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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 19.-i  nyilvános 
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  

 
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  16.25 órakor megnyitja. 
Bejelenti, hogy Zavari Judit Andrea képviselő telefonon jelezte későbbi érkezését. 

Javasolja, hogy a napirendeket egészítsék ki a Révfülöpi Iskola sítáborozási kérelmével. 

Ismerteti a  napirendet:

1. Ábrahámhegy Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulója

2. Körjegyzőség 2012. évi költségvetés I. fordulója

3. Ábrahámhegy Önkormányzat 2012. évi rendezvényterve

4. Alapítványok, egyesületek támogatásának elszámolása

5. 2011 .II. félévi rendezvények elszámolása

6. Alapítványok, egyesületek 2012. évi támogatási kérelme 

7. Révfülöpi Általános Iskola sítáborozáshoz támogatási kérelme. 

8. Tájékoztató 
a 2011. IV. negyedévi határozatok végrehajtásáról.
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Vella Zsolt polgármester  Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirendi pontok tárgyalását a képviselő-
testület fogadja el. Kéri, hogy szavazzon  a napirend elfogadásával kapcsolatban. 

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

1/2012. (I.  19. )  Kt.  határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012.  január 19-i   nyilvános  ülésének 
napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1.  Ábrahámhegy Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulója

2. Körjegyzőség 2012. évi költségvetés I. fordulója

3. Ábrahámhegy Önkormányzat 2012. évi rendezvényterve

4. Alapítványok, egyesületek támogatásának elszámolása

5. 2011 .II. félévi rendezvények elszámolása

6.   Alapítványok, egyesületek 2012. évi támogatási kérelme 

7. Révfülöpi Általános Iskola sítáborozáshoz támogatási kérelme. 

8. Tájékoztató 
  a 2011. IV. negyedévi határozatok végrehajtásáról.
 

Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.

 
1.   Ábrahámhegy Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulója

Vella Zsolt polgármester Az Önkormányzat kiadásai között szereplő személyi juttatások tekintetében, figyelembe 
vettük a 2012. évi minimálbér változását. A tervezés során 6 fő teljes munkaidős dolgozó bérével számoltunk 12 
hónapra, 4 fő strandi dolgozó bérével lett számolva 5 hónapra valamint 4 fő 12 hónapos foglalkoztatás keretében 
terveztünk közfoglalkozatásra,  amelynek támogatásával  számoltunk a  bevételi oldalon is.  1  fő munkavállalót 
foglalkoztatunk prémium éves program keretében, amelynek a bevételi oldalon számoltunk a támogatásával.
Az állományba  nem tartozók juttatásaiban a  képviselők, illetve a  polgármester  tiszteletdíja tartozik,  mely az 
elfogadott tiszteletdíjak után lett számolva (165e, 70e, 37e).
A járulékok a 2012. évi mértéknek megfelelően kerültek kiszámításra.
A koncepcióhoz képest 600 e Ft-tal megemeltük az üzemanyag beszerzést a folyamatosan emelkedő üzemanyag 
árak  miatt.  A közüzemi számlák tekintetében 10%-os emeléssel számoltunk.  A szemétszállítási  díj 2012.  évi 
számlázása miatt 12.900 e Ft-ra emeltük a továbbszámlázott szolgáltatást. Az ÁFA kiadásoknál figyelembe vettük 
a 2012. január 1-től hatályos 2%-os ÁFA emelést és a megnövekedett kiadások miatt újra számoltuk az összegét 
is.
Az  Önkormányzat  által  folyósított  ellátásoknál  megnöveltük  a  lakásfenntartási  támogatást  200  e  Ft-tal,  a 
gyermekvédelmi támogatást  4  e  Ft-tal,  az  ápolási  díjat  normatív alapon  390  e Ft-tal,  a  helyi  ápolási  díjat 
lecsökkentettük 450  e Ft-tal,  az  átmeneti segély összegét 100  e Ft-tal  megnöveltük valamint  a  természetben 
nyújtott támogatás összegét 50 e Ft-tal növeltük meg.
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A felhalmozási kiadásoknál a koncepcióhoz képest terveztünk még a mobil stég tervezési költségével 200 e Ft+ 
ÁFA  összegben  az  útfelújítás,  aszfaltozás  összegét  megnöveltük  900  e  Ft-tal,  a  szorgalmi  jogos  terület 
csatornázásán  lévő  összeget  lecsökkentettük  mivel  e  tárgykörben  megvalósult  minden beruházás.  A  temető 
területének bekerítésénél az anyagköltséggel számoltunk mivel a kivitelezés megoldható lenne az önkormányzati 

