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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
Ikt.szám: Á-82-81 /2012.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 8 .-i nyilvános
Helye: Ábrahámhegyi Polgármesteri Iroda hivatalos helyiség: Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
Jelen vannak: Vella Zsolt polgármester
Kovács József alpolgármester
Fedőné Vodenyák Katalin képviselő
Gáspár József képviselő
Zavari Judit Andrea képviselő
Meghívottak:

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

Vella Zsolt polgármester Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 5 tagú képviselő-testületből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes.
A képviselő-testületi ülést 16.00 órakor megnyitja.
Ismerteti a napirendet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok értékelésének megtárgyalása.
A Strand rendjéről és belépődíjairól szóló rendelet megtárgyalása.
Pro Ábrahámhegy Alapítvány pénzügyi beszámoló elfogadása.
INFO 2012. kiadvány rendelésével kapcsolatos döntés.
Falunap előkészítése.
Házi szennyvízátemelők javítására 2012. évi üzemeltetési szerződés megkötése.
7. Kiss Ferenc övezeti besorolás változás miatt ismételten benyújtott kárigénye.
8. Badacsonytomaj Egészségház működési költségeinek támogatása.
9. Honlap karbantartásának ügye.
10. Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának és a hozzá
kapcsolódó Társulási Megállapodásnak a felülvizsgálata és aktualizálása.
11. Községi Strandi munkálatokról döntés.
12. Kodály Zoltán születésének évfordulójára rendezett kiállítás.
13. Badacsonytomaj Általános Iskola kérelmeTatay napok rendezéséhez.
14. Ábrahámhegy 1115 hrsz.-ú ingatlanra érkezett vétellel kapcsolatos megkeresés.

ülésén.

2

15.
16.

Községi Strandra cserjék vásárlása.
Községi Strandon dohányzásra hely kijelölése.

Tájékozató
17. A 2012. I. negyedévi képviselő-testületi határozatokról.
Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirendi pontok tárgyalását a képviselőtestület fogadja el. Kéri, hogy szavazzon a napirend elfogadásával kapcsolatban.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi
75/2012. (V. 8. ) Kt. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. május 8.-i
napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

nyilvános

ülésének

1. Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok értékelésének megtárgyalása.
2. A Strand rendjéről és belépődíjairól szóló rendelet megtárgyalása.
3. Pro Ábrahámhegy Alapítvány pénzügyi beszámoló elfogadása.
4. INFO 2012. kiadvány rendelésével kapcsolatos döntés.
5. Falunap előkészítése.
6. Házi szennyvízátemelők javítására 2012. évi üzemeltetési szerződés megkötése.
7. Kiss Ferenc övezeti besorolás változás miatt ismételten benyújtott kárigénye.
8. Badacsonytomaj Egészségház működési költségeinek támogatása.
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9. Honlap karbantartásának ügye.
10. Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának és a hozzá
kapcsolódó Társulási Megállapodásnak a felülvizsgálata és aktualizálása.
11. Községi Strandi munkálatokról döntés.
12. Kodály Zoltán születésének évfordulójára rendezett kiállítás.
10 13. Badacsonytomaj Általános Iskola kérelmeTatay napok rendezéséhez.
11 14. Ábrahámhegy 1115 hrsz.-ú ingatlanra érkezett vétellel kapcsolatos megkeresés.
15. Községi Strandra cserjék vásárlása.
16. Községi Strandon dohányzásra hely kijelölése.
Tájékozató
17. A 2012. I. negyedévi képviselő-testületi határozatokról.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.
1.

Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok értékelésének megtárgyalása.

Vella Zsolt polgármester
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése alapján:
„A helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig – a
külön jogszabályban leírt tartalommal – átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal”.
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
10. számú mellékletében leírt tartalmi követelményeknek megfelelően az értékelést alábbiakban terjesztem elő.
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1./ A település 0-18 éves korosztályának demográfiai mutatói:

