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

Ikt.szám: Á-82-63/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április  3.– 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  
Zavari Judit Andrea képviselő
 

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

Tóth Zsuzsanna pénzügyi tanácsos 
Fülep Krisztián ESHD kft. részéről. 

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  16.00 órakor megnyitja. 

Ismerteti a  napirendet:

 1.  Körjegyzőség 2011. évi költségvetés teljesítésének elfogadása.
 2.  Ábrahámhegy   Önkormányzat 2011.évi költségvetési rendeletének módosítása. 
 3.  Ábrahámhegy   Önkormányzat 2011. évi költségvetés teljesítésének elfogadása. 
4. Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása Ábrahámhegy Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének  2012. február 6-i rendkívüli zárt ülésével 
kapcsolatban. 

 5.   2012. évi közbeszerzési terv elfogadása.  
 6.   Csatlakozás a 2012. évi közmunkaprogramhoz. 
 7.   Honlap karbantartása. 
 8.   Badacsonytomaj Egészségház működési költségeinek támogatása. 
9. Ivóvíz és csatornaszolgáltatással kapcsolatos pályázat benyújtása 

 a lakossági díjak csökkentésével kapcsolatban. 
10.   Strand vízimentési feladatainak ellátására szerződéskötés. 
11.   Strand biztonsági őrszolgálatára érkezett ajánlat. 
12.  Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás. 
13.   Ábrahámhegy Művelődési Ház festési munkálatainak megbeszélése árajánlat alapján.       
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14.   ESHD Kft. megkeresése KEOP-2011-4.2.§/A. alternatív energiaforrás kiépítése 
         pályázat tárgyában. /napelem. / 
15.   Községi strandra saválló lépcső rendelése.
16.    Melkovics János kérelme üzlet üzemeltetésével kapcsolatban.
17.   Vegyes ügyek. 

Vella Zsolt polgármester  Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirendi pontok tárgyalását a képviselő-
testület fogadja el azzal, hogy a 14. napirendet a meghívott vendég  miatt  8. napirendként tárgyalják, valamint 
egészítsék ki 15. számú napirenddel saválló lépcső rendelése és 16. számú napirenddel Melkovics János kérelme 
tárgyában. 
Kéri a testületet, hogy szavazzon  a napirend elfogadásával kapcsolatban. 

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

61 /2012. (IV. 3.  )  Kt.  határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012.  április 3 .-i   nyilvános  ülésének 
napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

 1.  Körjegyzőség 2011. évi költségvetés teljesítésének elfogadása.
 2.  Ábrahámhegy   Önkormányzat 2011.évi költségvetési rendeletének módosítása. 
 3.  Ábrahámhegy   Önkormányzat 2011. évi költségvetés teljesítésének elfogadása. 
4. Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása Ábrahámhegy Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének  2012. február 6-i rendkívüli zárt ülésével 
kapcsolatban. 

 5.   2012. évi közbeszerzési terv elfogadása.  
 6.   Csatlakozás a 2012. évi közmunkaprogramhoz. 
 7.   Honlap karbantartása. 
 8.   ESHD Kft. megkeresése KEOP-2011-4.2.§/A. alternatív energiaforrás kiépítése 
         pályázat tárgyában. /napelem. / 

9          9.   Badacsonytomaj Egészségház működési költségeinek támogatása. 
            10.   Ivóvíz és csatornaszolgáltatással kapcsolatos pályázat benyújtása 

 a lakossági díjak csökkentésével kapcsolatban. 
11.   Strand vízimentési feladatainak ellátására szerződéskötés. 
12.   Strand biztonsági őrszolgálatára érkezett ajánlat. 
13.  Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás. 
14.   Ábrahámhegy Művelődési Ház festési munkálatainak megbeszélése árajánlat alapján.       
15.   Községi strandra saválló lépcső rendelése.
16.    Melkovics János kérelme üzlet üzemeltetésével kapcsolatban.
17.   Vegyes ügyek. 

 
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.
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1.  Körjegyzőség 2011. évi költségvetés teljesítésének elfogadása.

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, mely tervezettnek megfelelően alakult, ehhez kapcsolódik az illetménykiegészítés, mely szintén 
időarányosan teljesült. Nyelvpótlék 2 főnek lett tervezve, mely a Ktv 48§ (6) bekezdés alapján, alanyi jogon jár.
Az egyéb kötelező illetménypótlék a Ktv. 46.§ (4) bekezdés a. pontja szerinti vezetői illetménypótlékot és a Ktv. 
46.§ (6) bekezdés b pontja szerinti körjegyzőségi illetménypótlékot foglalja magába.
Közlekedési költségtérítés  (munkába  járás)  a  vasúti,  busz,  illetve a  saját  jármű  használat  költségét  foglalja 
magában,  mely nem a  ténylegesen felmerült  összes költséget jelenti,  hanem a  hatályos  adótörvényben foglalt 
normatívák alapján kerül kifizetésre, mely a tervezettnek megfelelően alakult. 
Egyéb költségtérítés címén költségátalány került kifizetésre (mely 1/2001. (XII.28.) számú helyi önkormányzati 
rendeletben foglaltak szerint került megállapításra. 
A szociális  juttatások címén lakásépítési támogatás  került  kifizetésre 1  fő  részére.  A lakásépítési támogatás 
kamatmentes kölcsön, amelyet teljes összegben havi rendszerességgel visszafizetésre kerül a Körjegyzőség részére.
Cafetéria  rendszer  keretében a  dolgozók által  jogszabályban  nevesített  juttatások,  kerültek kifizetésre,  amely 
összeg tartalmazza a 25%-os személyi jövedelemadót is.
Az állományba nem tartozók megbízási díjai a 2011. évi népszámlálás népszámláló biztosainak megbízási díjait 
tartalmazza.  Ez az összeg, a megbízási díjak, illetve a népszámlálás további felmerült költségei (postaköltség, 
anyagköltség,  üzemagyag  elszámolás)  a  bevételi  oldalon  100  %-ban  megjelenik,  működési  célú  bevételként 
központi költségvetési szervtől.
A munkaadókat terhelő egyéb járulék az illetmények után számolt arányos járulék, mely összességében nézve 
időarányosan alakult.
A dologi kiadások között szereplő irodaszer, nyomtatvány beszerzésénél jellemzően papír, boríték illetve irodaszer, 
gémkapocs,  iratfűző,  füzet,  etikett  címke,  hibajavító,  iratpapucs,  lefűzhető  tasak,  radír,  ragasztó,  naptár, 
nyomtatópatron, faxfesték vásárlására volt szükség. A kiadások időarányosan teljesültek. 
Könyv,  szakkönyv  költségen  szabályzat  minták  című  kiadvány  került  megvásárlásra  valamint  a  2011.  évi 
számlatükör.
Folyóiratok  között  a  törvénytár  került  megvásárlásra,  valamint  a  közbeszerzési  eljárások  című  kiadvány.  A 
kisértékű tárgyi eszköz beszerzésnél bluetooth és számítógép valamint RAM memória kártya, pendrive, adatkábel 
került beszerzésre.  
A továbbszámlázott kiadások az adott mobiltelefon díjak teljes összegét tartalmazzák (Ezek Ábrahámhegy Község 
Önkormányzata,  Balatonrendes  Község  Önkormányzata,  Salföld  Község  Önkormányzat,  Ábrahámhegyi 
Viziközmű Társulás,  továbbá  a  dolgozói körben használt  telefonok számláját  tartalmazzák).  A Körjegyzőség 
rendelkezik a mobiltelefonoknál kedvező előfizetéssel, mely alapján a csomagba tartozó előfizetők egymás közötti 
beszélgetése ingyenes. Az előfizetési díjak és a telefonszámla teljes összegei kerültek továbbszámlázásra.
Karbantartási, kisjavítási költségek telefon javítást foglalja magába.
Egyéb üzemeltetés között a postai feladások díja 1.783 e Ft, szolgáltatási díjak (Pl: étkezési utalványok kezelési és 
szállítási szolgáltatása, csomagolási és szállítási költséget, amelyek összesen 57 e Ft), tűzvédelmi szolgáltatást 30 
e Ft szerepel valamint számítás technikai szolgáltatás költségére 75 e Ft került kifizetésre. 
A  postaköltség  teljesítése  meghaladta  a  tervezettett  amely  az  idegenforgalmi  adó  épületek  után  adónem 
megszüntetése és a helyette új adónemként bevezetésre kerülő építmény adóval kapcsolatosan kiküldött levelek 
nagy  mennyiségének köszönhető  (megszüntető  határozatok,  bevallások,  hiánypótlások  és  az  új  határozatok 
kiküldése).
A számítástechnikai  szolgáltatások  költségei között  az  eseti  számítógépes  karbantartások,  illetve a  Katawin 
rendszer (Önkormányzatok és a Körjegyzőség Ingatlan-Vagyon nyilvántartására szolgál) telepítése szerepel.  
Egyéb dologi kiadások között munka egészségügyi ellátás 43 e Ft, konferencia díja 45 e Ft, Szakmai képzés díja 
208 e Ft, egyéb díjak 79 e Ft.
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A díjak,  kezelési költségek a  fénymásolat  nyomatdíját 215 e Ft, bankkezelési költséget 59 e Ft, illetve IRMA 
iktató rendszer havidíját tartalmazza 120 e Ft. 
A dologi kiadások összességében nézve nem haladják meg a tervezettet.