dolgozókkal is.  Csökkentésre került  a  mobil stég készítésére megállapított  önrész összege is mivel a  pályázat 
benyújtása során kedvezőbb ajánlatot kaptunk a kivitelezésre. Tervezve lett még a strandi kabinsor építésének 
önrészével, amely 8.700 e Ft valamint az Önkormányzati gépek estleges áthelyezésének költségével amely 700e Ft 
+ ÁFA. Az ÁFA összege is átszámolásra került a 2% emelés miatt. 
Az Önkormányzat vissza nem térítendő és visszatérítendő építési támogatást is nyújt a lakosságnak (maximum 2 
fő).
Működési bevételek a koncepcióhoz képest az alábbiakban változtak a bérleti díjak bevételét megnöveltük 500 e 
Ft-tal valamint a továbbszámlázott szemétszállítási díjak összegével és annak ÁFA összegével. 
A helyi adók tervezésénél a koncepcióhoz képest még megnöveltük az iparűzési adó bevételeket 1.500 e Ft-tal a 
pótlék bevételeket 200 e Ft-tal valamint a gépjárműadó bevételt 1.000 e Ft-tal.
Az átengedett központi adó bevételek a Magyar Államkincstár által kiközölt adatok alapján kerültek kiszámításra, 
amely várhatóan már nem változnak.
Felhalmozási bevételek között  az  önkormányzat  3 építési telek értékesítését tervezte be a  piaci ár  figyelembe 
vételével. 
A támogatásoknál  a  prémium éves dolgozó bérével,  az  önkormányzat  által  folyósított  ellátások (ápolási  díj, 
lakásfenntartási támogatás,  foglalkoztatást  helyettesítő támogatás,  szociális segély, gyermekvédelmi támogatás) 
állam által támogatott és leigényelt százalékos összegével számoltunk valamint a 4 fő közfoglalkoztatott bérének 
és járulékának százalékos mértékével.
Működési célú pénzeszközt vesz át az Önkormányzat, mint gesztor a körjegyzőség fenntartására Balatonrendes 
Község  Önkormányzatától,  Salföld  Község  Önkormányzattól  valamint  a  rezsi  költségek  fedezetére  a 
Körjegyzőségtől.
2011. december 31-én a tényleges pénzmaradvány 68.901 e Ft amely már szerepel a bevételek között így a kiadási 
és bevételi oldal egyezősége érdekében a tartalékba helyezendő összeg 66.183 e Ft.

A költségvetés tervezése során  kérdésként  merül  fel  a  „TÁMASZ”  Szociális  Alapszolgáltató  Társulás  és  a 
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás  Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatánál 
Magyar Államkincstár által történő ellenőrzése során feltárt hiányosságok keretében fellépő önkormányzatunkra 
átterhelt visszafizetési kötelezettségeket teljesítésének szándéka, mely összegszerűen 3 millió forint. A 2012. évi 
költségvetésének  tervezése  során  az  előterjesztésben   a  „TÁMASZ”  Szociális  Alapszolgáltató  Társulás 
(2008.12.31.) által, majd a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által ellátott (2009.01.01-től) 
szociális  ellátások  (házi  segítségnyújtás,  étkeztetés)  után  jogtalanul  igénybe  vett  normatívák  visszafizetési 
kötelezettsége Ábrahámhegy esetében alábbiak szerint alakult.

TÁMASZ  Szociális  Alapszolgáltató  Társulás  esetében  Badacsonytomaj  Város  Önkormányzat  részére,  mint 
gesztor részére fizetendő (2007. 2008. év vonatkozásában):
Ábrahámhegy 2.164.773Ft
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás részére fizetendő Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálat ellenőrzése kapcsán (2009. év vonatkozásában):
Ábrahámhegy:    763.296Ft+ ezek 2012. év március hónapban felosztott kamatai

Tapolca  és  Környéke Kistérség  Többcélú  Társulásnál   Szurgyiné  dr.  Szabó  Ilona  Munkaszervezet  Vezető 
Asszonnyal  folytatott  egyeztetés  alapján  azt  a  tájékoztatást  kaptuk,  hogy a  Balaton-felvidéki  Szociális  és 
Gyermekjóléti Szolgálat a szociális ellátások kapcsán jogtalanul igénybe vett normatívák tekintetében keletkezett 
visszafizetési kötelezettséget átvállalja azt nem érvényesíti az Önkormányzatok felé, melynek eredményeképpen 
Ábrahámhegy Község Önkormányzatnak 763.296Ft fizetési kötelezettségét és annak kamatait a továbbiakban nem 
tartja fenn, hanem ezt saját költségviselése mellett teljesíti a Magyar Államkincstár felé.
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A jogosulatlanul igénybevett normatív állami támogatás esetén visszafizetési kötelezettségünk Badacsonytomaj 
Város Önkormányzat, mint gesztor önkormányzat felé áll fenn 2.164.773 Ft összegben. 

