1

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
Ikt.szám: Á-82-109 /2012.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 19-i nyilvános
Helye: Ábrahámhegyi Polgármesteri Iroda hivatalos helyiség: Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
Jelen vannak: Vella Ferenc 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 Ferenc Zsolt polgármester Tisztelettel köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 5 tagú képviselő-testületből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes.
Javasolja, hogy a napirendeket egészítsék ki
a szabálysértési tényállást tartalmazó önkormányzati rendelkezések hatályon kívül helyezése
a szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatos változások
a Mozdulj Balaton programsorozat szervezése
a bornapok rendezvényre áramellátás biztosítása
a mobilstéghez feljáró rendelése napirendekkel.
A képviselő-testületi ülést 17.00 órakor megnyitja.
Ismerteti a napirendet:
1. Kórház átalakításra vonatkozó törvényi rendelkezések felülvizsgálata.
2. Az önkormányzati feladatellátás várható lehetősége, a többcélú társulás
jövője.
3. Köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről
szóló 14/2010. /XII.23./ rendelet módosítása.
4. Útjavításra érkezett ajánlatról döntéshozatal.
5.

Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesületével megállapodás.

6. Tapolcai Rendőrkapitányság Kapitányságvezetői munkakörre

ülésén.
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támogató határozat.
7.

A szabálysértési tényállást tartalmazó önkormányzati rendelkezések
hatályon kívül helyezése.

8.

Szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatos változások.

9.

Mozdulj Balaton programsorozat szervezése.

10.

Bornapok rendezvényre áramellátás biztosítása.

11.

Mobilstéghez feljáró rendelése.

Tájékoztató
a 2012. II. negyedévi képviselő-testületi határozatok elfogadásáról.

Vella Ferenc Zsolt polgármester Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirendi pontok tárgyalását a
képviselő-testület fogadja el. Kéri, hogy szavazzon a napirend elfogadásával kapcsolatban.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi
116/2012. (VII. 19. ) Kt. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. július 19.-i
napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:
1. Kórház átalakításra vonatkozó törvényi rendelkezések felülvizsgálata.
2.

Az önkormányzati feladatellátás várható lehetősége, a többcélú társulás
jövője.

3. Köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről
szóló 14/2010. /XII.23./ rendelet módosítása.
4. Útjavításra érkezett ajánlatról döntéshozatal.
5. Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesületével megállapodás.
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6. Tapolcai Rendőrkapitányság Kapitányságvezetői munkakörre
támogató határozat.
7.

A szabálysértési tényállást tartalmazó önkormányzati rendelkezések
hatályon kívül helyezése.

8. Szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatos változások.
9. Mozdulj Balaton programsorozat szervezése.

nyilvános

ülésének
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10. Bornapok rendezvényre áramellátás biztosítása.
11.

Mobilstéghez feljáró rendelése.

