szükséges módosításokra. A felülvizsgálatot a képviselő-testületnek még napirenden kell 
tartani. 

Vella Zsolt polgármester  Javasolja, hogy az előterjesztés szerint fogadják el és a módosításokat átvezetve 
egységes szerkezetben fogadják el a  rendeletet.  

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül megalkotta az alábbi 

1/2011. /I. 31./ r e n d e l e t é t 
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. 
/1. sz.mell. /  

  8.  Gazdasági program elkészítése. 

Vella Zsolt polgármester 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény l0. § d) pontja a képviselő-testület át nem ruházható 
hatásköreként határozza meg a gazdasági program elfogadását. 
Ugyanezen jogszabály 91. § alapján az önkormányzat meghatározza gazdasági programját és költségvetését.
A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény, a finanszírozás rendjét és 
az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetési törvény határozza meg.
Az  állami  költségvetési  tervezés  önkormányzatokat  érintő  feladatait  a  Pénzügyminisztérium  és  a 
Belügyminisztérium végzi.
Az országgyűlési költségvetési döntéseket az önkormányzati érdekszövetségekkel lefolytatott egyeztetés után, a 
véleményük figyelembevételével kell meghozni.
Az önkormányzat a költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére 
vonatkozó  adatainak  külön  jogszabályban  meghatározott  körét  legalább  évente  a  helyben  szokásos  módon 
közzéteszi.

A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára,  vagy azt meghaladó időszakra szól. A 
gazdasági program az önkormányzat(ok) részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, 
amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó 
figyelembevételével - a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat(ok) által nyújtandó 
kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. 

A gazdasági program tartalmazza különösen: 

- a fejlesztési elképzeléseket, 

11



- a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, 
- a településfejlesztési politika, 
- az adó politika célkitűzéseit, 
- az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat.

A gazdasági programot a  képviselő-testület az alakuló ülését követő hat  hónapon belül fogadja el, ha az egy 
választási ciklus idejére szól. Ha a meglévő gazdasági program az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan 
megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a 
ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.

Ábrahámhegy  Község Önkormányzatának  2010-2014. évi gazdasági programja

A helyi önkormányzatokról szóló 1990.  évi LXV. törvény 10.  §  d) pontja és a  91.  §  (1)  bekezdése alapján 
Ábrahámhegy  Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi gazdasági programot készíti a 2010-2014. 
évi időszakra vonatkozóan.

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  2010-2014.  évi  költségvetési  bevételeit  és  kiadásait  befolyásoló, 
meghatározó tényezők a következőkben foglalható össze:

-  A  2010-2014.  évi  önkormányzati  forrásszabályozásban  előreláthatólag  továbbra  is  a  normatív  állami 
hozzájárulások és az SZJA visszajuttatások jelentik a meghatározó részt.

- Az önkormányzat fenntartásában külön önálló gazdálkodási jogkörrel intézmény nem működik.

- Az önkormányzat  tulajdonában  álló  222  hrsz-ú  ingatlanon közpark  kialakítása  játszótérrel  pályázati 
támogatással, a községkép javítása .

- Törekedni  kell  arra,  hogy  a  jelentős  fejlesztési  beruházással  megvalósuló  /  részben  megvalósult  / 
önkormányzati  tulajdonban lévő Ábrahámhegyi Strand bevételei egyenletes emelkedést biztosítsanak 4 
éves ciklusban. 
Törekedni kell arra, hogy a jövőbeni fejlesztési elképzeléseinket pályázati források 
hozzárendelésével valósítsuk meg. 

- Mindezekkel összhangban a saját bevételek területén tovább szűkül a mozgásterünk. A kormányzat a helyi 
adó  növelésére  ösztönzi  az  önkormányzatokat,  de  az  adó  mértékét  a  helyi  sajátosságokhoz,  az 
önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan kell 
megállapítani. 

Az önkormányzat bízik abban, hogy a helyi adóbevételei és gépjármű adó bevétele nem fog csökkenni. Az állam 
az elkövetkező években is lehetőséget nyújt a helyi adók kivetésére /építményadó, telekadó, idegenforgalmi adó, 
iparűzési adó / valamint arra, hogy az adóbefizetésekkel az önkormányzat szabadon gazdálkodhasson. 

Az önkormányzatnak 2010-2014-ben végrehajtandó feladatai:

I. Utcák, járdák fejlesztése, szennyvízcsatornázás

A 71-es  melletti  járda  burkolatának  felújítása,  belterületi  földutak szilárd  burkolattal  való ellátása,  út  hibák 
kijavítása.
 A még csatornával el nem látott ingatlanok csatornázása. 

II. Játszótér kialakítása, közterületek, parkok felújítása
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Biztosítani  kell  a  településen  lévő  gyermekeknek és fiataloknak,  hogy kultúrált  környezetben,  az  Európai 
Uniós  szabványoknak  megfelelő  játszótéren  tölthessék  szabadidejüket.  Ezért  figyelmet  kell  fordítani  újabb 
játszótér építésére. Meg kell találni az ehhez szükséges területet, és a pályázati lehetőségeket.
Forrást kell biztosítani a közterületek és parkok virágosítására, pihenőpadok kialakítására.