Gáspár Anita pénzügyi előadó  A költségvetés változhat még a háziorvos üzemanyag támogatásának összegével, 
mivel az üzamanyagár növekedés miatt kéri, hogy az önkormányzat által a részére nyújtott támogatás kerüljön 
megnövelésre.   Tűz-  és füstjelző kiépítését tették szükségessé az  anyagkönyvi  ellenőrzés során,  az  erre  kért 
árajánlat szerint ennek költsége  73.692 Ft lenne. 

Soltész Attila címzetes főjegyző  A háziorvos üzemanyag támogatásával kapcsolatban Révfülöp, Ábrahámhegy és 
Balatonrendes községekkel született megállapodás  a költségek tekintetében  lakosságszám arányosan. A révfülöpi 
önkormányzat  kérte,  hogy a  képviselő-testület  ezt  a  februári  ülésén tárgyalja,  mivel még más  módosítást  is 
terveznek, és ezután küldik a megállapodás tervezetét. 

Zavari Judit képviselő  16.50 órakor megérkezett, így a képviselő-testület tagjainak száma 5 fő. 

Vella Zsolt polgármester  A képviselő-testület egyeztette a 2012.évi költségvetést és az alábbi kiegészítéseket tette: 
Az illetmények tekintetében 10 fő lesz foglalkoztatva, tavaly 6 fő volt. A béreknél a jogszabály emelést ír elő. 

Gáspár Anita pénzügyi előadó  Négy főre számoltunk az állandó dolgozókkal a bértábla szerinti besorolásban.  A 
strandra 4 főt foglalkoztatnak 5 hónapra, 4 fő közmunkást 93.000 Ft-os minimálbéren 12 hónapra, ezenkívül a 
könyvtári és kultúrházi dolgozót 8 órában és egy fő prémium éves dolgozó. 

Vella  Zsolt  polgármester    Megállapításra  került,  hogy ennyit  főt  az  önkormányzat  saját  erőből  nem tud 
foglalkoztatni. Utána járnak milyen formában lehet egyes feladatokat elvégeztetni. 
A dologi kiadások tekintetében a csatornaszolgáltatás díját nem lehet emelni, így a rendeletüket vissza kell vonni. 
De a költségvetésben egyenlőre ezen az összegen nem változtatnak. 
A képviselő-testület  egyetértett  abban,  hogy a  strandi  kabinsor  építésére az  önrészt  9.700  e.  Ft-ra  emeli,  a 
műfűvesítésre tervezett 3 millió forintot kiveszik a költségvetésből, nem valósul meg, valamint a strandi aszfaltos 
térburkolattal való ellátására tervezett 3 millió forint is kikerül a költségvetésből. Árajánlatot fognak bekérni a 
strandi kézilabda pálya felének  elbontására és a homokos rész kialakítására Szőke Erazmustól, Márkus és Társa 
Bt.,  és Szorgos Fuvar Kft- től. 
Az önkormányzati épület tetőfelújítása csak pályázat keretében lehetséges, de egyenlőre várnak mi lesz az épület 
sorsa a körjegyzőség átalakítása során. 
A Rendesi- és Körmici-hegy vízellátását kiveszik, mivel pályázni nem lehet és önerőből az önkormányzat nem 
tudja megvalósítani. 
A felső buszmegállónál tervezik egy fellépő építését, de előtte egyeztetést folytatnak a Magyar Közút Nonprofit 
Kft-vel, így az összeg a későbbiekben lesz megállapítva. 
A temető területén lévő hulladékgyűjtőnél és a   szelektív hulladékgyűjtőnél a   kamerarendszerre is  terveznek 
összeget. 
A tűzoltószertár elektromos hálózat bővítésére bruttó 300 e. Ft-ot beterveznek. 
A  strandon  lévő  2010.  évben  megigényelt  1036/2.  hrsz-ú  ingatlannal  kapcsolatban  a  Magyar  Nemzeti 
Vagyonkezelő értesítette az önkormányzatot, hogy az önkormányzati tulajdonbaadást jóváhagyták. A tulajdonjog 
átadásnak április 30-ig meg kell történnie. Levélben írt köszönetet ezért.  

Szavazásra  bocsátja,  aki támogatja azt,  hogy az Önkormányzat  2012.  évi költségvetés I.  fordulós tárgyalását 
247.471 e Ft bevételi és 247.471 e Ft kiadási főösszeggel elfogadja és ezzel egyetért az kézfeltartással szavazzon.

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

4



2/2012. /I. 19. / Kt. határozat 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  2012.  évi  költségvetés  I. 
fordulós tárgyalását 247.471 e Ft bevételi és 247.471 e Ft kiadási főösszeggel elfogadja.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: 2012. február 15.