Tájékoztató
a 2012. II. negyedévi képviselő-testületi határozatok elfogadásáról.
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.
1. Kórház átalakításra vonatkozó törvényi rendelkezések felülvizsgálata.
Vella Ferenc Zsolt polgármester
A Jobbik Magyarország Mozgalom levélben kérte az önkormányzatot, hogy küzdjön a tapolcai Dr. Deák Jenő
Kórház aktív fekvő beteg ellátása az aktív sebészeti és belgyógyászati osztály megmaradása érdekében. A
tapolcai térségben élő emberek csak Keszthelyen és Ajkán tudják igénybe venni az egészségügyi ellátást.
Küldtek egy határozattervezetet, melyet felolvas.
Kérdezi, hogy éljenek-e a lehetőséggel?
Gáspár József képviselő A kórház átszervezése leghátrányosabban érinti Ábrahámhegy települést, aggályosnak
tartja a betegellátást. Az ajkai kórház Tapolcától 30 km-re van, a buszközlekedéssel a betegek hozzátartozói el
sem tudnak jutni, mivel több órát vesz igénybe. Télen autóval az utviszonyok miatt nagyon nehéz eljutni.
A keszthelyi kórház közelebb van, mint az ajkai kórház.
Vella Ferenc Zsolt polgármester Javasolja, hogy a határozati javaslatot fogadják el és egészítsék ki indoklás
résszel, mivel a településük fekvése miatt az ajkai kórházba egy órán belül nem lehet a beteget elszállítani.
Kéri a testületet amennyiben a javaslattal egyetért kézfeltartással szavazzon.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi
117/2012. (VII. 19. ) Kt. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház aktív sebészeti
és belgyógyászati osztálya megtartásának érdekében él az 1990. évi LXV. Tv. 101. §. 1/
bekezdés „b” és „c” pontjában biztosított felterjesztési jog alkalmazásával, és kezdeményezi az illetékes
Emberi Erőforrás Minisztériumnál a tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház funkció váltásának elvetését, kéri és
kezdeményezi az illetékes szaktárcánál az osztályok megtartását, hogy a térségben élők érdekeinek
megfelelően a kórház a jelenlegi státuszában működhessen tovább.
A képviselő-testület indoklásként hozza fel, hogy Ábrahámhegy Község fekvése miatt az Ajka város
kórházába a betegek szállítása egy órán belül nem oldható meg, továbbá a téli útviszonyok még nehezítik a
kórházba való eljutást.
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.
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2.

Az önkormányzati feladatellátás várható lehetősége, a többcélú társulás jövője.

Vella Ferenc Zsolt polgármester
A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2012. június 20-án megtartott ülésén megtárgyalta
„Az önkormányzati feladatellátás várható lehetősége, a többcélú társulás jövője” című előterjesztést. Megküldték a
25/2012. számú határozatot és kérik az abban szükséges intézkedések megtételét.
A kistérségi társulás ülésén már volt erről szó.
Vannak kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok és arra kérnek választ, hogy a feladatok ellátását 2013.
január 1.napjától milyen formában biztosítjuk. Az önkormányzat ezeket a feladatokat nem tudja ellátni, társulási
formát kell keresni. A kistérségi társulás 2012. december 31-én megszűnik. A kistérség által kért feladatellátás
tervezett módját 2012. szeptember 10. napjáig kell megtárgyalni.
Gáspár József képviselő Egyeztetni kell a többi településsel akivel társulnak. Több feladatot a járásnak kell
megoldani. Amíg működik a kistérségi társulás addig kellene meghatározni és a területi határokat megszabni.
Kezdeményezni kell a többi településsel együtt való megoldást.
Vella Ferenc Zsolt polgármester Javasolja, hogy társulási alapon oldják meg az önkormányzati feladatkörben
maradó feladatokat.
Kéri a testületet amennyiben a javaslattal egyetért kézfeltartással szavazzon.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi
118/2012. (VII. 19. ) Kt. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulási Tanácsa 25/2012. /VI. 20. / T. K. T. számú határozatával kapcsolatban
„Az önkormányzati feladatellátás várható lehetősége, a többcélú társulás jövője” tárgyban a feladatellátás
módjáról az alábbiak szerint dönt:
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete szándéknyilatkozatban rögzíti, hogy a feladatok
ellátását egy létrehozott, járási települések egészét/jelentős részét magában foglaló társulás útján kívánja
megoldani.
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.
3. Köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről és az üzemképtelen
járművek elhelyezésének rendjéről szóló 14/2010. /XII.23./ rendelet módosítása.
Vella Ferenc Zsolt polgármester
A 2010. év decemberében elfogadott rendelet módosítására a Királyszentistváni hulladéklerakó rendes üzemszerű
működésének megkezdése miatt van szükség. A rendeletet a megkötött közszolgáltatási szerződésben szereplő
díjak, és a szolgáltatás átalakulása miatt szükséges módosítani.
A rendelet tervezet nem tartalmazott folyékony hulladékra vonatkozó rendelkezéseket, ezért ezzel történő
kibővítése szükséges a rendeletnek.
A módosítások oka Királyszentistváni lerakó 2012 július 1-től induló normál üzemben történő működésének
elindulása.
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Amennyiben kedvezményeket kíván a Képviselő-testület adni valamely csoportnak akár életkor, akár szociális
rászorultság alapján, úgy a kedvezményt a szolgáltatási szerződés alapján az Önkormányzatnak meg kell térítenie
a szolgáltató felé.

