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

Ikt.szám: Á. 29-88/2011. 

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-i 
nyilvános  ülésén. 

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

Jelen vannak: Vella Zsolt polgármester
Kovács József alpolgármester
Gáspár József képviselő

Távolmaradását jelezte: Fedőné Vodenyák Katalin képviselő
Zavari Judit Andrea képviselő

Meghívottak: Soltész Attila címzetes főjegyző
Gáspár Anita pénzügyi előadó

Vella Zsolt polgármester: tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-
testületből  3 fő jelen van, az ülés határozatképes. A képviselő-testületi ülést 9.30 órakor megnyitja. 

Ismerteti a meghívó szerinti  napirendet: 

1. Ábrahámhegy Község Önkormányzat 8/2011. (VI. 16.) költségvetési rendeletének módosítása
2. Ábrahámhegy Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása 
3. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj programhoz csatlakozás 
4. Tájékoztató a  2011. I. félévi rendezvényekről

Javasolja  a  képviselő-testületnek,  hogy  a  meghívó  szerinti   napirendet  egészítsék  ki  a 
Badacsonytomaji Tatay Sándor Általános Iskola Alapító Okiratának módosításával,   mivel ezirányú 
megkeresés  2011.  szeptember  28-án  érkezett,  illetve  a  falugondnok  helyettesítése  napirenddel, 
tekintettel a falugondnok kötelező képzésére. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül  meghozta az alábbi: 

140/2011. (IX. 29.) Kt határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. szeptember 29-i 
nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1. Ábrahámhegy Község Önkormányzat 8/2011. (VI. 16.) költségvetési 
rendeletének módosítása

2. Ábrahámhegy Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetési beszámolójának 
elfogadása 

3. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj programhoz csatlakozás 
4. Tájékoztató a  2011. I. félévi rendezvényekről
5. Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola (Badacsonytomaj) Alapító 

Okiratának módosítása
6. Falugondnok helyettesítése

Felelős: Vella Zsolt polgármester         Határidő: azonnal.
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1. Ábrahámhegy Község Önkormányzat 8/2011. (VI. 16.) költségvetési rendeletének 
módosítása

Vella  Zsolt  polgármester:  felkéri  Gáspár  Anita  pénzügyi  előadót  a   napirenddel   kapcsolatos 
tájékoztató megtartására. 

Gáspár Anita pénzügyi ügyintéző:  tájékoztatja a testületet, hogy a féléves beszámoló készítésekor  a 
Magyar Államkincstár  kiközli, hogy milyen támogatások kerültek kifizetésre és ezen adatok alapján 
ezt hozzá szükséges igazítani az önkormányzat költségvetéséhez, melyek az alábbiak: 

• Prémium éves dolgozó bértámogatása: 490 e Ft
• Szociális feladatok támogatása: 776 e Ft
• Érdekeltség növelő támogatás:   10 e Ft
• Bérkompenzáció támogatása: 247 e Ft
• Közműfejlesztési hozzájárulás:                                               238 e Ft  

Összesen:                        1.761 e Ft. 

Vella  Zsolt  polgármester:    megköszöni  a  tájékoztatást,  az  elhangzottak  alapján  javasolja  a 
költségvetési rendelet módosításának elfogadását. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi: 

12/2011. (X. 06.) rendelet

az önkormányzat 8/2011. (VI. 16.) számú költségvetési rendeletének módosítása 

2. Ábrahámhegy Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása

Vella  Zsolt  polgármester:  felkéri  Gáspár  Anita  pénzügyi  előadót  a   napirenddel   kapcsolatos 
tájékoztató megtartására. 

Gáspár Anita pénzügyi ügyintéző: tájékoztatja a testületet, hogy a személyi juttatásoknál megtakarítás 
mutatható ki a közmunkaprogramnak köszönhetően, mivel még az év elején nem volt biztos, hogy ez 
a program újra elindul.  A dologi  kiadásokon belül  az előző évek beszámolójához képest részletes 
kimutatás  készült  az  anyagbeszerzésekről,  egyéb  üzemeltetési  és  fenntartási  szolgáltatásokról, 
díjakról, egyéb befizetésekről. 