2. Körjegyzőség 2012. évi költségvetés I. fordulója  

Soltész Attila címzetes főjegyző A Körjegyzőség költségvetésének tervezése során a köztisztviselők jogállásáról 
szóló törvényben foglalt szorzószámok alapján lettek tervezve a személyi jellegű ráfordítások figyelembe véve az 
előző  évet  és  kiegészítve  azzal,  hogy  a  jelenleg  is  állományba  lévő  gyesről  visszatérő  dolgozók  szakmai 
beilleszkedéséhez szükséges párhuzamos munkavégzés 2 fő esetében számoltunk.
2012.  január  1-től  a  köztisztviselői  illetményalap  38.650.-  Ft,  ennek megfelelően kerültek  kiszámításra  az 
alapilletmények, illetménykiegészítés.. 
A munkaadókat terhelő egyéb járulék az illetmények után számolt arányos járulék.

A dologi kiadások a táblázatban meghatározott kiadásokra lett tervezve az előző évi tervezetthez képest 790 e Ft 
megtakarítás mutatható ki.
A felhalmozási kiadásokra csak minimális összeg került tervezésre az előző évi előirányzathoz képest 1.555 e Ft 
megtakarítás mutatkozik. Az átadott pénzeszköz mértéke nem változott.
A bevételi oldalon a  működési bevételek összességébe nézve 275 e Ft-tal  került megnövelésre az előző évhez 
képest.  A pénzmaradvány 2011.  december 31-én 3.503  e Ft  volt  melyet  beépítettünk a  bevételek közé ezzel 
csökkentve az önkormányzatoknak részére felosztandó támogatás mértékét.
A koncepcióhoz képest jelenlegi költségvetés tervezetben bevételi és kiadási oldalon is 1.408 e Ft megtakarítás 
mutatható ki.
A Körjegyzőség fenntartásához nyújtott állami támogatások az előző évhez képest nem változtak alaptámogatás 
3.042 e Ft ösztönző támogatás 1.824 e Ft.
A lakosságszám a Magyar Államkincstár által közölt 2011. 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. 
Az Önkormányzatok által fizetendő hozzájárulás a körjegyzőség működéséhez a 2011.  évi hozzájárulás képest 
szintén  megtakarítás  mutatkozik,  mivel  2012.  évben  a  Körjegyzőség  fenntartásához  alacsonyabb  összegű 
hozzájárulás lett tervezve a jelentős összegű pénzmaradványnak és a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően.
Jelen költségvetési tervezet nem tartalmazza a 2012. évben bekövetkező jogszabályi változások alapján esetlegesen 
bekövetkező intézményi változás során kifizetendő végkielégítések, szabadságmegváltások összegét.
A Körjegyzőség esetében azt vették alapul, hogy a három községgel fog működni a körjegyzőség. A jogszabály 
alapján 2013. január 1.-ével kell kielégíteni azt a törvényi rendelkezést, hogy el kell érni a minimum 2.000 fős 
lakosságszámot a körjegyzőség esetében. A jogalkotó 60 napot biztosít, hogy ez legvégső határidőig megtörténjen, 
utána a kormányhivatal vezetője jogosult meghatározni, hogy ki melyik településhez kerüljön, hogy ezt a számot 
elérjék. 
A következő hónapban lesz két dolgozónál párhuzamos együtt  dolgozás 2-3 hétig. Két fő dolgozó jön vissza 
gyermekgondozási segélyről, egy dolgozó elmegy, egy dolgozó pedig négy órás munkakörben fog dolgozni és egy 
visszaérkező dolgozó is négy órás munkakörben fog dolgozni. Két fő dolgozó akik visszajönnek, az egyik 7 
évig a másik 2,5 évig volt gyermekgondozási segélyben, a pénzügyi jogszabályok jelentősen változtak és ezért 
szükséges a párhuzamos  együttdolgozás. 
Nagy változás lesz még – tájékoztatja a  képviselő-testületet de szorosan nem kapcsolódik a  költségvetéshez - 
önkormányzat  esetében jogszabály írja elő az  ellenjegyző jogosultságot.  Amely eddig úgy működött,  hogy az 
önkormányzatok kötelezettségvállalása esetében a polgármester volt az utalványozó ellenjegyző pedig a jegyző, ez 
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megváltozott 2011.  január 1-től és a jegyzőnek ki kell rendelni pénzügyi  dolgozót  akinek ilyen végzettséggel 
kell rendelkeznie, és a dolgozó lehet az ellenjegyző az önkormányzatoknál. 

Mivel a székhely település Ábrahámhegy Polgármestere jelezte, hogy a körjegyzőség rezsi költsége /áram, gáz, 
víz/ 2008 óta nem történt megemelésre ezért kéri, hogy 250 e. Ft-tal több kerüljön tervezésre. 
A költségvetés II. fordulójának elfogadására a rezsi költségeket megemelik  700 e. Ft-ról  950 e. Ft-ra.