Ábrahámhegy

0-3 évesek
12

3-6 évesek
19

6-14 évesek
17

14-18 évesek
7

összesen
55

2./ Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
2011. június 30.-ig rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, Ábrahámhegy Községben 3 gyermek (1 család)
részesült. A támogatás összege 2011. évben: 5. 800,- Ft/ gyermek
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra, valamint elmaradt gyermektartásdíjra vonatkozó igény nem érkezett.
A támogatásra, kedvezményre való jogosultág minden esetben a törvényi előírásoknak megfelelően, a becsatolt
jövedelem-, és vagyonnyilatkozat alapján került megállapításra. Kérelmező családok a gyermekvédelmi törvény
19. §-a alapján vagyonnal nem rendelkeztek, illetve a családban az egy főre eső jövedelem nem érte el a legkisebb
öregségi nyugdíj összegét, tehát alacsony jövedelműek. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő
gyermekek családja: nagycsaládos, gyermeküket egyedül nevelő, GYES-en lévő, munkanélküli vagy alkalmi
munkából élők problémájával küzdő szülők.
Az önkormányzatot terhelő, gyermekeket érintő kiadások nagysága:
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri támogatások 100 %-a: lehívható volt.
Sítáborozást 1 fő részére támogatta az önkormányzat
A Gyvt-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatások:
Iskolakezdési támogatás:
- iskolakezdési támogatás 2011. évben 350.000Ft
- iskolai sítáborozók támogatása 7.000Ft
Az önkormányzathoz érkezett pénzbeli vagy természetbeni juttatási kérelem elutasításra nem került sor.
A gyermekétkezés megoldásának módja:
A napi háromszori étkezés igénybevételére (egyszeri meleg étkezéssel) az adott intézmények mindegyikében
lehetősége van a gyermekeknek.
Kedvezményes étkezésre a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, a magasabb összegű családi pótlékban
részesülő gyermekek, valamint a három- vagy több gyermekes családok gyermekei részesülnek.
Az étkezési kedvezmény mértékéről, a kedvezményt igénybe vevő gyermekek számáról információ nem áll
rendelkezésre.
3./ Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások
Az önkormányzat az 1997. évi XXXI. törvényben előírt kötelezettségének megfelelően a gyermekvédelmi
feladatok ellátását 2009. január 1. napjától a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja.
Ábrahámhegy község kinevezett családgondozója heti rendszerességgel tartotta fogadóóráját a kulturális centrum
épületében. A családgondozóval való kapcsolattartás folyamatos, az együttműködés jó.
2011. évben sor került a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett gyermekvédelmi
tanácskozásra, a község gyermekvédelmi rendszerének éves áttekintésére a jelzőrendszeri tagok beszámolóival.
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A gyermekek napközbeni ellátása Badacsonytomajon a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskolában és
óvodában, valamint Révfülöp nagyközség közös fenntartású intézményeiben (óvoda és iskola), társulati formában
biztosított.
4./ Jegyzői hatáskörben tett intézkedések
A gyermekek családban való nevelkedése, a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődése vagy más
érdeket sértő veszélyeztetettség a településen nem volt.
Kiskorú gyermek gyámság alatt nem áll, gyermekeket érintő hatósági intézkedésre nem volt szükség.
Bírósági eljárás nem volt.
Az elmúlt év során gyermek veszélyeztetettségről a hivatal nem szerzett tudomást, községben kiskorú
veszélyeztetettsége nem fordult elő.
Összességében megállapítható, hogy a községben a szülői és gyermeki jogok érvényesültek, az adott lehetőségeken
belül az önkormányzat és annak hivatala törekedett a lehető legjobb megoldásokat megtalálni és azokat a
jogszabályi előírások betartása mellett érvényesíteni.
5./ Városi gyámhivatal hatósági intézkedésére nem került sor.
6./ Felügyeleti szerv gyámhatósági, gyermekvédelmi szakmai ellenőrzésének tapasztalata
A gyámhatósági ellenőrzésre és a gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező
hatóság ellenőrzésére nem került sor.
7./ Javaslat a gyermekek helyzetének javítása érdekében:
A gyerekek részére történő további programok (játszóház, kirándulások, szakkör, stb…) megszervezése, a
szabadidő hasznos eltöltése, a közösségi élet megteremtése érdekében. Prevenciós tevékenységként célszerűnek
tartom az ORFK által hirdetett kezdeményezést az „Egy nap a biztonságért, egy nap az iskolában”, ezen
akciósorozat megvalósulását, folytatását javaslom, melynek kapcsán rendvédelmi szervek (ÁNTSZ, Tűzoltóság,
Katasztrófavédelem, Mentők, Honvédség, Rendőrség) megjelölt napokon nyílt nap keretein belül oktatást tartanak
általános iskolások részére. Ezeken az előadásokon a rendőrség a biztonságos közlekedésre, valamint a
bűnmegelőzés eszközeinek felhasználásával igyekszik ismeretet átadni, elsajátíttatni e gyerekekkel a
bűncselekmények elkövetésének megelőzését és az áldozattá válás kockázatának mérséklését. A gyermek és
ifjúságvédelmi tevékenység javítása érdekében szükséges lenne a jelzőrendszeri megbeszélések rendszeres tartása,
az elsődlegesen intézkedő, és a végrehajtó oldalakon jelentkező információk rendszeres megbeszélése.
Ezen felül a badacsonytomaji Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskolában működő DADA program,
melynek keretein belül az osztályfőnöki órákon rendőr előadásában hallhatnak a gyerekek a káros szenvedélyekről,
és a fogyasztás következményeiről.
8./ Bűnmegelőzés
A településen bűnmegelőzési program nem készült, gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetőkről a hivatal nem
szerzett tudomást. A Tapolcai Rendőrkapitányság megelőzési előadója Molnár András r. hdgy beszámolója
alapján jellemző elkövetést előidéző ok a fiatalkorú elkövetők körében az adott cselekmények társadalomra
veszélyességének nem ismerése, valamint a jogszabályi ismeretek szinte teljes hiánya. A fiatalkorú elkövetők
részben tudomással rendelkeznek a bűncselekmények megvalósulási formáiról, mégis a deviáns magatartás
eredményeként csoportokba verődés következtében a csoportszellem által motivált elkövetési mód, és az anyagi
haszonszerzés a domináns.
9./ Civil szervezettek való együttműködésről
Ábrahámhegy községben gyermekjóléti feladatokkal foglalkozó civil szervezet nem működik.
Szabadidős programok szervezését az önkormányzat végzi, mely esetében nagy hangsúlyt fektet a gyermekek
szórakozási, sportolási, pihenési lehetőségeinek biztosítására.
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Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok értékeléséről szóló
beszámoló elfogadásra kerüljön és ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon.