Vella  Zsolt  polgármester: megköszöni  a  tájékoztatást,  javasolja  az  I.  félévi  költségvetés 
beszámolójának elfogadását. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül meghozta  az alábbi: 
 

141/2011. (IX. 29.) Kt határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. I. 
félévi  költségvetését  megismerte,  57.198  e  Ft  bevételi  és  53.282  e  Ft  kiadási 
főösszeggel elfogadja.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
 Soltész Attila címzetes főjegyző

Határidő: azonnal

3. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj programhoz csatlakozás 

Vella  Zsolt  polgármester:   ismerteti  a  Bursa  Hungarica  Ösztöndíj  pályázattal  kapcsolatos 
előterjesztést. A csatlakozási szándékról szükséges döntenie a testületnek.  Az előző években 
5-10  fő  részéről  volt  erre  a  támogatásra  igény.  Javasolja,  hogy  aki  a  csatlakozással  egyért 
kézfeltartással szavazzon. 
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Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül meghozta  az alábbi: 

142/2011. (IX. 29.) Kt határozat 

 Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő  testülete a  jogszabályoknak 
megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a 
hátrányos  szociális  helyzetű  felsőoktatási  hallgatók,  illetőleg  felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott  Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához.
Az  önkormányzat  a  felsőoktatási  hallgatók  számára,  valamint  a  felsőoktatási 
tanulmányokat  kezdő  fiatalok  részére  kiírandó  Bursa  Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat  2012.  évi  fordulójának  Általános  Szerződési 
Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása 
és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során 
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
Az  önkormányzat  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási 
Önkormányzati  Ösztöndíjrendszer  2012.  évi  fordulója  keretében  a  beérkezett 
pályázatokat  és  a  pályázatokról  hozott  döntését  a  Wekerle  Sándor  Alapkezelő  által 
üzemeltetett  https://bursa.okmt.hu/palyazat/  internet  címen  elérhető  elektronikus 
adatbázisban rögzíti.
Az adatrögzítéssel megbízott munkatárs neve: Illésné Rácz Andrea
E-mail címe: hivatal@abrahamhegy.hu
Telefonszáma: 87/571-109
Születési helye és ideje: (személyiségi, jogi irányelvek alapján zártan kezelendő) 
Jogosultsága: Kapcsolattartó
Felhatalmazza  Ábrahámhegy   Község  Önkormányzat  polgármesterét,  a  csatlakozási 
nyilatkozat aláírására. 

Határidő: 2011. október 14.
      Felelős: Vella  Zsolt polgármester

4. Tájékoztató a  2011. I. félévi rendezvényekről

Vella Zsolt polgármester: ismerteti az I. félévi rendezvények elszámolásáról készült tájékoztatót.
Javasolja  az  I.  félévi  rendezvények  elszámolásáról  szóló  beszámoló  elfogadását  azzal,  hogy  a 
többletköltséget a tartalékkeret terhére hozzárendelik.

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül meghozta  az alábbi: 

143/2011. (IX. 29.) Kt határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő testülete a 2011. évi rendezvények I. 
féléves elszámolásáról szóló beszámolót elfogadja továbbá a rendezvények során 
felmerült többletköltséget 356.545.- Ft-ot a tartalékkeret terhére hozzárendeli.

Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal. 

5. Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola (Badacsonytomaj) Alapító okiratának 
módosítása

Vella Zsolt  polgármester:  ismerteti  a Badacsonytomaj Város Önkormányzat  2011. szeptember 28-i 
megkeresését,  mely  szerint  a  Tatay  Sándor  Közös  Fenntartású  Általános  Iskola  Alapító  Okiratát 
törvényi változás miatt módosítani szükséges. 
Az 1993.évi  LXXIX.  (közoktatási)  törvény 2011. évi  módosítása a sajátos nevelési  igényű tanulók 
szakértői bizottság általi csoportba sorolásának megnevezését megváltoztatta.
A módosított megnevezéseket a közoktatási törvény 121.§ (1) bekezdés 29.pontja tartalmazza.
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Az Alapító Okiratban az alábbi módosításokat kell végrehajtani:

1. „a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzd” szövegrész helyébe

„a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével  küzd” szövegrész kerüljön.

2. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd” szövegrész helyébe

„a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzd”  szövegrész kerüljön.

Javasolja az elhangzott módosítás elfogadását. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül meghozta  az alábbi: 

144/2011. (IX. 29.) Kt határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös 
Fenntartású Általános Iskola (8258.Badacsonytomaj, Kert u.8.) Alapító Okiratának 
módosítását az alábbiak szerint elfogadja:

1. „a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd” szövegrész helyébe

„a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével  küzd” szövegrész kerüljön.

2. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza 
nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd” szövegrész helyébe

„a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével   küzd”  szövegrész kerüljön.

Felkéri Badacsonytomaj Város Jegyzőjét, hogy az Alapító Okirat Magyar 
Államkincstárnak történő megküldésére az intézkedést megtegye.

Felelős : Vella  Zsolt polgármester
Határ idő : 2011. október 14.

6. Falugondnok helyettesítése

Vella  Zsolt  polgármester:  tájékoztatja  a  képviselő-testületet,  hogy  Pacsi  József  falugondnok 
kötelező képzésen vesz rész várhatóan november hónap folyamán, melynek időtartama 5 hét. 
Erre az időszakra a feladat  ellátására helyettes megbízása szükséges.  Ezen feladat  ellátására 
javasolja, hogy a testület bízza meg Vella Ferenc ábrahámhegyi lakost.  
Bejelenti személyes érintettségét, kéri a testületet, hogy, aki a kizárásával egyetért kézfeltartással 
jelezze. 

Ábrahámhegy Önkormányzat Képviselő-testülete, 1igen szavazattal,  2 nem szavazattal és 
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

145/2011. (IX. 29.) Kt határozat

Ábrahámhegy Önkormányzat Képviselő-testülete Vella Zsolt polgármestert  a 
falugondnoki helyettesítésre vonatkozó döntésből nem   kizárja ki.  
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Határidő: azonnal. 

Vella  Zsolt  polgármester:  kéri,  hogy  aki  egyetért  azzal,  hogy  Pacsi  József  képzési  idejére  a 
falugondnoki  feladatok  ellátásával  Vella  Ferenc  ábrahámhegyi  lakos  kerüljön  megbízásra, 
kézfeltartással szavazzon. 

Ábrahámhegy Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül meghozta az alábbi

146/2011. (IX. 29.) Kt határozat

Ábrahámhegy Önkormányzat Képviselő-testülete Pacsi József falugondnok  kötelező 
képzési idejére, a képzés tényleges megkezdésének időpontjától -   melynek időtartama 
5 hét -  a falugondnoki feladatok ellátásával megbízza Vella Ferenc Ábrahámhegy, 
Klastrom u. 1. szám alatti lakost. 

A képviselő-testület megbízza az alpolgármestert a munkáltatói jogok gyakorlására. 

Határidő: 2011. november 20. 
Felelős: Kovács József alpolgármester

Vella Zsolt polgármester: megköszöni a részvételt a nyilvános ülést 10.25 órakor bezárja. 

Zárt ülés keretében a képviselő-testület döntött kettő személy részére lakásfenntartási támogatás 
megállapításáról. 

K.m.f.

Vella Zsolt                Soltész Attila 
polgármester                        címzetes főjegyző

Gáspár  József
képviselő 

jegyzőkönyv hitelesítő
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