A felhalmozási  kiadások között  a  körjegyzőség Immateriális  javak  beszerzésére126 e Ft-ot  költött,  a  gépek 
berendezések vásárlására szánt összegből 432 e Ft került kifizetésre, megtörtén a kihelyezett ügyfélszolgálathoz 
szükséges rendszer kiépítése, amely 365 e Ft-ba került, valamint kimutatásra került a beszerzések ÁFA tartama 
231 e Ft-ban.
Működési pénzeszköz átadás a gesztor önkormányzat, Ábrahámhegy részére történik. 
A továbbszámlázott bevételek között a Mobiltelefon díja illetve az ÁFA soron az ehhez tartozó áfa rész tartozik. 
Támogatások, átvett pénzeszközök közé a Körjegyzőség támogatása tartozik, amelyet a gesztor Önkormányzat 
utal a bankszámlára. 
A felhalmozási kölcsön visszatérítés 2011. évben 4 fő építési kölcsön törlesztését tartalmazza. 
Működési célú bevétel központi költségvetési szervtől a már említett népszámláláshoz kapott pénzeszköz.

Összességében megállapítható, hogy a Körjegyzőség gazdálkodása kiegyensúlyozott,  ennek megfelelően alakult 
pénzkészlete is, amely 2011. december 31-én 3.503 e Ft volt.  Ez az összeg került bedolgozásra a  körjegyzőség 
2012. évi költségvetésébe, így a három település között felosztandó összeg csökkent. 

Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy a körjegyzőség 2011. évi költségvetési teljesítését fogadják el. 
Kéri a testületi tagokat aki egyetért a javaslattal és azt elfogadja, kézfeltartással szavazzon.  

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

62/2012.  /IV. 3. / Kt. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2011. évi költségvetés teljesítését 
megismerte és 37.174 e Ft bevételi és 36.704 e Ft kiadási főösszeggel, valamint 3.503 e Ft záró pénzkészlettel 
elfogadja.

Felelős: Soltész Attila címzetes főjegyző  
Határidő: azonnal 

   2.  Ábrahámhegy   Önkormányzat 2011.évi költségvetési rendeletének módosítása.   

Vella Zsolt polgármester 
Ábrahámhegy Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása az év végi beszámoló 
készítésekor végzett előirányzat módosítások miatt szükséges 
Az alábbi bevételek kerültek módosításra:

Eredeti Módosított
• Helyi adók: 33800 e Ft 43570 e Ft
• Átengedett központi adók: 18977 e Ft 20977 e Ft
• Egyéb bevételek:     100 e Ft     450 e Ft
• Intézményi, műk.bev. 35400 e Ft 48784 e Ft
• Normatív hj: 14243 e Ft 18851 e Ft
• Adott kölcsön:     225 e Ft     375 e Ft  
• Támogatásértékű bev.              16613 e Ft 13009 e Ft
• Felhalmozási bev.:   9000 e Ft   2480 e Ft
• Áh.kív.átvett pe.: 25000 e Ft          0 e Ft
• Pénzmaradvány:                              47003 e Ft                                         47003 e Ft  

200361e Ft 195499 e Ft
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A kiadási oldalon történt változás. 

• Személyi jutt.: 41251 e Ft 37832 e Ft
• Járulékok: 11341 e Ft 10206 e Ft
• Dologi kiadások: 56220 e Ft 65437 e Ft
• Ellátottak pbeli jutt.:                5676 e Ft   4251 e Ft
• Egyéb támogatás:   8853 e Ft   7338 e Ft
• Beruházások: 16125 e Ft   2830 e Ft
• Felújítások:   4125 e Ft     220 e Ft
• Egyéb felhalm.kiad:   1054 e Ft     250 e Ft
• Adott kölcsön:     800 e Ft     300 e Ft
• Tartalékok:                                       54916 e Ft                                        66835 e Ft  

200361eFt 195499e Ft

Vella Zsolt polgármester  Kérdezi, hogy a dologi kiadások miért nőttek? 

Tóth Zsuzsanna pénzügyi tanácsos  A dologi kiadások növekedését a 3. napirendi pont részletesen tartalmazza. 
A szemétszállításnál az előirányzat  960 e. Ft volt, mivel a számlázást az önkormányzat végzi ezért módosult 
11.684 e. Ft-ra, valamint a költségvetési rendelet tartalmazza a körjegyzőség bevételeit és kiadásait is. 
Az átengedett központi adó nem változott. A működési bevételek /strand, bérleti díjak stb. / összegében van a 
szemétszállítás  is.  A személyi juttatások összege kisebb mivel kevesebb munkaórában lettek foglalkoztatva a 
dolgozók.  

Soltész Attila  címzetes főjegyző   A költségvetés tervezésekor a szemétszállítási díj számlázásánál fél évet 
terveztek önkormányzati számlázással, és fél évet a szolgáltató általi számlázással, mely nem történt meg 
mivel a teljes üzem nem indult el. 
Az építményadó tekintetében több adó folyt be, mivel az adóalanyok felszólításra kerültek a kintlévőség 
behajtása tekintetében és az adózási fegyelem is nőtt. 