Vella Zsolt polgármester   A járási hivatalok kialakítása során beszélt az esetleges más községhez való csatlakozás 
tárgyában Révfülöp polgármesterével. A révfülöpi polgármester úr elmondása szerint amennyiben Ábrahámhegy 
hozzájuk csatlakozna a körjegyzőség jelenlegi dolgozóiból egy embert sem hajlandó átvenni és foglalkoztatni, a 
saját  dolgozóikkal akarják  megoldani a  feladatot.  A másik lehetőség a  Kővágóörs-Mindszentkálla és Kékkút 
Körjegyzőséghez való csatlakozás, így lélekszámban elérnék a törvényben meghatározott 2000 főt. 

Soltész  Attila  címzetes  főjegyző Lehetőségként  adott  a  Nemesgulács-Káptalantóti  körjegyzőséghez  való 
csatlakozás ill. Badacsonytomaj Várossal való feladatellátás is. 

Vella Zsolt polgármester  Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy  a Körjegyzőség 2012. évi költségvetés I. 
fordulós  tárgyalását  39.117  e Ft  bevételi és  39.117  e Ft  kiadási  főösszeggel elfogadja  és  ezzel egyetért  az 
kézfeltartással szavazzon.

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

3/2012. /I. 19. / Kt. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2012. évi költségvetés I. fordulós 
tárgyalását 39.117 e Ft bevételi és 39.117 e Ft kiadási főösszeggel elfogadja.

Felelős: Soltész Attila címzetes főjegyző
Határidő: 2012. február 15.
 

3. Ábrahámhegy Önkormányzat 2012. évi rendezvényterve  

Vella  Zsolt  polgármester  A  2011.  évi  rendezvényterv  alapján  becsatoltuk  a  2012.  éves  rendezvényterv, 
megszerkesztéséhez  a  programok  felsorolását  a  rendezvények  időpontjával  a  rendezvény  helyszínének 
meghatározásával a 2011. évben felmerült tényleges költségekkel a rendezvény megszervezéséért felelős személy 
megnevezésével és a rendezvény lebonyolításáért szerepet vállaló szervezetek nevével.

A képviselő-testület a rendezvényeket az alábbiak szerint vitatta meg: 
- falusi disznóvágás január 28. 
- sütemény kostoló február 18. 
- teremfoci bajnokság február 18. 
- Dr. Lakatos László előadása egyeztetés alatt 
-  előadás február 24.
- farsangi bál egyeztetés alatt 
- darts, csocsó bajnokság március 3. 
-  március 15-i ünnepség március 15. 
- borászati előadás március 24. 
- húsvét április 7. 
- Órakiállítás április 7. 
- halászléfőzőverseny április 28. 
- lomtalanítás április 28-május 1. 
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- kiállítás június 2 . v. 3. 
- gyereknap, falunap június 16. 
- kiállítás/Kodály,Bartók/ július 29-augusztus 12. jan. 23.
- Mozdulj Balaton június 23-tól szombatonként aug. 18-ig.  
- néptánc bemutató június 30. még egyeztetés alatt
- strandi bál 4 alkalommal egyeztetés alatt 
- Bernáth Aurél kiállítás július 1.- július 22-ig.
- Dr. Nádori László emlékverseny július 21. v. július 28. 
- borverseny július 28.  
- bornapok augusztus 1-5. 
- tűzijáték augusztus 19. 
- kiállítás /Fürdőegyesület augusztus 19- szept. 23. 
- Dobruska kiállítás október 5. 
- szüreti felvonulás október 6. 
- október 23.-i ünnepség október 22.
-  kirándulás október 20.
- Márton-nap november 9. 
- adventi készülődés november 24. 
- Mikulás-ünnepség december 8. 
- forralt bor főző és pogácsa sütő vers. december 15. 
- idősek karácsonya december 21. 
- mindenki karácsonya december 22.  
- szilveszteri batyus bál december 31.

Vella Zsolt polgármester Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy  az önkormányzat 2012. évi 
rendezvénytervét elfogadja  és ezzel egyetért az kézfeltartással szavazzon.

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

4/2012. /I. 19. / Kt. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012.évi rendezvénytervét 
a melléklet szerint elfogadja. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

4. Alapítványok, egyesületek támogatásának elszámolása  

Vella Zsolt polgármester 
 Ábrahámhegy Község Önkormányzata  19/2011.  /I.  27./  számú  határozata  alapján  valamint  a  50/2011. 

/III.31./ határozata alapján összesen  200.000.- Ft, támogatást nyújtott az Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesületet 
részére. A támogatás átutalásra került, elszámolás megérkezett.

 Ábrahámhegy Község  Önkormányzata  95/2011.  /VI.  16./  számú  határozatában  50.000.-  Ft  támogatást 
nyújtott az Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete részére. A támogatás átutalásra került, 
az elszámolás megérkezett.