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi
76/2012. /V. 8. / Kt. h a t á r o z a t
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja.
Az értékelés Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal felé történő megküldéséről a
körjegyzőség gondoskodik.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Soltész Attila címzetes főjegyző

2.

A Strand rendjéről és belépődíjairól szóló rendelet megtárgyalása.

Vella Zsolt polgármester
Ábrahámhegy Önkormányzat Képviselő-testülete 2009 évben fogadta el a strand rendjéről és belépődíjairól szóló
7/2009.(V.20.) számú rendeletét.
Az önkormányzati rendelet 2. §-ában kerültek meghatározásra a strand üzemeltetésének szabályai, melyek között
a strand szezonális nyitva tartási idejét is meghatározta a Képviselő-testület. 2012. évtől a strandszezoni időtartam
kezdetére május 15. napját , a strandzárásra szeptember 15. napját. E dátumok átvezetése szükséges a rendelet
szövegében.
Ábrahámhegy Község Önkormányzata folyamatosan fejlesztéseket hajtott és hajt végre a strand területén.
Áthelyezésre és felújításra kerül a játszótéri elemek, továbbá a strandon tereprendezési és füvesítési munkákat
folytattunk. A fenti fejlesztések nagymértékben emelik a strand színvonalát.
2010. és 2011. években belépődíj emelés nem történt, 2012. január 1-től kezdődően az általános forgalmi adó 25
%-ról 27%-ra emelkedett, illetve az infláció mértéke (2010. év 4,2%, 2011. év 4,7 %, 2012. év 3,9 %) sem lett
érvényesítve.
A mellékelt 1. számú kimutatás a jegyárak előzőekben leírt tényezők figyelembevételével kialakult árakat mutatja
be.
A csatolt 2. számú kimutatás Ábrahámhegy és a környezetében lévő önkormányzatok területén működő strandok
belépődíjait mutatja be. Az összehasonlító táblázathoz megjegyzésként tájékoztatásul fűzzük hozzá, hogy a
balatonszepezdi és a badacsonytomaji strandjegyek árak a 2012. évre érvényesek. Révfülöp település
vonatkozásában az önkormányzat képviselő-testülete elé terjesztett előterjesztés ez évi adataiból indultunk ki.
Ábrahámhegy Község Önkormányzatának strandról szóló rendeletében a belépőjegyek árai bruttó összegben
szerepelnek. 2011. évben a községi strand bevétele ÁFA nélkül 17.645 e/Ft volt (bérleti díjak nélkül).
A községi strandon saját erőből jelentős fejlesztéseket hajtottak végre, ezáltal nagy a vonzereje és nagy színvonalú
strandunk van.
Kovács József alpolgármester A badacsonytomaji újságban még drágább árak vannak, a 450 Ft-os ifjusági jegy
véleménye szerint magas. A községi strandunkon javasolja, hogy az árakat a strand színvonalához igazítsák hozzá,
a szolgáltatással egyenértékben legyenek az árak.
Vella Zsolt polgármester A rendelettervezetben szereplő összegekből kerekíteni javasolja a napi gyermek jegyet
16 óra után 120 Ft-ra, a napi diákjegyet 14 év felett 180 Ft-ra és 60 év feletti napi jegyet is 180 Ft-ra.
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Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy a rendelettervezet
módosítással és ezzel egyetért az kézfeltartással szavazzon.

elfogadásra

kerüljön

a

fenti

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta az alábbi
7/2012. /V. 14. / rendeletét
a strand rendjéről és belépődíjairól szóló 7/2009. /V. 20. / rendeletének módosításáról.
/1. sz.mell. /

3.

Pro Ábrahámhegy Alapítvány pénzügyi beszámoló elfogadása.

Vella Zsolt polgármester
Ábrahámhegy Község Önkormányzat képviselő- testülete, mint alapító 1992. évben elhatározta, hogy alapítványt
hoz létre PRO Ábrahámhegy Alapítvány névvel.
Az Alapítvány Alapító Okiratának 8./ pontja alapján az Alapítvány évente beszámol az alapítónak és a
csatlakozóknak a támogatási eszközök, források felhasználásáról.
A PRO Ábrahámhegy Alapítvány 2012. április 12-én tartott éves ülésén az Alapítvány 2011. évi pénzügyi
beszámolóját is tárgyalta és elfogadta.
Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy a Pro Ábrahámhegy Alapítvány pénzügyi beszámolója elfogadásra
kerüljön és ezzel egyetért az kézfeltartással szavazzon.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi
77/2012. /V. 8. / Kt. h a t á r o z a t
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő testülete, mint alapító, a PRO Ábrahámhegy Alapítvány
2011.évi pénzügyi beszámolóját megismerte és azt elfogadja.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.
4.

INFO 2012. kiadvány rendelésével kapcsolatos döntés.

