
  

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

Ikt.szám: Á-29-68/2011.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 16.-i  nyilvános 
rendkívüli   ülésén.

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

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

Meghívottak: Soltész Attila címzetes főjegyző 
 Kovácsné A. Katalin jkv.v.

        
Vella Zsolt polgármester  Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 5 tagú képviselő-testületből  5 fő jelen van, az ülés határozatképes.
A képviselő-testületi ülést  18.00 órakor megnyitja. Javasolja, hogy a napirendeket egészítsék ki a mobil WC 
építése napirenddel. 

Ismerteti a  napirendet:

1.   Ábrahámhegy Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása. 

2. 217/2010. /XII. 21./ Képviselő-testületi határozat visszavonása. 

3. Zsebkalauz rendelésről döntés. 

4.    Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesület támogatási kérelme. 

5.  Badacsonyi úton vízelvezető készítése. 

6. Info kiadványban való megjelenés. 

7.    Mobil WC építése.

Vella Zsolt polgármester  Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirendi pontok tárgyalását a képviselő-
testület fogadja el. Kéri, hogy szavazzon  a napirend elfogadásával kapcsolatban. 
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Ábrahámhegy Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi 

91/2011. (VI.  16. )  Kt.  határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. június 16.-i nyilvános rendkívüli ülésének 
napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1.   Ábrahámhegy Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása. 

2. 217/2010. /XII. 21./ Képviselő-testületi határozat visszavonása. 

3. Zsebkalauz rendelésről döntés. 

4.    Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesület támogatási kérelme. 

5.     Badacsonyi úton vízelvezető készítése. 

6. Info kiadványban való megjelenés. 

7.    Mobil WC építése.

Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.

1.   Ábrahámhegy Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása. 

Vella Zsolt polgármester   A képviselő-testületi tagok az előterjesztést megkapták, melyet ismertet is a testületi 
tagokkal. 
Az  Önkormányzat  3/2011.  (II.  14.)  költségvetési  rendeletének módosítása  a  szemétszállítás  változása  miatt 
szükséges.
A személyi kiadások tekintetében költségvetés módosítás  nem szükséges mivel a  költségvetés tervezésekor a 
számlázát végző kolléganő bérével 12. hónapra terveztünk heti 40 órás munkaviszony mellett. A dologi kiadások 
között az előző évet vettük alapul, amely tartalmazta a postaköltséget, papír és boríték vásárlás költségét, csekk 
vásárlás költségét így ezek miatt módosítás nem szükséges.
A költségvetésbe szemétszállítási díjat kiadási oldalon csak 4. hónapra 960 e Ft-tal + 240e Ft ÁFÁ-val terveztünk 
a királyszentistváni Regionális hulladéklerakó elindulása miatt. 

2011. évre fizetendő szemétszállítási díj a szolgáltató felé:

Állandó lakosok száma Nettó ár + ÁFA = Bruttó összeg
164 fő x (17.368 + 4.342) = 3.560.440.-

Nyaraló tulajdonosok száma Nettó ár + ÁFA = Bruttó összeg
1.016 fő x (7.348 + 1.837) = 9.331.960.-

Összes kiadás: 10.313.920.- + 2.578.480.- = 12.892.400.-
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Az eredeti előirányzat módosítása: Nettó + ÁFA = Bruttó

2011. évi tényleges kiadások (e Ft): 10.314.- + 2.578.- = 12.892.-
Eredeti előirányzat (e Ft):                                 960.-               +                 240.-     =                1.200.-  
Módosításhoz növelendő (e Ft):   9.354.- + 2.338.-= 11.692.-

A kiadási oldalon a továbbszámlázott szolgáltatást megnöveltük 9.354 e Ft  valamint az ÁFA sort 2.338 e Ft-tal. 
A bevételi oldalon a továbbszámlázott szolgáltatás bevételét 9.354 e Ft-tal valamint az ÁFA sort 2.338 e Ft-tal.
A kiadások és bevételek főösszege 207.330 e Ft-ra változott, amely az eredeti előirányzathoz képest 11.692 e Ft 
növekedést eredményezett kiadási és bevételi oldalon is. A tartalékba helyezendő összeg nem változott.

Gáspár József képviselő A díjon akkor változtatunk, ha a Remondis átveszi a számlázást arról  volt szó.