III. Rendezvények

A  képviselő-testület  fontosnak  tartja,  hogy  minden  évben,  mintegy  hagyományteremtő  módon,  színvonalas 
rendezvények  álljanak  a  lakosság  rendelkezésére.  Az  éves  költségvetésben  biztosítani  kell  az  ezek 
megrendezéséhez szükséges pénzeszközöket.

IV. Adópolitika

Szükség van a ciklus alatt a  helyi adók növelésére, / nem szükségszerű minden évben történő adóemelés  /  de 
figyelembe kell venni az adóalanyok teherbíró képességét. Olyan adópolitikát kell kialakítani, amely az állandó 
lakosok terheit nem növeli, sőt,  a  letelepedésre ösztönöz. Fel kell kutatni a nem adózó ingatlantulajdonosokat, 
gondoskodni kell a meg nem fizetett adó behajtásáról.

V. Ingatlanok hasznosítása 

       Az Ábrahámhegy 748/13 hrsz. 435/9. hrsz, és 435/11 hrsz.ú ingatlanok értékesítése. 

VI. Egyéb

-A helyiek által „Tompos hídnak” nevezett résztől a patak parton kiépítésre került sétány,  közvilágítással való 
teljes ellátása és szilárd burkolattal történő ellátása és a buszmegálló felújítása.

-Falugondnoki hálózat működtetése.
-Közvilágítás bővítése
-Zöldterületek kialakítása
-Strand színvonalának javítása ( Új vizesblokk és öltöző építése) 
-Csapadékvíz elvezetés kérdésének megoldása. 
-Önkormányzati épület tetőcseréje. 

Javasolja, hogy a gazdasági programot fogadják el és erről szavazzanak. 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi 

20/2011. /I. 27./ Kt. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2010-2014. évi időszakra vonatkozó gazdasági programját megtárgyalta és azt 
elfogadta.

Felelős:  Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal.  

9. Falugondnoki szolgálat működésével kapcsolatos dokumentumok elfogadása. 
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Vella Zsolt polgármester 
A falugondoki szolgálat  bevezetésének rendje tekintetében a  falugondnoki állást  az  Önkormányzat  megfelelő 
nyilvánossággal és időben meghirdette a falugondok kinevezésre került.
Jelen ülés keretében kell döntenünk a falugondnoki szolgáltatásról szóló rendeletről, a falugondoki szolgáltatás 
szakmai programjáról, a szervezeti és működési szabályzat és annak mellékleteinek  elfogadásáról.
A falugondnoki szolgálat szakmai programja az előzetes szakértői vélemény szerint megfelelő.

A képviselő-testület egyetértett abban, hogy a falugondnok részére a munkaidő leírást el kell készíteni, oly módon, 
hogy tartalmazza a napi kötelező feladatokat. Ezen felül az egyéb feladatokat,  a lakosság részére havi két 
alkalommal történtő bevásárlást, melyről a falugondnok nyilvántartást vezet, figyelemmel a lakosok 
rászorultságára, egészségi állapotára, azon lakosokat kell előtérbe helyezni. 

Javasolja, hogy a falugondnoki szolgálat  szakmai programját  fogadják el, kéri a testületet, hogy szavazzon.  

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi 

21/2011. /I. 27./ Kt. határozat 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  falugondnoki  szolgálat  szakmai programját 
elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella  Zsolt polgármester

Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy a falugondnoki szolgálat  szervezeti és működési szabályzatát fogadják 
el, kéri a testületet, hogy szavazzon.  

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi 

22/2011. /I. 27./ Kt. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondnoki szolgálat szervezeti és működési 
szabályzatát és annak mellékleteit elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella  Zsolt polgármester 

 
Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy a falugondnoki szolgálat rendelettervezetét  fogadják el, kéri a testületet, 
hogy szavazzon.  

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül megalkotta  az alábbi

2/2011. /II. 01./ r e n d e l e t é t 
a falugondnoki szolgálatról. 

10.   Településrendezési Terv közlekedési felülvizsgálat dokumentáció készítésére érkezett ajánlat. 
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Vella Zsolt polgármester 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010 november 22-i ülésén döntött 162/2010 (XI. 22.) 
számú határozatával arról, hogy a településrendezési terv módosítása során a Településszerkezeti terven lévő utak 
szabályozási szélességének felülvizsgálatára vonatkozó kérelmeket támogatja.
A Planteus Kft-vel megkötött szerződés a településrendezési eszközök módosítását tartalmazza, de, az utak 
felülvizsgálatát nem, ezért a felülvizsgálatra vonatkozóan ajánlat érkezett.
Javasolja, hogy a Planteus Kft. részére adjanak megbízást, kéri a testület szavazását a javaslatról. 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi 

23/2011. /I. 27./ Kt. határozat 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megbízza  a  Planteus  Kft.-t  (  székhely:  8273 
Monoszló, Fő u. 23.)  Ábrahámhegy Község Településszerkezeti tervében  lévő utak felülvizsgálatával.
Az árajánlat összege  : 485 000 Ft+ Áfa.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a  megbízási szerződés megkötésére.