Vella Zsolt polgármester
A Mátrix stúdió (8253 Révfülöp, Füredi u. 15.) azzal kereste meg Ábrahámhegy Község Önkormányzatát, hogy a
2012. évben szintén megjelenik az INFO 2012 információs kiadvány, mely közzé teszi a település legfontosabb
közérdekű információit, úgy mint a település programjait, fontosabb látnivalóit.
Ábrahámhegy Község Önkormányzata a 2011. évben is megrendelte a kiadványt, azonban egy dátum elírásra
került, és emiatt vállalták, hogy az idei kiadványban az Önkormányzat hirdetése mellé ingyenesen +1 oldalt
biztosítanak.
Az Önkormányzat 1/2012. (II.15.) számú költségvetési rendeletében Reklám és Propaganda soron 800.000.- Ft-ot
biztosított, de ez idáig ilyen jellegű kiadás nem jelentkezett.
Mellékletként csatolva: - Mátrix Stúdió ajánlata
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- Ígérvény a 2012 évi kiadvány +1 oldalas ingyenes megjelenésére
Javasolja, hogy a kiadványban a rendezvényeket és a strandot emeljék ki.
Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy az INFO 2012. kiadvány rendelése bruttó 60.000 Ft összegben
elfogadásra kerüljön és ezzel egyetért az kézfeltartással szavazzon.

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi
78/2012. /V. 8. / Kt. h a t á r o z a t
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mátrix Stúdió-tól (8253 Révfülöp, Füredi u.
15.) bruttó 60.000 Ft összegben megrendeli az INFO 2012 információs kiadványt, melyben megjelenésre
kerülnek Ábrahámhegy Község közérdekű információi egy + egy oldalon, kiemelve a rendezvényeket és a
községi strandot.
Javasolja, hogy a Badacsony és környéke Infoban jelenjen meg.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.
5.

Falunap előkészítése.

Vella Zsolt polgármester
Ábrahámhegy Község Önkormányzata a 4/2012. (I.19.) Kt. határozatában elfogadta Ábrahámhegy Község
Önkormányzat 2012. évi rendezvénytervét.
A rendezvényterv alapján a Falunap, Gyermeknap 2012. június 16-án kerülne megrendezésre, 370.000.- Ft
költséget rendelt kiadásként, melyet az az 1/2012. (II.15.) számú költségvetési rendeletében biztosított.

Kovács József alpolgármester Részt vett az alsóörsi motoros fesztiválon és nagyon jó érzéssel töltötte el ez a
program és az, hogy mennyire tetszett mindenkinek. Javasolja, hogy rendezzék meg az ábrahámhegyi motorosok
randevúját.
Vella Zsolt polgármester Egyetért a javaslattal, mivel ezáltal is emelik a színvonalat a falunapon.

6. Házi szennyvízátemelők javítására 2012. évi üzemeltetési szerződés megkötése.
Vella Zsolt polgármester
Ábrahámhegy Község Önkormányzat szennyvízcsatorna hálózatán üzemelő szennyvíz házi átemelők
vonatkozásában 2008. évtől kezdődően DRV Zrt. látta el a szivattyúk és az ahhoz tartozó alkatrészek javítását,
cseréjét a megkötött szerződés alapján.
A munkalapokat a DRV havonta megküldi az Önkormányzat részére.
Használó hibájából történő meghibásodások díjának továbbszámlázása 2010 november 15. –ét követő
meghibásodások esetén kerül sor Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testület 136/2010 (XI. 15)
számú határozata alapján. 2010 évben november 15.-ét követő használó által bekövetkezett meghibásodás 2010
évben nem történt.
2011 augusztus 16-ig a beérkezett jegyzőkönyvek alapján: 20 esetben történt meg összesen :408.000 Ft + Áfa,
bruttó 510.000 Ft értékben a számla kibocsátás meghibásodás fogyasztó általi okozása miatt.
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Több esetben a fogyasztók reklamálták, hogy a meghibásodás javítása nem a munkalap szerint történt, a
munkalapokat tovább küldtük a panaszokkal együtt kivizsgálás céljából a DRV felé. A DRV ezen ügyben a
harmadik megkeresést követően reagált.
A 2012 évre tervezett eszközhasználati díj becsült mértéke: nettó 2.028.000 Ft.
Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy az üzemeltetési szerződés elfogadásra kerüljön és ezzel egyetért az
kézfeltartással szavazzon.

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi
79/2012. /V. 8. / Kt. h a t á r o z a t
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a DRV Zrt-vel (8600 Siófok Tanácsház u. 7) az
„Ábrahámhegy Község önkormányzati tulajdonú –szennyvízközműveinek üzemeltetési szerződése
körébe nem tartozó –házi szennyvízátemelők egyedi meghibásodásának javítása és
hibaelhárítása” tárgyú szerződést köt.
Az átemelők telepítési helyét a Közműtulajdonos által átadott a szerződés 1 számú mellékletét képező
jegyzék tartalmazza. A vállalkozási szerződés nem terjed ki a házi gravitációs szennyvízelvezető
rendszerre, kizárólag a házi szennyvízátemelőkre és a hozzájuk kapcsolódó szennyvíz
nyomócsőre.
A vállalkozói szerződés területi határa a szennyvízátemelő gravitációs becsatlakozó csonkjának az átemelő
befogadó tartályon belüli végződése.”
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szerződés aláírására.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: 2012. május 30.
7.

Kiss Ferenc övezeti besorolás változás miatt ismételten benyújtott kárigénye.