Vella Zsolt polgármester  Javasolja,  hogy az  Önkormányzat  2011.  évi költségvetés módosítását  195.499 e Ft 
bevételi és 195.499 e Ft kiadási főösszeggel fogadja el.
Kéri a testületi tagokat aki egyetért a javaslattal és azt elfogadja, kézfeltartással szavazzon.  

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

5/2012. /IV. 06./ rendeletét 
az önkormányzat  2011. évi  költségvetéséről  szóló 3/2011. /II. 14./ rendeletének módosításáról. 
/1.sz.mell. /   

 3.  Ábrahámhegy   Önkormányzat 2011. évi költségvetés teljesítésének elfogadása. 

Vella Zsolt   polgármester   
Az  Államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  Törvény  8.  §.  (1)  bekezdése,  valamint  az  államháztartás 
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 7. §-
ának (1) bekezdése értelmében a  helyi önkormányzatoknak a tárgyévet követően költségvetési beszámolót kell 
készíteni.  
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Az  Önkormányzat  kiadásai  között  szereplő  személyi juttatások  a  teljes  munkaidőben  foglalkoztatott 
munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb összege (2011. évi minimálbér) 78.000 Ft, 
ennek megfelelően lettek tervezve a személyi kiadások.
Az állományi létszám az Önkormányzatnál: teljes munkaidős alkalmazott 4 fő, strandi szezonra 3 fő alkalmazott 
melyből 2 fő részmunkaidős 1fő teljes munkaidőben dolgozik, közfoglalkoztatás  keretein belül 2 fő dolgozott 
(közfoglalkoztatás esetén 4 órás munkaidőben foglalkoztatott esetén bér 90%-át teljes munkaidős foglalkoztatás 
esetén  a  bér  70%-át  állami  támogatásként  leigényelhető,  mely  a  bevételi  oldalon  megjelenik).  2  fő 
részmunkaidőben  foglalkoztatott  dolgozó  van  még  valamint  1  fő  prémium  éves  program  keretein  belül 
foglalkoztatott  személy (Prémium éves dolgozó után szintén kap az Önkormányzat  támogatást,  ami a bevételi 
oldalon külön soron került kimutatásra). Valamint 1 fő dolgozik még alkalmi foglalkoztatás keretein belül.
A teljesítés a tervezetthez képest a teljes munkaidőben dolgozók munkabérénél jelentős megtakarítás mutatkozik a 
részmunkaidőben foglalkoztatottak bére meghaladta a tervezettett.
Szabadság megváltásra azért került sor, mert a határozott idejű munkaszerződése 2010.12.31.-én megszűnt és az 
új munkaviszonya létesítésére került sor.
Az  étkezési  hozzájárulás  melegétkezési  utalványba  kapják  a  dolgozók (6.000  Ft/fő/hó),  amelynek teljesítése 
szintén elmaradt a tervezettől.
A munkavégzéshez kapcsolódó juttatás a betegszabadságot foglalja magába.
Egyéb költségtérítés jogcímén a polgármester és alpolgármester költségátalánya került kifizetésre. Az állományba 
nem tartozók  juttatásaiban  a  képviselők,  illetve  a  polgármester  tiszteletdíja  tartozik,  amelyek  időarányosan 
teljesültek.
A járulékok teljesítése a személyi juttatások kiadásainak megfelelően megtakarítást mutatnak.

A dologi kiadások az alábbiak szerint alakultak:
• Gyógyszer vásárlás alatt a strandi mentőláda feltöltésére került sor 15 e Ft értékben.
• Irodaszer,  nyomtatvány vásárlására  volt  szükség: vásárlásra  került  fénymásoló papír,  asztali  naptár, 
oklevél, készpénz-átutalási megbízás (csekk), Iratrendező, CD lemez, pénztárjelentés, leporelló szemétszállításhoz, 
menetlevél, festékkazetta, 172e Ft értékben. 
• Könyvvásárlásba  a  könyvtárba vásárolt  könyvek tartoznak bele 177e Ft  értékben, mely meghaladta a 
tervezettet.
• Folyóiratok között a Napló előfizetés, Nők lapja, Nők lapja konyha, Praktika, Heti válasz, Piac és profit, 
Fürge ujjak, Ifjúsági magazin előfizetései tartoznak 167e Ft érékben.
• Tüzelőanyag  beszerzése  alatt  gázpalack  csere  lett  elszámolva,  amelyek  a  rendezvényeken  kerültek 
felhasználásra valamint az utca névtáblák felújítása során 41e Ft értékben.
• Üzemanyagok beszerzése alatt  gázolaj, benzin, hidraulika olaj, motorolaj beszerzése történt, amelyet a 
traktor, kisgépek, kisbusz üzemeltetéséhez szükséges, 2132e Ft értékben.
• Kis  értékű  tárgyi  eszközök  beszerzése  során  telefon,  közlekedési  táblák,  búvár  szivattyú,  monitor, 
porszívó, nyomtató, akkumlátor és közlekedési tábla lett vásárolva 219e Ft értékben.
• Munkaruha vásárlása alatt a dolgozók munka és védőruha beszerzését értjük, ez összesen 135e Ft volt.
• Anyagbeszerzések részletezése külön táblázatba megtalálható.
• Egyéb  kommunikációs  szolgáltatások  közé a  képújság  szerkesztői  díja,  kábeltévé előfizetés,  internet 
előfizetés, honlap karbantartás, fotózás díja tartozik, 1418e Ft értékben.
• Szállítási szolgáltatások kiadásai homok, föld, tűzifa valamint a nyugdíjas karácsony és a mammográfiai 
szűrés valamint a bornapokon padok szállítási költségeit tartalmazza, 222e Ft volt.
• Karbantartás, kisjavítás alatt TZ4K kistraktor, utánfutó, Skoda, Transporter, Pronar traktor és kisgépek 
javítása  tartozik valamint  a  kultúrházba  ajtók javítása,  gázkazán,  hűtő javítása,  strandon öntöző berendezés 
javítása,  valamint  a  2010.  évi  házi  szennyvíz  átemelő  szivattyúk  javítása  került  könyvelésre.  A  teljesítés 
meghaladta a tervezettet mivel a szivattyúk javítása 1.199 e Ft-ba került amelynek pénzügyi teljesítése részben az 
Önkormányzat környezetvédemi alap számláról került elutalásra amelyet a talajterhelési díjak bevételéből kerül 
átvezetésre és csak adott feladatokra használhatók fel.
• Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások részletezése külön táblázatba megtalálhatók. 
• Reprezentációs  költség a  rendezvényekre  beszerzett  élelmiszereket  tartalmazzák,  valamint  a  testületi 
ülésekre beszerzett üdítőt és teasütemény.
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• Reklám  és  propaganda  kiadások  az ábrahámhegyi  hírmondó  nyomdaköltségét,  naptár 
nyomdaköltségét, rendezvényekre meghívók és plakátok nyomdaköltségét, zsebkalauz elkészítésének díját,  hűtő 
mágnes készítését valamint a DVD készítés végszámlájának költségét foglalja magába 1182e Ft értékben.
• Egyéb dologi kiadások a rendezvényekre meghívott művészek fellépési díját foglalja magába,  tűzijáték 
díját, rendezvény sátor felállításának díját, orvosi ügyelet díját és a hangosítás díját tartalmazza, mely 2018e Ft 
volt.
• Díjak, illetéket kiadásainak részletezése külön táblázatba megtalálható.
A dologi kiadások összességében a módosított előirányzathoz képest időarányosan teljesültek.