 Ábrahámhegy Község  Önkormányzata  87/2011.  /V.  24./  számú  határozatában  25.000.-  Ft  támogatást 
nyújtott  a  Tatay  Sándor  Közös Fenntartású  Általános  Iskola  részére.  A támogatás  átutalásra  került,  az 
elszámolás megérkezett.
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 Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  57/2011. /III. 31./ számú határozata alapján valamint a 183/2011. 
(XI. 30.) számú határozata  alapján összesen 200.000.-  Ft  támogatást  nyújtott az Ábrahámhegyi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület részére. A támogatás átutalásra került, az elszámolás megérkezett. 

 Ábrahámhegy Község Önkormányzata  50/2011.  /III.  31./  számú  határozatában  200.000.-  Ft  támogatást 
nyújtott a Ábrahámhegyi Nyugdíjas Klub részére. A támogatás átutalásra került, az elszámolás megérkezett.

 Ábrahámhegy Község Önkormányzata  50/2011.  /III.  31./  számú  határozatában  100.000.-  Ft  támogatást 
nyújtott az Ábrahámhegy Kulturális Örökségének Megőrzéséért Alapítvány részére. A támogatás átutalásra 
került, az elszámolás megérkezett.

 Ábrahámhegy Község  Önkormányzata  50/2011.  /III.  31./  számú  határozatában  50.000.-  Ft  támogatást 
nyújtott  az  Ábrahámhegyi  Kápolnáért  Alapítvány részére.  A támogatás  átutalásra  került,  az  elszámolás 
megérkezett.

 Ábrahámhegy Község  Önkormányzata  50/2011.  /III.  31./  számú  határozatában  30.000.-  Ft  támogatást 
nyújtott az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány részére. A támogatás átutalásra került, az elszámolás 
megérkezett.

 Ábrahámhegy Község  Önkormányzata  89/2011.  /V.  24./  számú  határozatában  20.000.-  Ft  támogatást 
nyújtott  a  Magyar  Madártani  és  Természetvédelmi Egyesület  részére.  A támogatás  átutalásra  került,  az 
elszámolás megérkezett.

 Ábrahámhegy Község  Önkormányzata  Polgármester  döntése  alapján  50.000.-  Ft  támogatást  nyújtott  a 
Badacsonytomaji Sportegyesület részére. A támogatás átutalásra került, az elszámolás megérkezett.

Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy  az Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesület által benyújtott beszámolót 
elfogadja és ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon.

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

5/2012. /I. 19. / Kt. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete  2011. évben a 
Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesület (8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út. 13.) 
részére nyújtott támogatásokról szóló beszámolót megismerte, azokat elfogadja.

Felelős:  Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal. 

Vella  Zsolt  polgármester  Szavazásra  bocsátja,  aki  támogatja  azt,  hogy  az  Egyetemi  és  Főiskolai  Amatőr 
Kosárlabdázók Egyesülete által benyújtott beszámolót elfogadja és ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon.

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

6/2012. /I. 19. / Kt. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete  2011. 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. 
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Vella  Zsolt  polgármester  Szavazásra  bocsátja,  aki támogatja azt, hogy  a Tatay Sándor Közös Fenntartású 
Általános Iskola által benyújtott beszámolót elfogadja és ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon.

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

7/2012. /I. 19. / Kt. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete  2011. 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. 

Vella Zsolt  polgármester  Szavazásra  bocsátja,  aki  támogatja  azt,  hogy  az  Ábrahámhegyi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület által benyújtott beszámolót elfogadja és ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon.

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

8/2012. /I. 19. / Kt. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete  2011. évben az 
Ábrahámhegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út. 13.) részére 
nyújtott támogatásokról szóló beszámolót megismerte, azokat elfogadja.

Felelős:  Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal. 

Vella Zsolt polgármester  Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy  az Ábrahámhegyi Nyugdíjas Klub által 
benyújtott beszámolót elfogadja  és ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon.

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

9/2012. /I. 19. / Kt. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete  2011. évben az 
Ábrahámhegyi Nyugdíjas Klub (8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út. 13.) részére
 nyújtott támogatásról szóló beszámolót megismerte, azt elfogadja.

Felelős:  Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal. 

Vella Zsolt polgármester Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy  az Ábrahámhegy Kulturális Örökségének 
Megőrzéséért Alapítvány által benyújtott beszámolót elfogadja  és ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon.
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Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő- testülete  5 igen szavazattal,   ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül meghozta   az alábbi

10/2012. /I. 19. / Kt. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete  2011. 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. 

Vella Zsolt polgármester  Szavazásra  bocsátja,  aki támogatja azt,  hogy  az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely 
Alapítvány által benyújtott beszámolót elfogadja  és ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon.

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

11/2012. /I. 19. / Kt. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete  2011. évben az 
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány (8300 Tapolca, Véndeki u. 7.) részére nyújtott támogatásról 
szóló beszámolót megismerte, azt elfogadja.