A jelenleg érvényben lévő rendelet alapján Ábrahámhegy Község Önkormányzata a nyaraló tulajdonosok részére
július 15-ig számlázta ki a hulladékszállítás díját, az állandó lakosok esetében viszont csak július 1. napjáig.
Amennyiben a Királyszentistváni díjakat Ábrahámhegy Község Önkormányzata csak augusztus 1- től kívánja
bevezetni, akkor az Önkormányzatnak: a megkötött szerződés alapján az alábbi különbözetet kell megtérítenie a
szolgáltató felé, melyet a költségvetésében nem tervezett.
Nyaraló ingatlanok után: 1016 ingatlan x 2 hét x 175 Ft = 355 600 Ft +Áfa azaz bruttó 451 612 Ft
Nyaraló ingatlanok után: 1016 ingatlan x 3 hét x 509 Ft = 1 551 432 Ft +Áfa azaz bruttó 1 970 319 Ft
Állandó lakosok esetében 164 ingatlan x 5 hét x 509 Ft= 417 380 Ft +Áfa azaz bruttó 530 072 Ft
El kell dönteni, hogy a különbözeti összeggel mi legyen.
Gáspár József képviselő A rendelettervezet 6. §. 13. és 14. bekezdésében lévő mentesség korábban nem volt a
rendeletben.
Vella Ferenc Zsolt polgármester A balatonrendesi polgármester levelet írt, miszerint Kővágóörsön 29 Ft-tal
kevesebb űrítésenként a díj, ott is a szolgáltatást a Remondis Kft. végzi. Levelében foglaltak szerint a Társulás
közösen kezdeményezze az ár változtatását a Remondis Kft.nél.
Azt is meg kell határozni, hogy az önkormányzat számlázzon, vagy a Remondis Kft. a továbbiakban, jobb lenne
ha ők számláznának, hiszen a képviselő-testület erről előzőekben már határozatilag döntött. Például a 120 literes
edényzet esetében amennyiben az önkormányzat számláz akkor a díj 27.042 Ft, ha a Remondis számláz 29.788
Ft.
A kintlévőség 2.622 e. Ft. A költségvetés terhére az önkormányzat az összegeket nem vállalhatja fel. Az alapdíjat
a szolgáltató mindenképpen felszámítja.
Gáspár József képviselő Július 1-től kellene bevezetni a díjakat és a 451.612 Ft-ot át kell adni a Remondis Kftnek, és júliustól számlázzon a Remondis Kft.
Vella Ferenc Zsolt polgármester Hirdetményt kell közzé tenni a helyben szokásos módon, a képújságban valamint
a honlapon és tájékoztatni a lakosságot a változásokról. Ezt időben kell megtenni, hogy aki augusztus 1-től 60
literesre szeretne váltani azt időben be tudja jelenteni. A hirdetményben szerepeljen a Remondis Kft. adatai
/levelezési cím, e-mail cím/, továbbá a 60 literes kukát hol lehet megvásárolni, és hogyan kell bejelenteni.
Ehhez a hirdetményhez még tennének további információkat, benne lenne a vadkár, a közös hivatal létrehozása
valamint a Káli-medence csatorna ügye. Július 25-én az önkormányzat dolgozói kihordják minden portára.
Javasolja, hogy a 6. §. 13-14. bekezdést továbbra sem szerepeltessék a rendeletben.
Gáspár József képviselő Ha valakinek a szemétszállítási díj befizetésével anyagi gondja van az jelezze, mivel a
szociális elemeket a szociális rendeletben kell szerepeltetni.
Vella Ferenc Zsolt polgármester Javasolja, hogy július 1-től a túlfizetést utalják át a Remondis Kft.-nek, a
nyaralótulajdonosoknak július 15-től a helyi lakosoknak július 1-től a Remondis Kft. számlázzon.
A rendelettervezetet úgy fogadják el, hogy a 6. §. 13-14 bekezdését és a 3. számú mellékletet ne szerepeltessék
benne.
Kéri a testületet amennyiben a javaslattal egyetért kézfeltartással szavazzon.
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Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselőtartózkodás nélkül megalkotta az alábbi

testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és

10/2012. /VII. 25. / rendeletét
Köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről és az üzemképtelen
járművek elhelyezésének rendjéről szóló 14/2010. /XII.23./ rendelet módosításáról.
/ 1. sz. mell. /

4. Útjavításra érkezett ajánlatról döntéshozatal.
Vella Ferenc Zsolt polgármester
A Klastrom utcában, illetve a Napsugár Köz, és az Akácfa utca kereszteződésében a víz általi kimosódás jelentős
gödröket vájt, a Klastrom utcában (35 házszám feletti szakasz) már gépjárműben is kár keletkezett, emiatt
szükséges az útszakaszok javítása.
Szükséges még kijavítani a kerékpárúton a gödröt és az Árpád utcán az árokkal szemben az utat.
A javításra mivel ezek meredekebb szakaszok, az általánosságban használt dolomitterítés nem elegendő, mivel egy
jelentősebb esőzés a jelenlegi állapotot újból kialakítaná, ezért mart aszfalt bedolgozásával javítanánk az
állékonyságot.
A kivitelezésre ajánlat került bekérésre.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. árajánlata szerint bruttó 271.590 Ft, az Útszegély Kft. árajánlata bruttó
387.985 Ft.
Javasolja, hogy a kevesebb összegű árajánlatot a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatát fogadják el.
Kéri a testületet amennyiben a javaslattal egyetért kézfeltartással szavazzon.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi
119/2012. /VII. 19. / Kt. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Veszprém Megyei Igazgatóságát ( 8200 Veszprém, Mártírok útja 1.) az alábbi munkák elvégzésére:
- Klastrom utca útjavítása
- Napsugár köz útjavítása
kerékpár úton gödör javítás
Árpád utcán árokkal szembeni útjavítás.
Az árajánlat szerinti munka vállalási összege 213 850 Ft+Áfa.
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: 2012. július 30.
5. Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesületével megállapodás.
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Vella Ferenc Zsolt polgármester
Ábrahámhegy Község Önkormányzatát az Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kézilabdázók Egyesületének ügyvezető
igazgatója, Szabó Antal úr megkereste támogatási kérelmével, a Balaton Beach Tour 2012. évi rendezvénnyel
kapcsolatban.
Ennek értelmében az idei évben is megrendeznék Ábrahámhegyen a strand röplabda bajnokságot, melynek
költségeihez 50.000.- Ft-tal kérik, hogy járuljon hozzá az Önkormányzat.