Végleges pénzeszköz átadások között  az  Önkormányzat  fizet többek között  a  Badacsonytomaji  és Révfülöpi 
Önkormányzatnak  óvodai,  iskolai  fenntartói  hozzájárulást,  a  Tapolcai  kistérségi  társulásnak  orvosi  ügyelet 
fenntartásához hozzájárulást  valamint  a  pedagógiai szakszolgálat  ellátásához hozzájárulást.  Kifizetésre került 
továbbá  egy fő sítáborozási  támogatása,  valamint  Brüsszelben történt  utazás-kiállításon való részvétel miatti 
pénzeszköz átadás.
Az önkormányzat által folyósított szociális juttatások kiadásai összességében nézve nagymértékben elmaradtak a 
tervezettől.
Az Önkormányzat  felhalmozási kiadásai között a  buszmegálló felújítása szerepel 168 e Ft  + ÁFA összegben. 
Beruházási kiadások alatt egy vízelvezető kiépítésére (teljesítése: 119 e Ft+ÁFA) és a tűzoltó parknál található 
WC kialakítására (teljesítése 546 e Ft +ÁFA) került sor. Képzőművészeti alkotás (szobrok) vásárlására került sor 
260e Ft értékben a Temetőkápolnába.

Bevételek alakulása:
• A strandi bevételek teljesítése kis mértékben elmaradt a tervezetthez képest viszont a rossz idő ellenére a 
2010. évi bevételeket meghaladta a 2011. évi teljesítés.
• A működési bevételek tartalmazzák még a bérleti díjakat (strandi büfék, Vodafone bérleti díja, és egyéb 
bérleti  díjak)  egyéb  bevételeket,  a  továbbszámlázott  szemétszállítási  díj  bevételét,  egyéb  továbbszámlázott 
bevételeket,  a  lekötött  betét  utáni  kamatbevételek valamint  a  koncessziós díjból származó bevételek kerültek 
könyvelésre. 
• Az önkormányzat helyi adói a tervezetten felül folytak be a teljesítést vizsgálva. Itt megjegyzendő, hogy a 
részben az éves adó egyösszegű befizetéséből, részben az elvégzett adóellenőrzésből adódik. 
• Az  átengedett  központi  adók  (Szja)  a  Magyar  Államkincstár  utalása  alapján  havonta  kerülnek  az 
önkormányzat  számlájára,  ugyanúgy,  mint  az  önkormányzatok  költségvetési  támogatása  (normatív,  illetve 
központosított).  A SZJA normatív alapon teljesítése meghaladta  a  tervezettett  ez annak köszönhető, hogy az 
évközben igényelt falugondnoki szolgálat működésére járó normatíva egy része kiutalásra került amely nem ezen a 
soron került tervezésre a költségvetésben.
• A kiegészítő támogatás  az  önkormányzat  által  kifizetett  ápolási  díjak,  lakásfenntartási  díjak,  közcélú 
foglalkoztatás, bérpótló juttatás, rendszeres szociális segély állam által támogatott része. 
• Működési  célú  pénzeszközt  vesz  át  az  Önkormányzat,  mint  gesztor  a  körjegyzőség  fenntartására 
Balatonrendes Község Önkormányzatától, Salföld Község Önkormányzattól valamint a Körjegyzőségtől a rezsi 
költségek fedezetére.
• Mozgókönyvtári feladatokra 394 e Ft-ot kaptunk a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulástól.
• A közműfejlesztési hozzájárulás leigénylésével nem terveztünk bevételi oldalon melynek összege 246 e Ft, 
amely a kiadási oldalon szintén nem lett tervezve de kifizetésként jelentkezik.
• A 2010. évi beszámoló elkészítése után a Magyar Államkincstár visszatérített az Önkormányzatnak 219 e 
Ft-ot.
• A felhalmozási kiadásokra átadott pénzeszközök között megkapta az Önkormányzat a csatorna I. ütemére 
évek óta tervezett VICE támogatást melynek teljesítése 1.877 e Ft.

Az Önkormányzat bevételei meghaladták a kiadásokat, amelynek köszönhetően a pénzkészlet a nyitó állományhoz 
képest  24.931  e Ft-tal  megemelkedett.  Az Önkormányzat  gazdálkodása  kiegyensúlyozott,  pénzkészlete 2011. 
december 31-én 68.901 e Ft.
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Javasolja,  hogy  a  Önkormányzat  2011.  évi költségvetését  147315  e Ft  bevételi és 122.384  e Ft 
kiadási főösszeggel, valamint 68.901e Ft záró pénzkészlettel fogadják el.
Kéri a testületi tagokat aki egyetért a javaslattal és azt elfogadja, kézfeltartással szavazzon.  

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

6/2012. /IV. 06. / rendeletét 
az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról. 
2. sz. mell.  

4. Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása Ábrahámhegy Község Önkormányzat   
Képviselő-testületének  2012. február 6-i rendkívüli zárt ülésével kapcsolatban. 

Vella Zsolt polgármester 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt Ábrahámhegy Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének  2012. február 6-án megtartott rendkívüli zárt üléséről készült jegyzőkönyvvel 
kapcsolatban. A 31/2012. /II. 6. / Kt. határozat pályázat kiírásával kapcsolatos rendelkezést tartalmaz, ilyen 
típusú döntést nyilvános testületi ülésen kellett volna meghozni. 
A törvényességi felhívás szerint a határozatot nyilvános testületi ülésen hozott határozattal meg kell erősíteni. 

Fedőné Vodenyák Katalin képviselő távozik a teremtől, így a képviselő-testület tagjainak száma 4 fő. 

Vella Zsolt polgármester   Javasolja, hogy a 31/2012./II.6./ Kt. határozatukat erősítsék meg. 
Kéri a testületi tagokat aki egyetért a javaslattal és azt elfogadja, kézfeltartással szavazzon.  

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

63/2012.  /IV. 3. / Kt. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete  31/2012.  /II. 6.   / Kt. határozatát megerősíti:

„Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a strandi üzlethelyiségek – „A”, „B”, „E”, „F”, 
„G” jelűek - bérbeadás útján történő hasznosítására pályázatot ír ki  az „A”  változatú tervezet alapján a 
jelen ülésen tett módosításokkal. 
Pályázatot ír ki továbbá egy pályázat keretében a   „C” pavilonra  újságárusítással, továbbá a vízisportszer 
kölcsönzés és a minigolfpálya bérletére.
 
Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal ”

Fenti határozat megerősítésére azon okból került sor, mivel  Veszprém Megyei Kormányhivatal 
törvényességi felhívással élt Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének  2012. február 6-
án megtartott rendkívüli zárt üléséről készült jegyzőkönyvvel kapcsolatban. A 31/2012. /II. 6. / Kt. 
határozat pályázat kiírásával kapcsolatos rendelkezést tartalmazott, ilyen típusú döntést nyilvános testületi 
ülésen kell meghozni. 
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Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

Fedőné Vodenyák Katalin képviselő visszaérkezik a terembe, így a képviselő-testület tagjainak száma 5 fő. 