Felelős:  Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal. 

Vella  Zsolt  polgármester  Szavazásra  bocsátja,  aki  támogatja  azt,  hogy  a  Madártani  és  Természetvédelmi 
Egyesület által benyújtott beszámolót elfogadja és ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon.

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

12/2012. /I. 19. / Kt. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete  2011. évben a 
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (1121 Budapest, Költő u. 21.)
 részére nyújtott támogatásról szóló beszámolót megismerte, azt elfogadja.

Felelős:  Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal. 

Vella Zsolt polgármester  Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy  a Badacsonytomaji Sportegyesület által 
benyújtott beszámolót elfogadja és ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon.
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Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő- testülete  5 igen szavazattal,   ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül meghozta   az alábbi

13/2012. /I. 19. / Kt. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete  2011. évben a 
Badacsonytomaji Sportegyesület (8258 Badacsonytomaj, Sport u. 8.) részére 
nyújtott támogatásról szóló beszámolót megismerte, azt elfogadja.

Felelős:  Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal. 

5. 2011 .II. félévi rendezvények elszámolása  

Vella  Zsolt  polgármester  Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  8/2011.  (I.  27.)  KT. 
határozatával elfogadta Ábrahámhegy Község Önkormányzat 2011. évi Rendezvénytervét.
2011. augusztus 1-től december 31. napjáig az alábbi rendezvények kerültek megrendezésre, illetve elszámolásra.
Rendezvény
 megnevezése

Rendezvény 
időpontja

Rendezvé
ny 

tervezett 
költsége

Rendezvén
y tényleges 

költsége

Felelős 
megnevezése

Szervező

Latin Táncest Július 9. 0.- 6.000.- Vella Ferenc 
Zsolt

Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat

Strand buli Augusztus 0.- 0.- Strandi vállalkozók
Kiállítás
Kiss Gábor

Augusztus 7-
31.

25.000.- 51.550.- Vella Ferenc 
Zsolt 

Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat 

Bornapok Augusztus 3-7. 1.900.000
.-

1.738.312.- Vella Ferenc 
Zsolt

Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat, 
Hegyközség

Strand buli Augusztus 0.- 0.- Strandi vállalkozók
Tűzijáték és 
Ünnepség

Augusztus 20. 400.000.- 390.863.- Vella Ferenc 
Zsolt

Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat

Kiállítás Birovecz 
József

Szeptember 3. 25.000.- 21.865.- Vella Ferenc 
Zsolt

Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat

Szemét szedés Szeptember 
17.

0.- 4.156.- Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat, Civil 
szervezetek

Dobruskai 
testvérváros 
kiállítása

Október 1 100.000.- 44.416.- Vella Ferenc 
Zsolt

Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat
Dobruskai testvérváros

Szüreti felvonulás Október 1. 650.000.- 652.008.- Vella Ferenc 
Zsolt

Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat

Október 23-i 
ünnepség és 
kirándulás

Október 22. 25.000.- 87.830.- Vella Ferenc 
Zsolt

Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat
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Márton nap November 5. 0.- 0.- Kovács 
József

Hegyközség

Katalin napi bál November 26. 0.- 0.- Vella Ferenc 
Zsolt

Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat 

Adventi 
készülődés

November 26. 0.- 0.- Fedőné V. 
Katalin

NABE helyi csoportja

Mikulás ünnepség December 3. 50.000.- 59.000.- Fedőné V. 
Katalin

NABE helyi csoportja

Luca napi bál December 10. 0.- 58.000.- Vella Ferenc 
Zsolt

Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat

Idősek 
karácsonya

December 17. 700.000.- 958.982.- Képviselő 
testület

Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat

Szilveszteri 
batyus bál

December 31. 0.- 0.- Ábrahámhegy Község 
Önkormányzat

A rendezvénytervbe betervezett összegek szerint a latin táncest 6.000 Ft-tal, a Kiss Gábor kiállítás 26.550 Ft-tal, 
a szemétszedés 4.156 Ft-tal, szüreti felvonulás 2.008 Ft-tal, október 23-i ünnepség és kirándulás 62.830 Ft-tal, 
mikulás  ünnepség  9.000  Ft-tal,  Luca  napi  bál  58.000  Ft-tal,  Idősek  karácsonya  258.982  Ft-tal  túllépte  a 
tervezetet. Összességében a rendezvényekre szánt összeg 3.875.000 Ft volt  ebből ténylegesen 4.072.982 Ft került 
kifizetésre, amely 197.982 Ft többlet kiadást jelent. 

Szavazásra  bocsátja,  aki  támogatja  azt,  hogy  a  2011.  évi  rendezvények II.  féléves  elszámolásáról  szóló 
beszámolót elfogadja és  egyetért  a  többletköltség 197.982 Ft  tartalékkerethez történő hozzárendelésével ,  az 
kézfeltartással szavazzon.