Vella Zsolt polgármester  A közmeghallgatásra a Remondis Kft. helyettes vezetője fog eljönni. 
A lomtalanításról még kell beszélni, mivel azt szükséges megtartani. 
Akik nem fizettek szemétszállítást, azok felszólítása megtörtént. 
A szemétszállítás díjáról a számla megérkezett, amely 2.200 e.Ft  a havi számla 5 hónapon keresztül. 
A szelektív hulladékgyűjtésre nem számláznak. Konténer az idén eddig négy darab került elvitelre.  

Vella Zsolt polgármester Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy  az önkormányzat 2011. évi költségvetése 
módosításra kerüljön az előterjesztés szerint, az kézfeltartással szavazzon.

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

8/2011. /VI. 20./ r e n d e l e t é t 
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. /II. 14./ rendelet módosításáról. 
/1. sz.mell. /.  

2. 217/2010. /XII. 21./ Képviselő-testületi határozat visszavonása.   

Vella  Zsolt  polgármester   A   Képviselő-testület  a  217/2010.  határozatában  döntött  arról,  hogy  a 
Királyszentistváni hulladéklerakó sikeres próbaüzemét követő indulás napjától / 2011. május 1. / a köztisztasági 
közszolgáltatás számlázását nem kívánja végezni. 
A határozat módosítására a határozatban szereplő május1 időpont miatt van szükség. 
A Képviselő-testület a döntés meghozatalakor ismert időpontot szerepeltette határozatában. 
A királyszentistváni hulladéklerakó üzem indulásának időpontja több okból is megváltozott pontos időpont jelenleg 
sem ismeretes.
A határozat alapján a  közszolgáltatás díját az Önkormányzat kívánja-e beszedni közvetített szolgáltatásként a 
királyszentistváni hulladéklerakó próbaüzemét követő indulás napjától.

Szavazásra  bocsátja,  aki támogatja azt,  hogy a  217/2010.  /XII.  21./  Kt.  határozat  visszavonásra  kerüljön, az 
kézfeltartással szavazzon. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete  5 igen szavazattal,   ellenszavazat  és tartózkodás nélkül 
meghozta az alábbi
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92/2011. (VI.  16. )  Kt.  határozat

Ábrahámhegy   Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  217/2010  (XII.21)  számú  határozatát 
visszavonja amelyben  döntött arról, hogy a  Királyszentistváni hulladéklerakó sikeres próbaüzemét követő 
indulás napjától / 2011. május 1. / a köztisztasági közszolgáltatás számlázását nem kívánja végezni. 

Felelős: Vella Zsolt  polgármester 
Határidő: azonnal. 

Vella Zsolt polgármester  
A következő pedig, hogy a  képviselő-testület a  hulladéklerakó sikeres próbaüzemét követő indulás napjától a 
közszolgáltatás számlázását nem kívánja végezni. 
Ezt a határozatunkat is szintén vissza kellene vonni. 
Mivel mi számlázunk a továbbiakban is akkor adjuk át a Remondisnak amikor működik az egész és akkortól lesz 
az emelt díj is. 

Gáspár József képviselő  Hoztunk egy határozatot arról, hogy a Remondis Kft. mikortól fog számlázni, most az 
visszavonjuk, a dolgozót azért alkalmazzuk nyolc órában mivel a Remondis Kft. nem számláz. Ha visszavonjuk 
azt, hogy a Remondis Kft. mikortól számláz, akkor a dolgozó alkalmazása sincs rendben. 
 
Gáspár József képviselő  Az hogy a próbaüzem befejezése után fog a Remondis Kft. számlázni az érvényben kell, 
hogy maradjon. 

Vella Zsolt polgármester  Nem jó formában tettem fel a kérdést.  

Szavazásra bocsátja aki támogatja azt,  hogy a hulladéklerakó próbaüzemét követően a számlázást a Remondis 
Kft. végezze, az kézfeltartással szavazzon. 

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

93/2011. (VI.  16. )  Kt.  határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a Királyszentistváni hulladéklerakó sikeres 
próbaüzemét követő indulás napjától a köztisztasági közszolgáltatás számlázását nem kívánja végezni.
Felkéri a Remondis Tapolca Kft-t, hogy fenti naptól a számlázást végezze a közszolgáltatási szerződés 
alapján. 