5.   2012. évi közbeszerzési terv elfogadása.   

Vella Zsolt polgármester 
A közbeszerzésekről  szóló 2011.  évi CVIII.  törvény (Kbtv.)  33.  §  (1)  bekezdésében foglalt  előírás  alapján 

legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett 
közbeszerzésekről. 

A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános.
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának 
kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben 
foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható 
okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet 
módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat  költségvetésének tárgyalásakor  a  Strandi  Mobilstég,  illetve a  Strandi 
beruházás (kabinsor építése)  merült fel a 2012. évi beruházások között, melyek létrehozása során közbeszerzési 
eljárást  kell lefolytatni.  A beruházás becsült nettó értéke  a Mobilstég tekintetében: 10.502.661.- Ft,  míg a 
Kabinsor tekintetében 32.300.000.- Ft, melyekhez az Önkormányzat pályázati forrást kíván igénybe venni.
Figyelembe véve  a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 70. §-
át  – mely a közbeszerzési értékhatárok alakulását  taglalja nevezetesen ezen értékhatár  árubeszerzés esetén 8 
millió Ft, építési beruházás esetén 15 millió Ft, szolgáltatás megrendelése esetén pedig 8 millió Ft.
A fentiekben vázolt beruházások tekintetében az Önkormányzatnak közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, tehát a 
2012. évi közbeszerzési tervben szükséges szerepeltetni a beruházásait.

Soltész Attila címzetes főjegyző  A közbeszerzési terv valószínű módosulni fog, amennyiben a képviselő-testület a 
mai ülés napirendjére tűzött alternatív energiaforrás – napelem -  kiépítése tárgyában pályázatot kíván benyújtani. 
Közbeszerzési eljárást kell lefolytatni és a költségvetést is módosítani kell, mivel ennek összege nem szerepel 
benne. 

Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy a 2012. évi közbeszerzési tervet a fentiek alapján fogadják el.  
Kéri a testületi tagokat aki egyetért a javaslattal és azt elfogadja, kézfeltartással szavazzon.  

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

64/2012.  /IV. 3. / Kt. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ábrahámhegy Község Önkormányzat 2012.  évi 
közbeszerzési tervét elfogadja.

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

6. Csatlakozás a 2012. évi közmunkaprogramhoz.   
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Vella Zsolt polgármester 
Tájékoztatom, hogy 2012. évben a mai napig a Szociális és Munkaügyi Minisztérium az előző évekhez hasonló és 
olyan  közmunkaprogram  pályázati  felhívást  nem tett  közzé,  melyhez  Ábrahámhegy Község  Önkormányzat 
csatlakozni tudna. 
Az előző évek folyamán a közvetlen Balaton parti települések csatlakozhattak a programba, melyet a PROBIÓ 
Zrt. (8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20.) koordinált.

Az évek folyamán Ábrahámhegy Község Önkormányzata a közmunkaprogramhoz minden évben csatlakozott, és 
több a településen élő munkanélküli személy közmunkaprogramba történő foglalkoztatása valósulhatott meg.
Információi szerint nem lesz a PROBIÓ Zrt. által szervezett munkaprogram. 

7. Honlap karbantartása.   

Vella Zsolt polgármester 
Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  2002.  júliusában  megbízási  szerződést  kötött  Herceg  Zoltán 
(Ábrahámhegy,  Patak  u.  44.)  egyéni  vállalkozóval  az  Ábrahámhegyi  honlap  elkészítésére,  és  annak 
karbantartására.

Herceg Zoltán vállalkozó a 2012-es esztendőre a honlap karbantartására új árajánlatot adott be, tekintettel arra, 
hogy 2009. évtől a díjtételekben emelést nem alkalmazott, annak ellenére, hogy az évek alatt az adóterhek és a 
költségek emelkedtek.

Karbantartási költségek Jelenlegi díj Árajánlat 2012-rekarbantartási és frissítési díj   
(tartalmazza a honlap frissítését,
képek beillesztését, rendeletek, 
egyéb hivatali dokumentumok, 
testületi ülés anyagainak beillesztését)

12.000.-Ft/hó 15.000.-Ft/hó
Fényképezés díjazása/eseménymaximum fél óra időtartamig 3.500.-Ft1,5 – 3 óra időtartamig 6.000.-Ft1 – 1,5 óra időtartamig 7.000.-Ft1,5 – 3 óra időtartamig 10.000.-Ft3 – 4 óra időtartamig 14.000.-FtHosszabb események (pl. falunap) 12.000.- FtTovábbi CD lemezek igénylése / db 1.000.-Ft 1.000.-Ft
Ábrahámhegy Önkormányzat  2012.  évi  költségvetésében a  képújság  szerkesztői  díjára,  kábel  tv  és  internet 
előfizetés, honlap karbantartás és fotózás díjára összesen 1.300.000.-Ft összegű fedezetet biztosított.

Zavari  Judit  képviselő   Véleménye szerint az  új árajánlat  korrekt,  mivel minden rendezvényen Herceg Zoltán 
megjelenik. 

Fedőné Vodenyák Katalin képviselő  Az előadásokra talán nem kellene eljönnie, de a többi rendezvényre jó ha 
eljön. 
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Gáspár  József képviselő   Jó lenne tudni,  hogy 2011. évben  az  összes  kifizetés  mennyi  volt.  Minden 
önkormányzati programnak van felelőse, a felelős egyezzen meg Herceg Zoltánnal, hogy mennyi ideig szükséges, 
hogy a rendezvényen ott legyen. 

Kovács  József  alpolgármester   Maximálisan  elégedettek Herceg Zoltán  munkájával,  évente kellene inflációs 
rátával emelni a díjat így korrektebb. 

Vella  Zsolt  polgármester   Herceg  Zoltánnal   és  Kalmár  Györggyel  megbeszélését  fog  folytatni,  hogy  a 
rendezvényeken  ne legyenek átfedések, egyszerre mindketten ha nem szükséges ne legyenek ott. Olyan megoldás is 
lehet, hogy Kalmár György átküldi az anyagot és Herceg Zoltán kiválasztja a képeket. Megbeszéli velük,  hogy ez 
technikailag megoldható-e 

Gáspár József képviselő  A mai ülésen ne fogadják el az árajánlatot, gyűjtsék ki mennyi volt 2011.évi költség a 
honlap és a képújság vonatkozásában. 

Vella Zsolt polgármester  A következő ülésre elnapolják a döntést. 

8.     ESHD Kft. megkeresése KEOP-2011-4.2.§/A. alternatív energiaforrás kiépítése pályázat tárgyában. 
/napelem. / 

Vella Zsolt polgármester   Felkéri Filep Krisztiánt a tájékoztatóját tegye meg.  

Fülep Krisztián   Az önkormányzati épületre a napelem elhelyezésre  egyszerűsített pályázatban 85 %-os 
támogatást lehet elérni, 15% önrészt kell biztosítani, 50 millió forint maximum a támogatható az önrész 8,8 millió 
forint. A maximális kilowattot szerelik fel, ez egy polikristályos napelem, kevés fényben is biztosít áramot. 1.100 
óra éves szinten a napsütéses órák száma. Nyári túltermelést télen le lehet fogyasztani. Olyan hálózatba kell 
táplálni, ahol egész évben be lehet táplálni a fogyasztást. Egy napelem 1,6 m2 és 236 kilowattot termel. Az 
önkormányzati épületre 42 kilowattnak megfelelő napelemet lehet felszerelni. Új villanyóra kerül felszerelésre, 
kétállású.