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

14/2012. /I. 19. / Kt. határozat 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő testülete a 2011. évi rendezvények II. féléves elszámolásáról 
szóló beszámolót elfogadja továbbá a rendezvények során felmerült többletköltséget 197.982.- Ft-ot a 2011. 
évi költségvetés  tartalékkerete terhére hozzárendeli.

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal. 

6. Alapítványok, egyesületek 2012. évi támogatási kérelme   

Vella  Zsolt  polgármester  Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatát  megkereste  támogatási  kérelmével  az 
Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesület. Kérelmében leírta, hogy a támogatást a járőrszolgálathoz szükséges gépkocsi 
fenntartásához, telefonköltségre, formaruházat szintentartásához, egyéb bűnmegelőzési feladatok ellátásához kéri. 

Az Önkormányzat költségvetési koncepciójában 700.000.- Ft keretet biztosított alapítványok, egyesületek és civil 
szervezetek támogatására.

Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy  részükre  200.000 Ft összegű támogatást nyújtson az önkormányzat 
és ezzel egyetért az kézfeltartással szavazzon.
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Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő- testülete  5 igen szavazattal,   ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül meghozta   az alábbi

15/2012. /I. 19. / Kt. határozat 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Ábrahámhegyi  Polgárőr  Egyesület  (8256 
Ábrahámhegy,  Badacsonyi út.  13.)  kérelmét megismerve,  döntése szerint egyszeri  200.000-  Ft összegű 
anyagi támogatásban részesíti  2012. évben. 

A támogatást  a dologi kiadások / gépkocsi fenntartás, telefonköltség, formaruházat, egyéb bűnmegelőzési 
feladatok/ fedezetére nyújtja. 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: 2012. február 15.  

7. Révfülöpi Általános Iskola sítáborozáshoz támogatási kérelme.   

Vella Zsolt polgármester   Bejelenti személyes érintettségét tárgyi napirenddel kapcsolatban. 

Kovács József alpolgármester   Kéri a testület szavazását Vella Zsolt polgármesternek tárgyi napirenddel 
kapcsolatos szavazásból történő kizárására. 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás 
mellett meghozta az alábbi  

16/2012. (I. 19.) Kt. határozat 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  Vella Zsolt polgármestert a  
sítáborozási támogatási  kérelemmel – melyet a Révfülöpi Általános Iskola nyújtott be – 
kapcsolatos döntéshozatalból kizárja. 
  
Felelős:  Kovács József  alpolgármester 
Határidő: azonnal

Kovács József  alpolgármester   A Révfülöpi  Általános Iskola tanulói  részt vehetnek  téli sítáboron Ausztriában. 
Az iskola   kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz a költségek csökkentése érdekében támogatásra,  a  tábor 
költsége az általános iskola tanulóknak  185 Euro. 
Az önkormányzat  az előző években is 7.000 Ft-tal támogatta a kérelmezőket.

Javasolja, hogy 7.000 Ft összegű támogatást nyújtsanak tanulónként. Szavazásra bocsátja aki ezzel egyetért az 
kézfeltartással szavazzon. 

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

17/2012./ I.  19./ Kt. határozat
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Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat képviselő- testülete a  Révfülöpi  Általános Iskolába / 8253 
Révfülöp, Iskola u. 5. /  járó és Ábrahámhegy községben élő alábbi tanulók  részére a sítáborozás 
költségeinek csökkentésére  7.000 Ft /azaz: hétezer forint / összegű támogatást biztosít.

             Vella Dániel                 Ábrahámhegy, Patak u. 40. 
             Koncz Brigitta             Ábrahámhegy, Fenyves u. 41.

Megbízza a Körjegyzőt, hogy a megállapított összeg kifizetéséről a fent említett tanuló szülei 
részére gondoskodjék.

Felelős: Vella Zsolt polgármester           
Határidő: azonnal. 

9. Tájékoztató   
a./      a 2011. IV. negyedévi határozatok végrehajtásáról.

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  2011. IV. negyedévi képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló  beszámoló jelen 
előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.

Szavazásra  bocsátja,  aki  támogatja  azt,  hogy   a  2011.  IV.  negyedévi  határozatokról  készült  tájékoztató 
elfogadásra kerüljön és ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon.

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

18/2012. /I. 19. / Kt. határozat 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  az önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló  1/2011. /I. 31./ rendeletének  16. §. 1./ bekezdése alapján a  2012. IV. negyedévi lejárt 
határidejű határozatokról szóló beszámolót elfogadja. 

Felelős: Vella Zsolt  polgármester 
Határidő: azonnal. 

Vella Zsolt polgármester Az ülést  20.50  órakor bezárja. 

k.m.f. 

Soltész Attila Vella Zsolt 
címzetes főjegyző polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője:   Fedőné Vodenyák Katalin    képviselő
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