Vella Zsolt polgármester
Kiss Ferenc képviseletében Gulyás Balázs ügyvéd megkereste Ábrahámhegy Község Önkormányzatát azzal, hogy
a 2739 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolása megváltozott emiatt a volt tulajdonos ingatlanát alacsonyabb áron tudta
értékesíteni és a különbözeti összeget valamint az ügyvédi díj megtérítését Ábrahámhegy Község Önkormányzata
által kéri megtéríteni.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012 május 24.-i ülésén a 83/2011 (V.24.) számú
határozatot hozta.
Az ügyvéd ismételten megkereste Ábrahámhegy Község Önkormányzatát 2012 április 17-én, mely
megkeresésben szintén kéri a kára valamint az ügyvédi költség megtérítését.
A megkeresés alapján a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül kell nyilatkozni az anyagi kár
megtérítését illetően.
Az ingatlan vonatkozásában a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a 18/2005 (XII.15) számú rendelet
elfogadásakor történt az övezeti besorolás módosítás.
A besorolás módosítása Ábrahámhegy Község Önkormányzata részére kötelező erejű volt, mivel Ábrahámhegy
vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs
tanulmánytervének elfogadásáról szóló 27/2005 (VIII. 16.) TNM rendelete az Önkormányzat rendeletére nézve
kötelező erejű.
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Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselőtestülete nem alkothat olyan rendeletet, mely ellentétes
magasabb szintű jogszabállyal. A jogszabály alkotási hierarchia alapján a miniszteri rendelet magasabb szintű
jogszabály, mint az Önkormányzati rendelet.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997 évi LXXVIII tv. 30 §. határozza meg a kártérítésre
vonatkozó szabályokat.
Fentiek alapján a beadványozónak keletkezhetett kára, melyet nem Ábrahámhegy Község Önkormányzata okozott,
hanem a Magyar Állam, így álláspontom alapján a kártérítési peres eljárást is az Állammal szemben kell
megindítani.
Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy a képviselő-testület 83/2011. /V. 24. / számú határozatot továbbra
is fenntartsák és ezzel egyetért az kézfeltartással szavazzon.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi
80/2012. /V. 8. / Kt. h a t á r o z a t
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Ferenc képviseletében Dr. Gulyás Balázs
ügyvéd által 2012 április 17.-én benyújtott kártérítési igényével kapcsolatban fenntartja a 2011 május 24-én
hozott 83/2011. /V. 24. / Kt. számú határozatát.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: 2011. június 10.
8. Badacsonytomaj Egészségház működési költségeinek támogatása.

Vella Zsolt polgármester
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.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 65/2012. (IV.3.) 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 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.
2012. április 10-én kapott kimutatás alapján az alábbi költségek terhelik Ábrahámhegy Községet. (Kimutatás az
előterjesztéshez mellékelve)
Az egészségház költségmegosztásánál a felnőtt orvosi rendelő, és a védőnői ellátás teljes egészében
Badacsonytomaj Várost terheli.
A fogorvosi rendelő költségeit a 0-X éves korosztály között osztották meg, létszámarányosan, Ábrahámhegy
tekintetében 571 fő, mely az összes létszám 13,93 %-a, azaz a teljes költségnek szintén a 13,93%-a, azaz 45.263.Ft.
A gyermekorvosi rendelő költségeit a 0-18 éves korosztály között osztották meg szintén létszámarányosan,
Ábrahámhegy tekintetében 55 fő, mely az összes létszám 11,98%-a, , azaz a teljes költségnek szintén a 11,98 %-a,
azaz 78.097.- Ft.
A technikai helyiségek tekintetében a fogorvosi rendelőnél számolt 13,93% és a gyermekorvosi rendelőnél számolt
11,98% számtani átlaga alapján lett számolva, 12,95 %-al, mely 69.399.- Ft költséget jelent.
Ábrahámhegy Község Önkormányzatát összesen 192.759.- Ft-ban terhelné az Egészségház kiadásainak
támogatása, mely a 2012.-es költségvetésbe előre nem lett betervezve.
Soltész Attila címzetes főjegyző Az orvosi szolgáltatás fenntartása nem kötelező önkormányzati feladat Az
önkormányzatnak kötelezettsége nincs, mivel az orvosok vállalkozásban végzik. Az együttes ülésen
Badacsonytördemic önkormányzata fenntartotta, hogy nem kíván részt venni a megállapodásban, így máris
nem annyi önkormányzat vesz részt a társulásban. Kötelezettsége nincs az önkormányzatnak, csak abban az
esetben kell fizetnie ha társul. Másik megoldás, hogy támogatást nyújt az éves költségvetésének a
függvényében, vagy nem kíván semmilyen formában részt venni benne.
Kovács József alpolgármester Javasolja, hogy a 192.759 Ft-ot támogatás formájában fizessék ki.
Gáspár József képviselő A 192.759 Ft egy tájékoztató jellegű adat, az önkormányzat jelenlegi lehetősége szerint
100 e. Ft-ot fizessenek.
Kovács József alpolgármester Ez a rájuk eső összeg 50 %-a, ennyit fizessenek és az önkormányzat anyagi
lehetőségének függvényében a többit.
Vella Zsolt polgármester Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy a badacsonytomaji egészségház működési
költségeihez 96.380 Ft összegben járuljanak hozzá, az kézfeltartással szavazzon. Ezen összeg
Ábrahámhegy Község Önkormányzatát terhelő összeg 50 %-a, amely Badacsonytomaj önkormányzat
tájékoztató adata alapján került meghatározásra.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi
81/2012. /V. 8. / Kt. h a t á r o z a t
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.
A képviselő-testület döntése szerint a Badacsonytomaj Egészségház működési költségeihez bruttó 96.380 Ft
összegben járul hozzá 2012. évben. Ezen összeg Ábrahámhegy Község Önkormányzatát terhelő összeg 50
%-a. A további hozzájárulás az önkormányzat anyagi lehetőségének függvényében történik.
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Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.
9. Honlap karbantartásának ügye.
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.
A karbantartási költségek jelenlegi díja 12.000 Ft/hó, az árajánlat 2012. évre 15.000 Ft/hó. Fényképezés díjazása
fél óra időtartamra, 3.500 Ft, 1-1,5 óra időtartamra 7.000 Ft, 1,5-3 óra időtartamig 10.000 Ft, 3-4 óra
időtartamig 14.000 Ft, CD lemezek igénylésa 1.000 Ft/db.
A képviselő-testület a beadott árajánlatot megvitatta és az alábbiak szerint fogadja el:
-karbantartási költségek
15.000 Ft/hó.
-fényképezés 1-3 óra időtartam
7.000 Ft.
3-5 óra időtartam
10.000 Ft.
-5 óra felett és ugyanazon napon több esemény történik egy napnak számít, amely maximum 14.000 Ft.
Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy a honlap karbantartására a szerződés a fenti módosítások szerint
elfogadásra kerüljön és ezzel egyetért az kézfeltartással szavazzon.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi
82/2012. /V. 8. / Kt. h a t á r o z a t
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Herceg Zoltán (8256 Ábrahámhegy, Patak u. 44.)
egyéni vállalkozó árajánlatát elfogadja az alábbiak szerint:
-karbantartási költségek
-fényképezés :1-3 óra időtartam
3-5 óra időtartam