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.)
- Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola: 25.000.- Ft ( 87/2012. /V.8./ Kt. hat.)
Azaz az Önkormányzat a 2012. évben 275.000.- Ft összeget biztosíthat további alapítványok, egyesületek, civil
szervezetek támogatására a 2012. évi költségvetése alapján.
Javasolja, hogy 50.000 Ft összegű támogatást biztosítsanak.
Kéri a testületet amennyiben a javaslattal egyetért kézfeltartással szavazzon.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi
120/2012. (VII. 19. ) Kt. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évben Ábrahámhegyen megrendezendő
Balaton Beach Tour rendezvényt döntése szerint egyszeri 50.000- Ft összegű anyagi támogatásban részesíti.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kézilabdázók Egyesületével a
támogatási szerződés megkötésére.
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: 2012. augusztus 15.
6. Tapolcai Rendőrkapitányság Kapitányságvezetői munkakörre támogató határozat.
Vella Ferenc Zsolt polgármester
A Veszprém Megyei Rendőr-Főkapitányság megküldte a mellékelten küldött anyagot a Tapolcai
Rendőrkapitányság kapitányságvezetői munkakörre történő kinevezésre. A munkakör betöltésére Rausz István
r.alezredest javasolják. Kérik az önkormányzat támogató határozatát.
Javasolja, hogy határozatban fogadják el kinevezés támogatását.
Kéri a testületet amennyiben a javaslattal egyetért kézfeltartással szavazzon.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi
121/2012. (VII. 19. ) Kt. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Tapolcai
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Rendőrkapitányság Kapitányságvezetői
kinevezését.

munkakörére Rausz István r.alezredes

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.

7. A szabálysértési tényállást tartalmazó önkormányzati rendelkezések hatályon kívül helyezése.
Soltész Attila címzetes főjegyző
A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvényt 2012. április 15-étől hatályon kívül helyezte a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.
törvény (a továbbiakban: Szt.),
Az Szt. 254. § (2) bekezdése szerint az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az
önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket.
Önkormányzati rendelet a jövőben szabálysértési tényállásokat nem állapíthat meg.


Ábrahámhegy község Önkormányzat hatályos rendeleteinek felülvizsgálata megtörtént, és a
rendelettervezet alapján hatályon kívül helyezésre kerültek a szabálysértési rendelkezések.

Ennek alapján jelenleg ezen magatartási szabályok nem lesznek szankcionálhatók, kikényszeríthetők.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdése, mely 2012.
április 15-től lépett hatályba, ugyanakkor az alábbiakról rendelkezik:
„A helyi önkormányzat képviselő-testület önkormányzati rendeletben meghatározhat tiltott, kirívóan
közösségellenes magatartásokat. A helyi önkormányzat képviselő-testülete e magatartás elkövetőjével szemben
önkormányzati rendeletben ötvenezer forintig terjedő pénzbírság (igazgatási bírság) kiszabását rendelheti el.”
Vella Ferenc Zsolt polgármester Javasolja a rendelettervezet elfogadását és kéri testület szavazását kézfeltartással.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta az alábbi
11/2012. / VII. 25./ rendeletét
A szabálysértési tényállást tartalmazó önkormányzati rendelkezések hatályon kívül helyezése.
/ 2. sz. mell. /

8. Szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatos változások.
Vella Ferenc Zsolt polgármester
Ábrahámhegy Községben meglévő 3 db szelektív hulladékgyűjtő sziget heti kétszeri ürítéséről gondoskodik a
szolgáltató.
A szezon beköszöntével észlelhető, hogy főleg a műanyag ( PET ) befogadására tervezett gyűjtőedény esetében
hogy jelentős mennyiség kerül kihelyezésre ezért minden szigeten további egy-egy darab műanyag palackos tároló
került kihelyezésre.
A második műanyagos egységbe fém doboz (sörös, üdítős ) is elhelyezhető a szolgáltató tájékoztatása alapján.
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A szelektív hulladékgyűjtők esetében sajnos megjelentek a nem szelektív hulladékot, hanem háztartási hulladékot
elhelyezők is a szelektív szigeteknél, ezért videokamerák kerülnek felhelyezésre, a focipályánál már üzemel is.
A szabálytalan hulladékelhelyezők esetében javasolt azok szankcionálása, büntetése, ezért minden esetben eljárás
kerül lefolytatásra, melyről javaslom a lakosságot értesítsük. A szabálytalankodókkal szemben a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.
törvény196. § (2) bekezdés alapján eljárást indít Ábrahámhegy Község Önkormányzata.