Vella Zsolt polgármester  A mai napon felmérték, hogy az épületekre hogyan lehet feltenni. 

Fülep Krisztián   A megtérülés pl. az iskolánál  20 kilowatt, egy év alatt  22 ezer kilowatt, 90-98 %-kal kell 
számolni. 20 kilowatt éves szinten egy millió forint spórolás, négy év alatt megtérül a teljes beruházás, 
és 30 év a garancia. 

Vella Zsolt polgármester  Az önkormányzatnak nincsenek intézményei, az iskola nem működik nem tudják 
elhasználni. Nappal megtermeli az energiát és éjszaka visszatermeli a hálózatba, de azt csak 85 %-áért veszik meg 
az önkormányzattal.

Soltész Attila címzetes főjegyző  Bővített írásos anyagot az önkormányzatnak nem küldtek. 

Fülep Krisztián A pályázat még fel van függesztve az év második feléig. A tavalyi adatokat tudják megadni.

Vella Zsolt polgármester  Át kellene gondolni, hogy a gázfűtésnél lehet-e hasznosítani. 

Fülep Krisztián A pályázatíróval beszélt, a még nincs megnyitva a pályázat, és 20 nappal előtte lehet kérdéseket 
feltenni. Sokan fogják beadni első nap és 40-45 nap kell az elkészítésre, emiatt a megnyitás napján már be kellene 
adni. Nem probléma a túltermelés és nem számít gazdasági tevékenységnek, ha a projekt érték egy bizonyos 
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összeg alatt van.  Ez a jelenlegi álláspont, ez változhat az új kiírásban. A főbb számokban nem változtatnak. A 
jelenlegi álláspont szerint a projekt megvalósítható.  

Vella Zsolt polgármester  Írásos anyagot kérnek, hogy miket kell az önkormányzatnak végrehajtani. 

 Fülep Krisztián  Az önkormányzatnak 8,8 millió forintos önrészről kell határozni, erre lehet a közbeszerzést 
elindítani. 

Vella Zsolt polgármester  Az önkormányzatnak ez mibe kerül? 

Fülep Krisztián Semmibe, az önrészt akkor kell kifizetni, ha a támogatási okirat megérkezett. Sikerdíj nincs, nekik 
siker a munka. 

Soltész Attila címzetes főjegyző  Az önkormányzat esetében akkora napelemet célszerű feltenni, ami összhangban 
van a teljesítménnyel, vagy a fűtési rendszert állítja át az önkormányzat elektromos áramra. 
Nem biztos, hogy megéri mind a két épületre ekkora kapacitásra.   
A közbeszerzési eljárást mikor kell elindítani?  Ha kiírunk egy 50 milliós közbeszerzési eljárást  és kiderül a 
pályázati eljárás során, hogy nekünk nincs szükségünk ennyire pl.. 12 millió forintos elég, mivel a 
ennyi a fogyasztásunk. Ha nem veszi meg az önkormányzattól az áramot a Magyar Villamos  Művek Zrt. akkor 
az önkormányzatnak kára keletkezik.  Ha beszámítják a közvilágításba akkor ez a pályázat nagyon jó, erre viszont 
nincs állásfoglalás.   

Fülep Krisztián  A tavalyi feltételeknek megfelelően kell a közbeszerzést kiírni, három nap alatt meg van.  A 
közbeszerzés lebonyolítását is vállalják. 

Soltész Attila címzetes főjegyző Ha meg van a pályázati kiírás utána elég  a közbeszerzési eljárást lefolytani? 

Fülep Krisztián  A közbeszerzési eljárást érdemes megcsinálni most a tavalyi feltéteknek megfelelően. 

Soltész Attila címzetes főjegyző  Beszélünk egy összegről a kilowatthoz felszorozva, van egy felső limit a 
kiírásban. 

Fülep Krisztián   A pályázatban van egy maximum összeg, ezt az ELMŰ úgy állapította meg, több helyről 
megnézte a piaci árakat. Meg van határozva, hogy egy kilowatt nagyjából mennyibe kerül. 

GáspárJózsef képviselő  Ki kellene gyűjteni, hogy két-három évre visszamenőleg mennyi kilowatt energiát 
fogyasztott el az önkormányzat az intézményekben, a kultúrház, strand stb. 

Soltész Attila címzetes főjegyző    Ha ezen az épületen vannak a napelemek akkor csak ehhez az épülethez tartozó 
fogyasztást kompenzálják a napelemek. Ezt nem tudjuk, hogy hogyan kell értelmezni, be lehet-e tudni az 
önkormányzat összes fogyasztásába.  

Vella Zsolt polgármester  Kéri Filep Krisztiánt, hogy a komplett anyagot küldjék meg egy tervezettel együtt az 
önkormányzat részére, hogy a pályázat leadására startra készen legyenek. 

Fülep Krisztián  Természeten megküldik. 

9.   Badacsonytomaj Egészségház működési költségeinek támogatása.   

Vella Zsolt polgármester 
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Badacsonytomaj  Város  Önkormányzata  megkereste Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatát,  hogy  a 
fogorvosi  alapellátás  és  a  gyermekorvosi  ellátás  a  Kormányhivatal  Egészségpénztáránál  Badacsonytomaj, 
Badacsonytördemic,  Ábrahámhegy,  Salföld  és  Balatonrendes  települések  vonatkozásában  egy  finanszírozási 
körzetet alkot.  
Fogorvosi ellátást  dr.  Szörtsey Zoltán,  a  gyermekorvosi ellátást  dr.  Sellyei Ferenc végzi. Az orvosi rendelők 
fenntartását Badacsonytomaj Város Önkormányzata finanszírozza. 
2012.  január  1-től  a  rendelők  fenntartását,  a  közös  feladat  ellátására  tekintettel  Badacsonytomaj  Város 
Önkormányzata társulás útján kívánja működtetni. 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 177/2011. (XI.30.) számú határozatában az alábbiakról 
döntött:

Ábrahámhegy Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV. 
törvény  41.  §.  81)  bekezdésében  foglalt  felhatalmazással  élve  a  helyi  önkormányzatok  társulásairól  és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-ának rendelkezése alapján a fogorvosi alapellátás és 
gyermekorvosi ellátás közös fenntartására szóló megállapodást nem fogadja el.
Indoklás: az orvosi szolgáltatás fenntartása nem kötelező önkormányzati feladat
Badacsonytomaj  Város  Önkormányzatánál  2012.  február  16.-án  tartott  közös  testületi  ülés  alkalmával 
Badacsonytomaj Város Polgármester kérte fenti tárgy felülvizsgálatát.

Fedőné Vodenyák Katalin képviselő  Felnőtt orvosuk és védőnői szolgálatuk is van, viszont az anyagból ez nem 
derül ki. 

Gáspár József képviselő  A gyermekorvos költségeihez nincs köze az állandó lakosoknak. Tisztázni kell, hogy a 
költségek az egész egészségházra vonatkoznak-e, valamint  a vízdíjat is magasnak tartja. 