15.000 Ft/hó.
7.000 Ft.
10.000 Ft.

5 óra felett és ugyanazon napon több esemény történik egy napnak számít,
amely maximum 14.000 Ft.
Ábrahámhegy Községet bemutató internetes honlap elkészítésére, a települést bemutató információs
adatbázis létrehozására és annak karbantartására 2002. július 29. napján kötött megbízási szerződés
hatályát veszti és az 1. számú melléklet szerinti megbízási szerződést elfogadja.
Felhatalmazza a polgármester a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.
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10. Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának és a hozzá
kapcsolódó Társulási Megállapodásnak a felülvizsgálata és aktualizálása.
Vella Zsolt polgármester
Révfülöp Önkormányzata megküldte a mellékletként becsatolt tárgyi anyagot azzal, hogy a képviselő-testület az
előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatokat fogadja el.
A jogszabályi változások miatt szükségessé vált Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda Alapító
Okiratának és hozzá kapcsolódó Társulási Megállapodásnak a felülvizsgálata és aktualizálása.
A Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda Alapító okiratának módosítása 2011. július 12-én történt. Ezt
követően történő jogszabály változás miatt az alapító okiratot aktualizálni szükséges.
A bevezető részben az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényt hatályon kívül helyeztek, mely
törvény helyett az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény lépett hatályba, a hozzá kapcsolódó
végrehajtásról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelettel ( továbbiakban: Ávr.) együtt.
Az alapító Okirat gazdálkodási jogkörénél történt változás átvezetésre.
A költségvetési szerv előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát pontosan szabályozza az Ávr. 8.§ (1)
bekezdés a) és b) pontja, melyet ezek szerint kell az alapító okiratban is szabályozni.
A gazdálkodási jogkörnél is pontosítani kell, mivel 2012-től az önállóan működő költségvetési szervek is
rendelkeznek elemi költségvetéssel, mely a gesztor település költségvetési rendeletébe épül be. Változásként
jelentkezik még, hogy az önállóan működő költségvetési szervek is rendelkeznek bankszámlával és adószámmal,
melyet szintén szükséges az alapító okiraton aktualizálni.
Jelentős módosításként jelentkezik a 15. pontban rögzített maximálisan felvehető gyermeklétszám, és csoportok
száma, mely átszervezésnek minősül. Az átszervezéshez szükséges nyilatkozatok előkészítésre kerültek. A
jogszabályokban előírt „alkalmazotti közösség vélemény nyilvánítása” és a „Szülői közösség vélemény
nyilvánítása” rendelkezésre áll. Az átszervezés vonatkozásában az Óvoda vezetője által kidolgozásra került a
bővítés miatti személyi és dologi kiadások változása, feltétele. A Társulási Tanács a januári Társulási ülésen elvi
egyetértését fejezte ki a csoport számának és a felvehető gyermeklétszám maximális számának emelése tárgyában.
Az Alapító Okirattal a Társulási megállapodást is szinkronba kell hozni.
A Társulási megállapodásban így módosításra került a gazdálkodással kapcsolatos pont, illetve kibővítésre került
az alapító okirat szerint a társulás által ellátott feladat a- munkahelyi étkezéssel-.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Társulási Tanács a határozati javaslatokat jóváhagyta.
Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatok elfogadásra kerüljenek
és ezzel egyetért az kézfeltartással szavazzon.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi
83/2012. /V. 8. / Kt. h a t á r o z a t
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda
1/839/2011. nyilvántartási számú Alapító Okiratát módosítja és a felvehető maximális gyermeklétszámot 50
főben a csoportok számát 2 csoportban állapítja meg.
Az Alapító Okirat módosítása jóváhagyása napján lép hatályba.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi
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84/2012. /V. 8. / Kt. h a t á r o z a t
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda
1/839/2011. nyilvántartási számú Alapító Okiratának módosítását a tervezetben foglalt tartalommal
jóváhagyja.
Az Alapító Okirat módosítása jóváhagyása napján lép hatályba.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi
85/2012. /V. 8. / Kt. h a t á r o z a t
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda
Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról szóló megállapodás módosítását a tervezetben foglalt
tartalommal jóváhagyja.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.
11. Községi Strandi munkálatokról döntés.
Vella Zsolt polgármester
A tavasz során végzett strandi beruházás során felmerült, hogy további munkálatok elvégzése vált szükségessé.
A javasolt munkálatok:
- Hulladékszállító konténerek beton tárolására szolgáló talapzat kialakítása
- Lábteniszpálya bővítése biztonságosabbá, és szélesebbé tétele
- Kút talpazatának kialakítása
- Áthelyezésre kerülő játszótér körbeszegélyezése
- Nádas felőli kerítés javítása vashálós kialakítás
A munkálatok elvégzésére Galler István egyéni vállalkozótól került ajánlat bekérésre. Az ajánlat az előterjesztés
mellékletét képezi.
Az ajánlat összege bruttó 1 013 777 Ft.
Ábrahámhegy Község Önkormányzata a tárgyi munkákat nem tervezte költségvetésében, így ellenértéke a
tartalékkeret terhére lehetséges
Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy Galler István egyéni vállalkozótól rendeljék meg a munkálatok
elvégzését 798.250 Ft+Áfa összegben és ezzel egyetért az kézfeltartással szavazzon.
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Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselőtartózkodás nélkül meghozta az alább

testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és

86/2012. /V. 8. / Kt. h a t á r o z a t
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Galler István egyéni vállalkozótól /székhely: 8256
Ábrahámhegy, Patak u. 15./ megrendeli a benyújtott árajánlat szerinti munkálatok elvégzését 798 250 Ft
+Áfa összegben.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Költségvetésében a beruházás elvégzéséhez szükséges összeget a 2012.
évi költségvetésének tartalékkerete terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: 2011. június 10.

12. Kodály Zoltán születésének évfordulójára rendezett kiállítás.
Vella Zsolt polgármester
Ábrahámhegy Község Önkormányzata a 4/2012. (I.19.) Kt. határozatában elfogadta Ábrahámhegy Község
Önkormányzat 2012. évi rendezvénytervét.
A rendezvényterv alapján a Kodály Zoltán születésének évfordulójára rendezett kiállítás 2012. június 3-2012.
június 24-ig kerülne megrendezésre, melyhez 100.000.- Ft költséget rendelt kiadásként, melyet az 1/2012. (II.15.)
számú költségvetési rendeletében biztosított.
A kiállítást a Pro Ábrahámhegy Alapítvány további 80.000.- Ft összegben támogatja.

13. Badacsonytomaj Általános Iskola kérelmeTatay napok rendezéséhez.
Vella Zsolt polgármester
Ábrahámhegy Község Önkormányzatát megkereste támogatási kérelmével a Tatay Sándor Közös Fenntartású
Általános Iskola (8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8.). Az Iskola az idei tanévben ünnepli fennállásának 25.
évfordulóját, amit a Tatay-napok keretében szerveznek meg, ehhez kérik, hogy az Önkormányzat a rendezvény
költségeihez járuljon hozzá.
Ábrahámhegy Község Önkormányzata az 1/2012. (II.15.) számú költségvetési rendeletében működési célú
pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre soron 700.000.- forintot biztosított alapítványok, egyesületek, civil
szervezetek támogatására.
A támogatás ez idáig az alábbiak alapján került felosztásra:
- Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesület:
200.000.- Ft (15/2012. /I.19./Kt.hat.)
- Ábrahámhegyi Tűzoltó Egyesület:
200.000.- Ft (39/2012. /II.13./Kt.hat.)
Azaz az Önkormányzat a 2012. évben 300.000.- Ft összeget biztosíthat további alapítványok, egyesületek, civil
szervezetek támogatására a 2012. évi költségvetése alapján.
Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy 25.000 Ft-tal járuljanak hozzá a Tatay napok rendezéséhez és ezzel
egyetért az kézfeltartással szavazzon.
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Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselőtartózkodás nélkül meghozta az alábbi

testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és

87/2012. /V. 8. / Kt. h a t á r o z a t
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános
Iskola (8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8.) kérelmét megismerve, döntése szerint egyszeri 25.000,- Ft összegű
anyagi támogatásban részesíti a Tatay napok megrendezéséhez.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.
14.

Ábrahámhegy 1115 hrsz.-ú ingatlanra érkezett vétellel kapcsolatos megkeresés.