196.§ (2) Aki települési szilárd vagy folyékony hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, vagy
nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el, szabálysértést követ el.
A szabálysértési eljárást a Veszprém Megyei Kormányhivatal folytatja le.

9. Mozdulj Balaton programsorozat szervezése.
Vella Ferenc Zsolt polgármester 2012. évben kilencedik alkalommal szervezik meg a „Mozdulj, Balaton!”
sportprogram sorozatot. A programok a strandokon 2012. július 14-én kezdődnek és 2012. szeptember 1-ével
zárulnak. A 2012. évi települési hozzájárulás mértéke továbbra is 80.000 Ft strandonként.
Javasolja, hogy a programsorozatban vegyenek részt.
Kéri a testületet amennyiben a javaslattal egyetért kézfeltartással szavazzon.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi
122/2012. /VII. 19. / Kt. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Mozdulj Balaton” Balaton
Fejlesztési Tanács /székhely: 8600 Siófok, Batthyány u. 1./ kérelmet megismerve,
döntése szerint egyszeri 80.000 Ft összegű anyagi támogatásban részesíti.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.
10. Bornapok rendezvényre áramellátás biztosítása.
Vella Ferenc Zsolt polgármester A bornapi rendezvényre az áramot meg kell erősíteni, a villamos
fogyasztásmérőt és csatlakozó szekrényt kell kiépíteni. A költségvetésben 300 e. Ft-ot terveztek, de az árajánlat
összege több. Árajánlatot kértünk be a TELUX Bt-től a munkára. Az árajánlat szerint a munka elvégzésének
összege bruttó 412.892 Ft.
Javasolja, hogy a munkát rendeljék meg.
Kéri a testületet amennyiben a javaslattal egyetért kézfeltartással szavazzon.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi
123/2012. /VII. 19. / Kt. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli a TELUX BT.-től
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/ 8254 Kővágóörs, Kossuth u. 23. / az
Ábrahámhegy, Tűzoltóparkban meglévő villamos
áram
megerősítését villamos fogyasztásmérő és csatlakozó szekrény kiépítésével.
Az árajánlat összege bruttó 412.892 Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.
11. Mobilstéghez feljáró rendelése.
Vella Ferenc Zsolt polgármester A mobilstég elkészült, a műszaki átadással kapcsolatos iratok kerülnek aláírásra.
Felmerült, hogy szükséges lenne még és igény mutatkozik rá egy létra rendelése amivel fel lehetne menni a
mobilstégre és onnan ugrálni. Az Úszóstég Kft.-től lehetne rendelni nettó 150.000 Ft összegben.
Javasolja, hogy rendeljék meg.
Kéri a testületet amennyiben a javaslattal egyetért kézfeltartással szavazzon.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi
124/2012. /VII. 19. / Kt. határozat
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mobilstéghez feljáró létrát rendel
az Úszóstég Kft.-től / székhely: Veszprém, Gyöngyvirág u. 4./ nettó 150.000 Ft összegben.
Fenti összeget a 2012. évi költségvetésének tartalékkerete terhére biztosítja.
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal.
Tájékoztató
a 2012. II. negyedévi képviselő-testületi határozatok elfogadásáról.
Vella Ferenc 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. II.
negyedévi képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét
képezi.
Javasolja, hogy fogadják el a tájékoztatót.
Kéri a testületet amennyiben a javaslattal egyetért kézfeltartással szavazzon.
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi
125/2012. /VII. 19./ 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. II. negyedévi lejárt
határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadja.
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
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Határidő: azonnal.
Vella Ferenc Zsolt polgármester Az ülést 19.00 órakor bezárja.
k.m.f.
Soltész Attila
címzetes főjegyző

Vella Ferenc Zsolt
polgármester

A jegyzőkönyv hitelesítője: Zavari Judit Andrea képviselő