Soltész Attila címzetes főjegyző  Egy társulásról van szó, amelynek rendelkeznie kellene költségvetéssel, valószínű 
az önkormányzat költségvetésében szerepel. 

Gáspár József képviselő  A 246 e. Ft összegű telefonköltség is magas.

Kovács József alpolgármester  A badacsonytomaji háziorvosi rendelés nem terhelheti Ábrahámhegy községet. 

Vella Zsolt polgármester  A védőnő Révfülöpről jár Ábrahámhegyre. 

Gáspár József képviselő  Badacsonytomaji önkormányzat készítsen 2012. évre költségvetést, hogyan oszlanak meg 
a fogorvosi, gyermekorvosi, háziorvosi, védőnői költségek, mennyi költség esik a fogorvosra és gyerekorvosra. 
A gyermekorvosnál a 18 év alatti gyerekeket  kell figyelembe venni, a fogorvosnál az állandó lakosság szerint, 
ezeket számszerűleg ki kell gyűjteni. Véleménye szerint a  szolgálati lakás költségét is le kell vonni, ha szerepel 
benne. 

Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy a jegyző úr vegye fel a kapcsolatot a badacsonytomaji önkormányzattal, 
hogy az április 12-i ülésre előterjesztést készítsenek e tárgyban.  
Kéri a testületi tagokat aki egyetért a javaslattal és azt elfogadja, kézfeltartással szavazzon.  

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

65/2012.  /IV. 3. / Kt. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény  41.  §.  81)  bekezdésében foglalt  felhatalmazással  élve  a  helyi  önkormányzatok társulásairól  és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-ának rendelkezése alapján a fogorvosi alapellátás 
és gyermekorvosi ellátás közös fenntartására szóló megállapodás tekintetében az alábbi döntést hozza: 
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A képviselő-testület felhatalmazza a körjegyző urat arra,  vegye fel a kapcsolatot Badacsonytomaj Város 
Önkormányzatával, hogy a 2012. április 12-i együttes ülésre a badacsonytomaji Egészségház működési 
költségeinek  tárgyában előterjesztés készüljön. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

10.   Ivóvíz és csatornaszolgáltatással kapcsolatos pályázat benyújtása    a lakossági díjak csökkentésével   
kapcsolatban.     

Vella Zsolt polgármester 
A DRV. Zrt. megkereste az önkormányzatot, mely alapján kérhetik a lakossági díjak támogatását. A DRV. Zrt. 
nyújtja be a pályázatot Zánka Önkormányzat gesztorságával.
Az önkormányzatnak határozatban kell döntenie a támogatási igény benyújtásáról, és arról, hogy felhatalmazza a 
polgármestert a szükséges nyilatkozatok aláírására.
A támogatási igényt víz- és csatornaszolgáltatásnál 1002 Ft/m3 nettó Áfa küszöb érték felett lehet felterjeszteni. 
Ábrahámhegy Községben a víz és csatornaszolgáltatás esetében  nettó 1192 Ft/m3 a tényleges díj. A fenti díjak 
közötti különbözetre lehet pályázni az állam felé.

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 172/2011 (XI. 30.) határozatával döntött arról, hogy 
amennyiben a támogatás nem kerül megítélésre azt a fogyasztói díjakban kell érvényesíteni a szolgáltatónak.

Javasolja, hogy a nyújtsanak be pályázatot a 2012. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak 
csökkentésére. 
Kéri a testületi tagokat aki egyetért a javaslattal és azt elfogadja, kézfeltartással szavazzon.  

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

66/2012. /IV. 3. / Kt. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 2012. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás igénylésére. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a DRV Zrt.-t (Siófok Tanácsház út 7) Zánka Község Önkormányzat gesztorsága mellett az 
állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozatok aláírására, illetve, hogy a határozatot, 
valamint a szükséges dokumentumokat a DRV Zrt-nek megküldje.

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: 2012. április 3.

11. Strand vízimentési feladatainak ellátására szerződéskötés.   

Vella Zsolt polgármester 
A képviselő-testület  az előző években is a  strandi vízimentő alkalmazására a Vízimentők Magyarországi 
Szakszolgálata Egyesülettel /Zánka / kötött szerződést. Az egyesület megküldte a megbízási szerződés tervezetét 
és a 2012. évi szezonra vonatkozó strandi mentési ajánlatot.
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A vízimentési feladatok ellátásáért  a 2011. évi díjak: 
-      a vízimentési feladatok                                            6.670 Ft+Áfa/nap/fő.
-      Szállásdíj hozzájárulás        1.310 Ft+Áfa/nap/fő.       
-      Rádió bérleti díj                                                          708 Ft+Áfa/nap/bérelt rádió                        

A 2012. évi árajánlat szerint 
-      a vízimentési feladatok                                            7.370 Ft+Áfa/nap/fő
-      Szállásdíj hozzájárulás                                             1.310 Ft+Áfa/nap/fő.       
-      Rádió bérleti díj                                                           708 Ft+Áfa/nap/bérelt rádió                     

Gáspár József képviselő  Május 15-től június 1-ig ha rossz idő van ne számlázzák ki a vízimentés díját, de június 
1-től mindenképpen. 

Vella Zsolt polgármester   Telefonon egyeztet a zánkai szakszolgálattal, hogy megoldható-e. 
Javasolja, hogy az árajánlatot az előterjesztés szerint fogadják el.   
Kéri a testületi tagokat aki egyetért a javaslattal és azt elfogadja, kézfeltartással szavazzon.  

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

67/2012.  /IV. 3. / Kt. határozat

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  községi  strandon  vízimentő  alkalmazására 
2012.  május 15.-től  –  2012.  szeptember 15-ig,  a Vízimentők Magyarországi  Szakszolgálat Egyesülettel 
/Zánka /  /székhely levélcím: Keszthely,  Erzsébet  királyné u.  12./  kíván megállapodni,  1  fő  vízimentős 
foglalkoztatásával, az alábbi feltételek biztosításával: 

A szolgáltatást az alábbiak szerint fogadja el:
 
-      a vízimentési feladatok                                             7.370 Ft+Áfa/nap/fő
-      Szállásdíj hozzájárulás                                             1.310 Ft+Áfa/nap/fő.       
-      Rádió bérleti díj                                                           708 Ft+Áfa/nap/bérelt rádió                     

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

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

12.    Strand biztonsági őrszolgálatára érkezett ajánlat.   

Vella Zsolt polgármester 
A  strand biztonsági őrszolgálatára az alábbi  ajánlat érkezett: 
- G.GUARD Security /székhely:1215 Budapest, Árpád u. 8/B. / részéről. 
A cégnév változott előtte Z-Protektor Kft. volt, 2010. és 2011. években is a cég végezte az őrzést. 

A cég  600 Ft+Áfa/fő/óra áron tudja a szolgáltatást biztosítani.
A 2010. és 2011.  évi őrzés díja  500 Ft/óra/fő+ Áfa  összegű volt. 
A szolgálati időszak:  naponta  18.00 – 06.00 óráig. 
A szolgálati feladatokat az árajánlat tartalmazza.  
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Javasolja,  hogy  az  árajánlatot   600  Ft/óra/fő+  Áfa összeggel fogadják el. 
Kéri a testületi tagokat aki egyetért a javaslattal és azt elfogadja, kézfeltartással szavazzon.  