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

3. Zsebkalauz rendelésről döntés.   

Vella  Zsolt  polgármester   Az  elmúlt  években is  megrendelték a  kiadványt,  mely ezidáig majdnem teljesen 
elfogyott. A Forrás Kiadó Kft. tájékoztatása szerint a megrendelhető legkisebb mennyiség 1000 db-tól 600 db-ra, 
az ár 170 Ft+Áfa-ról 160 Ft+Áfa összegre csökkent. Javasolja, hogy 600 db-ot rendeljenek. 

Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy  a zsebkalauz kiadványból 600 db-ot rendeljenek,  az kézfeltartással 
szavazzon.
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Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő- testülete  5 igen szavazattal,   ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

94/2011. ( VI. 16 ) KT. határozat 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli a Forrás Kiadó Kft.-től /székhely: 
6726 Szeged, Fogarasi u. 6/a./ az „Ábrahámhegyi Zsebkalauz „ kiadványt a 2011.évi költségvetés 
tartalékkerete terhére az alábbiak szerint: 

Ár: nettó  160 Ft+Áfa/db.
Mennyiség: 600 db. 
Szállítási határidő: a megrendeléstől számított 3 hét. 

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

4.    Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesület támogatási kérelme. 

Vella Zsolt polgármester  
Ábrahámhegy Község Önkormányzatát megkereste támogatási kérelmével a már évek óta támogatott Egyetemi és 
Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete. 2010. évben 50.000.- Ft-tal támogatta az Önkormányzat a Balaton 
Beach Tour lebonyolítását. Ők szokták rendezni a strandon a kézi és röplabda versenyt. Kettő alkalom volt már az 
elmúlt években. A Mozdulj Balaton az idén nem lesz megtartva, mivel a Balatoni Szövetség nem tud rá pénzt adni. 
Érmeket szeretne rendelni 50 db-ot, aminek 240 Ft darabja. A döntőt is megrendeznék, költsége nincs  az első tíz 
jelentkező részvételével és akkor nem maradna el a Mozdulj Balaton döntő sem. Ezt rendezné a Kosárlabdázók 
Egyesülete, ugyanúgy megrendeznék július 30-án a versenyt. Időjárástól függő lenne a 17-e vagy 23-a a nagy 
sportnap, augusztus 21-e lenne a Mozdulj Balaton döntője a strandon. 

Az  Önkormányzat  3/2011.  (II.14.)  költségvetési  rendeletében  700.000.-  Ft  keretet  biztosít  alapítványok, 
egyesületek és civil szervezetek támogatására,  melyeket ismertet.   Az eddig az  önkormányzat  által   kifizetett 
támogatás  345.000 Ft, a képviselő tiszteletdíjának felajánlásából kifizetett támogatás  430.000 Ft. 

Javasolja, hogy  50.000 Ft-tal támogassák az egyesületet, aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon. 

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

95/2011. /VI. 16. / Kt. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók 
Egyesülete (1118 Budapest, Ménesi út. 5.) kérelmét megismerve, döntése szerint egyszeri 50.000.- Ft összegű 
anyagi támogatásban részesíti.

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

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

5.    Badacsonyi úton vízelvezető készítése. 
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Vella Zsolt polgármester  A Badacsonyi út  92/7 hrsz-ú bevezető részén az aszfaltburkolat széle jelentős esőzések 
során alámosódik, és töredezésnek indult. Ennek megoldására vízelvezető készítése indokolt. A kivitelezést 7,5 
méter  hosszan kell elvégezni. A munka elvégzésére a  Márkus és Társa  Bt.  adott  ajánlatot   119.200  Ft+Áfa 
összegben . 

Szavazásra  bocsátja,  aki támogatja az,  hogy a  Márkus és Társa  Bt.  ajánlatát  fogadják el, az  kézfeltartással 
szavazzon. 

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

96/2011. /VI. 16. / Kt. határozat 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete   elfogadja  az  Ábrahámhegy   92/7  hrsz-ú 
ingatlanon vízelvezető folyóka kiépítésére a Márkus és Társa Bt. által benyújtott 119.200 Ft+Áfa összegű   
ajánlatot. 
A  képviselő-testület  felhatalmazza a  polgármestert  a  Márkus és  társa Bt-vel  a  kivitelezésre  vonatkozó 
szerződés aláírására. 

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

Gáspár József képviselő   A Gerecsék csinálják a bejárót, letalpalt valamelyik gép vagy más történt, mivel az akna 
mellett beszakadt egy helyen. Három méterrel odébb beszakadt most az is be lett murvázva. Be kell betonozni 
alája és utána aszfalt. 