Vella Zsolt polgármester
Ábrahámhegy Község Önkormányzatát megkereste Haragh János mint az Ábrahámhegyi Csónakkikötő Egyesület
tagja, hogy az Ábrahámhegy Község Önkormányzat tulajdonában álló Ábrahámhegy 1115 hrsz-ú ingatlant az
egyesület megvásárolhatja-e.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2010 (VI. 22.) önkormányzati rendelet alapján az ingatlan kivett közút
megnevezésű ingatlanként szereplő forgalomképtelen vagyontárgy.
A 2011 évi CXCVI törvény 5.§ (3) bekezdése alapján a helyi közutak és műtárgyaik a nemzeti vagyonhoz
tartoznak.A hivatkozott törvény és Önkormányzati rendelet alapján közútként az ingatlan nem értékesíthető.
Szavazásra bocsátja, hogy a törvény alapján az ingatlan nem értékesíthető és aki ezzel egyetért
az kézfeltartással szavazzon.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi
88/2012. /V. 8. / Kt. h a t á r o z a t
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Haragh János 8256 Ábrahámhegy, Fenyves utca
4. szám alatti lakos által benyújtott Ábrahámhegy 1115 hrsz-ú ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelmét
elutasítja, azzal, hogy az Önkormányzat a nemzeti vagyonához tartozó ingatlant a 2011 évi CXCVI törvény
rendelkezései alapján nem értékesítheti. A tulajdonjogot csak egyéb Önkormányzat vagy a Magyar Állam
részére engedheti át.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: 2011. június 10.
15. Községi Strandra cserjék vásárlása.

Vella Zsolt polgármester
Ábrahámhegy Község strandján a vizesblokk körüli területen lévő levendulák nagy része tönkrement.
A növények pótlása szükséges.
A területre 270 db növény telepítésére került ajánlat bekérésre.
A növények fele-fele arányban Orbáncfű és Madárbirs cserjék.
A beszerzésre került ajánlat a Folly Bt-től érkezett az ajánlati ár 135 000 Ft +Áfa

16

A képviselő-testület a növények vásárlását megvitatta és fekvő tujákat vásárol nettó 50 e. Ft összegben.
Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy a strandra fekvő tujákat vásároljanak nettó 50.000 Ft összegben és
ezzel egyetért az kézfeltartással szavazzon.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alább
89/2012. /V. 8. / Kt. h a t á r o z a t
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Strandra fekvő tujákat vásárol
maximum nettó 50.000 Ft összegben.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat a 2012. évi költségvetésében a szükséges összeget a tartalékkeret
terhére biztosítja.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.

16.

Községi Strandon dohányzásra hely kijelölése.

Vella Zsolt polgármester
Ábrahámhegy Községi Strandon lévő pavilonok üzemeltetői kérelmet nyújtottak be arra vonatkozóan, hogy a
strandi büfék előtti térkövezett területen dohányzásra kijelölt hely legyen biztosítva a vendégek számára.
Az ügyintéző telefonon megkérdeztem a Tapolcai Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv tárgyban illetékes
ügyintézőjét Papp Borbálát, hogy a büfé pulttól 5 méterre a járda alsó széléig jelölhető-e ki dohányzó hely.
Tájékoztatott, hogy igen kijelölhető, melyet „Kijelölt dohányzóhely „ táblával kell ellátni. A büfé üzemeltetőknek
a hamutartókat biztosítani kell.
Kérdésemre, hogy a Strandi Üzemeltetési Szabályzat módosítása szükséges-e, mivel ebben már történt
dohányzásra hely kijelölése az alábbiak szerint:
„Dohányzásra kijelölt hely: A bejárati járda, a lábteniszpálya vonalától a vizesblokkig és alatta található járdáig
körülhatárolt terület.”
Tájékoztatott, hogy a 2012. február 29-én a részükről jóváhagyott Strandi Üzemeltetési Szabályzat módosítása
nem szükséges, erről hivatalos feljegyzés készült.
Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy a strandon dohányzóhelyet jelöljenek ki és a tábla kihelyezése is a
büfé üzemeltetők kötelessége, az kézfeltartással szavazzon.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi
90/2012. /V. 8. / Kt. h a t á r o z a t
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Ábrahámhegy Községi
Strandon a strandi büfék üzemeltetőnek kérelmére dohányzóhely kijelöléséhez hozzájárul.
A dohányzóhely a büfé pulttól 5 méterre a járda alsó széléig terjedhet.
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A dohányzóhelyet „Kijelölt dohányzóhely „ táblával kell ellátni, amely a büfé üzemeltetők kötelezettsége.
A büfé üzemeltetőknek a hamutartókat is biztosítani kell.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.
17. Tájékoztató a 2012. I. negyedévi képviselő-testületi határozatokról.
Vella Zsolt polgármester Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 16. §. 1./bekezdése alapján
a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés
elfogadásáról. A 2012. I. negyedévi képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató jelen
előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.
Szavazásra bocsátja, aki támogatja azt, hogy a képviselő-testületi határozatokról szóló
tájékoztató elfogadásra kerüljön és ezzel egyetért az kézfeltartással szavazzon.

2012. I. negyedévi

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

91/2012. /V. 8./ Kt. h a t á r o z a t
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 1/2011. /I. 31./ rendeletének 16. §. 1./ bekezdése alapján a
2012. I. negyedévi lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Vella Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.

k.m.f.

Soltész Attila
címzetes főjegyző

A jegyzőkönyv hitelesítője: Kovács József

Vella Zsolt
polgármester

alpolgármester