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

68/2012.  /IV. 3. / Kt. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában és működésében lévő szezonális 
jellegű községi strandjának őrzésére  2012.május 15. napjától – 2012.szeptember 15. napjáig /naponta 

18.00-6.00 óra/  a G.GUARD Security  / székhely: 1215 Budapest, Árpád u. 8/B. /kíván megállapodni.  

A biztonsági őrszolgálat szolgáltatási díja : 600 Ft/óra/fő+ Áfa.

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

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

13.    Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás. 
       

Vella Zsolt polgármester 
A Magyar  Államkincstár tájékoztatása szerint az idei évben is lehetőség van Közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatás igénybevételére.
Ezek  alapján  az  Önkormányzat  a  közművelődési  feladatellátásban  közreműködő  intézmény  –  kultúrház  – 
technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására pályázhat.
Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  2011.  évben  10.000.-  Ft  összegű  támogatást  nyert  közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatás jogcímén.
A pályázat leadásra került, melyben a saját forrás mértéke 50.000.- ként lett megjelölve. A pályázat elbíráláshoz 
szükséges a Képviselő-testület határozata, hogy fenti összeget elkülönítetten kezeli 2012. évi költségvetésében. 

Javasolja, hogy a pályázaton vegyenek részt és 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.15.) rendeletének  6. 
számú  melléklet  12.  pontjában  meghatározott  gépek,  berendezések beszerzéséhez hozzárendelt  510.000.-  Ft 
összegből különítsenek el 50.000 Ft-ot.
Kéri a testületi tagokat aki egyetért a javaslattal és azt elfogadja, kézfeltartással szavazzon.  

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

69/2012.  /IV. 3. / Kt. határozat

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  „A  helyi  önkormányzatok  könyvtári  és 
közművelődési  érdekeltségnövelő  támogatása” című pályázat keretében a  pályázat önrészeként szolgáló 
50.000.- Ft összeget Ábrahámhegy Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.15.) 
rendeletének   6.  számú  melléklet  12.  pontjában  meghatározott  gépek,  berendezések  beszerzéséhez 
hozzárendelt 510.000.- Ft összegből elkülönít.

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
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Határidő: azonnal 

14.   Ábrahámhegy Művelődési Ház festési munkálatainak megbeszélése árajánlat alapján.         

Vella Zsolt polgármester   A Művelődési Ház festési munkálataira az alábbi árajánlatok érkeztek: 

Török Zoltán szobafestő Badacsonytomaj:  munkadíj: 573.120 Ft anyagköltség: 201.300 Ft 
                                                                      összesen: bruttó 774. 420 Ft. 
Horváth Ferenc vállalkozó:  885.000 + 238.950 Ft Áfa összesen:  1.123.950 Ft. 

Hamulecz Zoltán vállalkozó Csabrendek:  Anyag és munkadíj összesen: bruttó 761.200 Ft. 

Javasolja, hogy Török Zoltán árajánlatát fogadják el bruttó 774. 420 Ft összegben. 
Kéri a testületi tagokat aki egyetért a javaslattal és azt elfogadja, kézfeltartással szavazzon.  

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

70/2012.  /IV. 3. / Kt. határozat

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Ábrahámhegy  Művelődési  Ház  festési 
munkálatainak elvégzésére Török Zoltán badacsonytomaji szobafestő árajánlatát fogadja el 
bruttó 774. 420 Ft összegben. 
A költségek fedezetét a 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 15.)  rendeletének tartalékkerete terhére 
biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

15.   Községi strandra saválló lépcső rendelése. 

Vella Zsolt polgármester  Szükséges lenne a községi strandra egy saválló lépcsőt rendelni. 
Javasolja, hogy Csillag István ábrahámhegyi vállalkozónál rendeljék meg. 
A fedezetet az  önkormányzat  2012.  évi költségvetésének tartalékkerete terhére biztosítsák nettó  250.000  Ft 
összegben. 
Kéri a testületi tagokat aki egyetért a javaslattal és azt elfogadja, kézfeltartással szavazzon.  

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

71/2012.  /IV. 3. / Kt. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli egy darab saválló lépcső elkészítését a 
községi  strandra Csillag István 8256  Ábrahámhegy,  Patak u.  6.  szám alatti  egyéni vállalkozótól  nettó 
250.000 Ft összegben.
A költségek fedezetét a 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 15.)  rendeletének tartalékkerete terhére 
biztosítja. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

16.   Melkovics János kérelme üzlet üzemeltetésével kapcsolatban. 

Vella Zsolt polgármester  Melkovics János egyéni vállalkozó  Ábrahámhegy, Nyírfa u. 16. szám alatti lakos 
kérelmet nyújtott be a képviselő-testülethez. A községi strandon a „C” pavilon strandcikk és újságárusítási 
termékkörben valamint minigolfpálya és vizibicikli  üzemeltetési jogát nyerte el. Kérelmében leírja, hogy a 

bérleményét egyéni vállalkozó jogviszonyban kívánja bérelni, de az üzemeltetés jogát az egyszemélyes Kft-ével 
szeretné működtetni, amit a képviselő-testület döntése után alapítana meg. Indokként leírja, hogy az egyéni 
vállalkozása több telephellyel rendelkezik, így nagyobb rizikó a fokozott hatósági ellenőrzések során, és 
mivel mindenhol alkalmazottak képviselik ezért az esetleges bírságok halmozódását kívánja ily módon 
kiküszöbölni.  

Javasolja, hogy a kérelemben foglaltakhoz járuljanak hozzá. 
Kéri a testületi tagokat aki egyetért a javaslattal és azt elfogadja, kézfeltartással szavazzon.  

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

72/2012.  /IV. 3. / Kt. határozat

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Melkovics  János  egyéni  vállalkozó  /8256 
Ábrahámhegy, Nyírfa u.  16./  kérelmére, amely az általa bérelt községi strandi „C” pavilon strandcikk-
ajándék  újságárusítással, valamint vízisportszerkölcsönző és minigolfpálya üzemeltetésére vonatkozott az 
alábbiak szerint döntött: 

Melkovics János kérelme szerint  bérleményét egyéni vállalkozói jogviszonyban  bérelné, de az üzemeltetés 
jogát átadná az általa alapítandó egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaság  részére.

A képviselő-testület Melkovics János kérelméhez hozzájárulását adja.  

Felelős: Vella Zsolt polgármester 
Határidő: azonnal 

17.    Vegyes ügyek.   

Vella Zsolt polgármester  A badacsonytomaji 2900 hrsz-ú ingatlan értékbecslése alapján 5.575.310 Ft járna 
Ábrahámhegy önkormányzatnak. Önkormányzatunk ragaszkodik a terület egyben történt értékbecsléséhez. 
Megkeresés esetén az értékbecslés szerinti ár a meghatározó. Az április 10-i bírósági tárgyaláson ezt képviselik. 

Vella Zsolt polgármester A nyilvános  ülést  18.45  órakor bezárja.   

k.m.f. 

Soltész Attila Vella Zsolt 
címzetes főjegyző polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője: Gáspár József  képviselő
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