Felelős: Vella Zsolt  polgármester 
Határidő: 2011. január 30.

11.    Tompos híd buszmegálló felújítására érkezett ajánlatról döntés.   

Vella Zsolt polgármester    
A Tompos hídnál lévő buszmegálló jelenlegi állapota nem megfelelő ezért a felújításra ajánlatok kerültek bekérésre 
2010 december 6-án.
A határidőig Baracskai Zsolt adott ajánlatot a teljes körű felújításra.
Első változatban a külső fa burkolat fózolt hajópadlóból, vagy eresz burkolóból készül, amely  493 400 Ft.
Második változatban a külső fa burkolat faház elemből készül, amely 564 200 Ft

A képviselő-testület  a buszmegálló felújítását megvitatta és megállapította, hogy az önkormányzat költségvetése 
jelenleg nem teszi lehetővé a buszmegálló teljes felújítását.
Előzetes megbeszélések alapján csak a buszmegálló tetejének az elkészítésére bíztak volna meg vállalkozót és az 
ajánlat bekérésnek is erre kellett volna irányulnia.

 
12. Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság inflációs emelés   

elhagyásának kérelme.

Vella Zsolt polgármester 
A Magyar Telekom Nyrt. kérelmet nyújtott be, hogy a KSH által, a tárgyévet megelőző évre 
vonatkozóan megállapított szolgáltatói árindex ez évi automatikus inflációs emelésétől tekintsen el az 
önkormányzat és a 2011. évi számlát infláció emelés nélkül fogadja el. 
2009. évben fizetett bérleti díj mértéke:  1.089.234 Ft  4,2 %-os inflációval emelt összeg:   45.748 Ft.
2010. évben fizetett bérleti díj mértéke:   1.134.982 Ft    inflációs ráta még nem ismert. 
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Az előző évekre figyelemmel az inflációs emelt összeg átlagban 50.000 Ft. 
A 2010. évi bérleti díj összege befizetésre került. 
A Magyar Telekom Nyrt.-vel  a szerződés 2002. június 21-én került megkötésre /Ábrahámhegy Strand  1036/2 
hrsz., amely  természetben használaton kívüli csónakház 10 m2 , viharjelző torony / 10 évi határozott időtartamra. 
A bérleti szerződés 2.pont harmadik bekezdése tartalmazza a fogyasztói árindex alapján történő díj módosítását. 
Levelük végén kérik az önkormányzat részéről aláírással való igazolását arról, hogy eltekint a KSH által történő 
2011. évi inflációs emeléstől.  

Az önkormányzat az infláció  mértékével történő emeléstől nem tud eltekinteni, ezért javasolja, hogy a Magyar 
Telekom Nyrt. a 2011. évi számlát infláció emeléssel fizesse meg.  

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi 

24/2011. /I. 27./ Kt. határozat 

Ábrahámhegy   Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete   a  Magyar  TelekomTávközlési  Nyilvánosan 
Működő  Részvénytársaság  /székhely:  1013  Budapest,  Krisztina krt.  55./  kérelmére  nem áll  módjában 
eltekinteni  a 2011. évi bérleti díj infláció mértékével történő emelésétől. 

Az  önkormányzat  2011.  évi  költségvetése  nem teszi  lehetővé  ezen   összeg  elengedését,  szűkös  anyagi 
helyzetére tekintettel.  

Felelős: Vella Zsolt  polgármester Határidő: azonnal. 

13.   Jelentés a   2010. IV. n. évi képviselő-testületi határozatokról. 

Vella Zsolt polgármester  
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. 
IV. 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 a javaslatról. 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi 

25/2011. /I.  27 ./ 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. IV. negyedévi lejárt határidejű határozatokról 
szóló jelentést elfogadja. 

Felelős: Vella Zsolt  polgármester Határidő: azonnal. 

Tájékoztató 

14.    MENÜ BT  Badacsonytomaj tájékoztatója a térítési díjakról. 
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Vella Zsolt polgármester
A tájékoztató alapján a bruttó térítési díj:  óvoda  621 Ft, napközi  790 Ft, menza 531 Ft. A szociális étkezésnél 
tervezett bruttó térítési díj 600 Ft, mely összeg elfogadásáról később tájékoztatnak. 

Vella Zsolt polgármester Az ülést  18.30  órakor bezárja. 

k.m.f. 

Soltész Attila Vella Zsolt  
címzetes főjegyző polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője: Fedőné Vodenyák Katalin képviselő    

Tájékoztató a zárt ülésről: 
Egy fő részére normatív lakásfenntartási támogatást állapított meg egy évi időtartamra 3.700 Ft/hó összegben és 
helyi támogatást 800 Ft/hó összegben, másik fő kérelmére lakásfenntartási támogatást állapított meg egy évi 
időtartamra 2.600 Ft/hó összegben és helyi támogatást 900 Ft/hó összegben.
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