Vella Zsolt polgármester Azt mondta a Csala úr, hogy embert nem tud adni odaadja a gépet és akkor a mi 
dolgozóink kivágják, murvát hoznak és ha helyreállítás lesz nekik akkor azt is leaszfaltozzák.  

A problémát igyekeznek megoldani. 
A kerékpár út katasztrófa,  Révfülöp felé egy nő ott ment és eltörte a kezét, a gyökerek felnyomták  az utat. 
Minden önkormányzatnak át kellett venni a saját területéhez tartozó kerékpárutat. A dolgozóink elkezdték 
sarabolni, de nem haladnak vele. 

Gáspár József képviselő  Jobban járnánk, ha legyomírtoznák 30 cm szélességben. 

Vella Zsolt polgármester  Megpróbálja megbeszélni, hogy így csinálják. 

7. Info kiadványban való megjelenés.   

Vella Zsolt polgármester  Az idén ismét megjelenik az Info 2011. információs kiadvány sorozat, amelyek több éve 
megjelennek a  mikro körzetekben.  Ha  az  önkormányzat  támogatja  a  kiadványt,  akkor  a  település fontosabb 
közérdekű  információt  közzé  teszik.  A  Mátrix  Stúdió  Révfülöp  kéri,  hogy az  önkormányzat  támogassa  a 
kiadványt, bruttó 60.000 Ft-os támogatás esetén egy oldalon tehetik közzé az információkat. 
Javasolja, hogy a Badacsony és környéke Info-ban jelenjenek meg. 

Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy az Info 2011 információs kiadványban megjelenjenek egy oldalon a 
község közérdekű információi, az  kézfeltartással szavazzon. 
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Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő- testülete  5 igen szavazattal,   ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

97/2011. /VI. 16 ./ Kt.  h a t á r o z a t 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő testülete  a Mátrix Stúdió Online Szállás Kft.-től /székhely: 
8253 Révfülöp, Káli u. 4. / bruttó  60.000 Ft összegben megrendeli   az INFO  2011 információs kiadványt, 
melyben megjelentetésre kerülnek Ábrahámhegy község közérdekű információi egy oldalon. 
Javasolja, hogy  Badacsony és környéke Info-ban jelenjenek meg. 

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

8. Mobil WC építése.  

Vella Zsolt polgármester       A focipálya mellett mobil WC építését szeretnék megoldani, idényjelleggel. Ez gépi 
erővel áthelyezhető lesz és a strandon is tudják használni. 300 e. Ft összeget lenne szükséges a 
tartalékkeretből erre elkülöníteni. 

Soltész Attila címzetes főjegyző  Felhívom a testület figyelmét, hogy a 37/2007. /XII. 23. /ÖTM. rendelet alapján 
a tervezett mobil WC építése építési engedélyezési eljáráshoz kötött építési tevékenység. 
A kivitelezéshez szükséges építési engedély megszerzése.

Vella Zsolt polgármester Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy a focipálya melletti területen ezt a 
beruházást  megvalósítják , az  kézfeltartással szavazzon. 

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

98/2011. /VI. 16 ./ Kt.  h a t á r o z a t 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő testülete  az  ábrahámhegyi futtbalpálya területén mobil 
WC építéséről döntött. 
A beruházást az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tartalékkerete terhére valósítja meg maximum 
300 e. Ft összeg erejéig.

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

Az ülést  19.30  órakor bezárja. 

k.m.f. 
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Soltész Attila Vella Zsolt 
címzetes főjegyző polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője:   Zavari Judit   képviselő
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	Felelős: Vella Zsolt  polgármester 
	Vella Zsolt polgármester Azt mondta a Csala úr, hogy embert nem tud adni odaadja a gépet és akkor a mi dolgozóink kivágják, murvát hoznak és ha helyreállítás lesz nekik akkor azt is leaszfaltozzák.  
	Vella Zsolt polgármester  Megpróbálja megbeszélni, hogy így csinálják. 

	Vella Zsolt polgármester   A focipálya mellett mobil WC építését szeretnék megoldani, idényjelleggel. Ez gépi erővel áthelyezhető lesz és a strandon is tudják használni. 300 e. Ft összeget lenne szükséges a tartalékkeretből erre elkülöníteni. 

