
 

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

Ikt.szám: 620-2 /2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12  – i  nyilvános    ülésén.

Az ülés helye:      Ábrahámhegyi Polgármesteri Iroda   hivatalos helyiség:  Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. 

Jelen vannak:  Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Kovács József , alpolgármester 
Gáspár József, képviselő  
Zavari Judit Andrea, képviselő

Jelezte későbbi érkezését: Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő    
 

Tanácskozási joggal megjelent:  dr. Szabó Tímea, jegyző 
  Tóth Zsuzsanna,  pénzügyi előadó 

Kovácsné Auer Katalin, jegyzőkönyvvezető  

( A jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv, a képviselő-testületi ülés  teljes terjedelmét hangfelvétel rögzíti.)

 
Vella Ferenc Zsolt, polgármester  
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. A képviselő-testületi ülést  15.30 órakor megnyitja. 
Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből  4 fő jelen van, az ülés határozatképes.
 
Ismerteti a napirendet: 

1.   Alapítványok, egyesületek  2012. évi támogatásának elszámolása 
2.   Falugondnoki szolgálatról szóló rendelet és szakmai program felülvizsgálata 
3. Ábrahámhegy Község Önkormányzat  2013. évi költségvetésének elfogadása
4. Az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, a „Badacsony régiós” kártya igénylésének, 

felhasználásának szabályairól rendelet elfogadása. 
5.   Önkormányzat 2012. évi rendezvényeinek elszámolása
6.   Önkormányzat 2013. évi rendezvényterve
7.   Tájékoztató a 2012. IV. negyedévi képviselő-testületi határozatokról
8.   Csatornaszolgáltatással kapcsolatban pályázat benyújtása a lakossági díjak csökkentésével 
        kapcsolatban
9.    Szennyvízcsatorna hálózaton lévő házi átemelő szivattyúk javítására vonatkozó ajánlat elfogadása
10.  Víziközmű rendszer gördülő fejlesztési terv elkészítésére DRV Zrt. megbízása   
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Vella Ferenc Zsolt, polgármester  
Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirendi pontok tárgyalását a képviselő-testület fogadja el .
Kéri a testületet, aki egyetért  a napirend elfogadásával, az kézfeltartással jelezze. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi  határozatot hozta: 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

21/2013. (II. 12.)  HATÁROZATA 

A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról  

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. február 12-i nyilvános  ülésének 
napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1.   Alapítványok, egyesületek  2012. évi támogatásának elszámolása 
2.   Falugondnoki szolgálatról szóló rendelet és szakmai program felülvizsgálata 
3. Ábrahámhegy Község Önkormányzat  2013. évi költségvetésének elfogadása
4. Az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, a „Badacsony” kártya igénylésének, 

felhasználásának szabályairól rendelet elfogadása. 
5.   Önkormányzat 2012. évi rendezvényeinek elszámolása
6.   Önkormányzat 2013. évi rendezvényterve
7.   Tájékoztató a 2012. IV. negyedévi képviselő-testületi határozatokról
8.   Csatornaszolgáltatással kapcsolatban pályázat benyújtása a lakossági díjak csökkentésével 
        kapcsolatban
9.    Szennyvízcsatorna hálózaton lévő házi átemelő szivattyúk javítására vonatkozó ajánlat elfogadása
10.  Víziközmű rendszer gördülő fejlesztési terv elkészítésére DRV Zrt. megbízása   

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal

Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő   15.40 órakor megérkezik.

1.  Alapítványok, egyesületek 2012. évi támogatásának elszámolása 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Tárgyi napirend előterjesztését a testületi tagok megkapták. 

2012.  évben  50.000.-  Ft  támogatást  nyújtottak az  Egyetemi és Főiskolai Amatőr  Kosárlabdázók Egyesülete 
részére, 25.000.- Ft-ot  a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskolának,   200.000.- Ft  az Ábrahámhegyi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére, és  15.000. Ft-ot  a Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvodának. 
Az Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesületet  200.000.- Ft támogatásban részesítették. 

Javasolja,  hogy  az  Egyetemi  és  Főiskolai  Amatőr  Kosárlabdázók  Egyesülete  részére  nyújtott  támogatás 
elszámolásáról a beszámolót  fogadják el.   
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 
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Ábrahámhegy Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

22/2013. (II. 12. )  HATÁROZATA 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2012. évben az 
Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete (1118 Budapest, Ménesi út. 5.)
részére nyújtott támogatásról szóló beszámolót megismerte, azt elfogadja.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal

Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Javasolja, hogy a Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola részére nyújtott támogatásáról  a beszámolót  
fogadják el.   
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon.

Ábrahámhegy Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

23/2013. (II. 12. )  HATÁROZATA 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2012. évben a 
Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola (8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8.) 
részére nyújtott támogatásról szóló beszámolót megismerte, azt elfogadja.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal

Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Javasolja, hogy az Ábrahámhegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére nyújtott támogatásról a beszámolót   
fogadják el.   
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon.

Ábrahámhegy Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

24/2013. (II. 12. )  HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2012. évben az 
Ábrahámhegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út. 13.) 
részére nyújtott támogatásról szóló beszámolót megismerte, azt elfogadja.
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Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal

Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Javasolja, hogy a Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda részére nyújtott támogatásról a beszámolót  
fogadják el.   
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon.

Ábrahámhegy Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

25/2013. (II. 12. )  HATÁROZATA 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete  2012. évben a 
Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda (8253 Révfülöp, Óvodaköz 20.) részére 
nyújtott támogatásról szóló beszámolót megismerte, azt elfogadja.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal

2.     Falugondnoki szolgálatról szóló  rendelet és szakmai program felülvizsgálata 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Tárgyi napirend előterjesztését a testület tagjai megkapták. 

dr. Szabó Tímea, jegyző  
A  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Szociális  és  Gyámhivatala  ellenőrizte  a  falugondnoki  szolgálatot. 
Megvizsgálták, hogy a személyi, tárgyi,  pénzügyi feltételek, és a dokumentációs renddel kapcsolatos feltételek 
adottak-e. A falugondnoki szakmai program nem tartalmazta a más intézményekkel való együttműködés módját, 
valamint  a  fenntartónak  gondoskodni  kell  arról,  hogy a  falugondnok által  vezetett  tevékenységnaplóban  az 
ellátottak által történő aláírás megtörténjen, vagy dönteni lehet annak mellőzéséről. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  
A falugondnok precízen vezeti  a dokumentációt, így a szolgáltatást igénybe vevők aláírása mellőzhető. 
Javasolja, hogy a szakmai programot az előterjesztésnek megfelelően fogadják el, valamint a szolgáltatást 
igénybevevő oszlopot nem kell vezetni. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon.

Ábrahámhegy Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

26/2013. (II. 12.)  HATÁROZATA 

A falugondnoki szolgálat szakmai programja módosításáról és a tevékenységnapló vezetéséről

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselőtestülete a falugondnoki szolgálat szakmai programja 
módosítását az előterjesztéssel egyezően jóváhagyja.
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A  Képviselő-testület  dönt  arról,  hogy  a  falugondnok  által  vezetendő  tevékenységnaplóban  a 
„Szolgáltatást igénybe vevők aláírása” oszlop vezetése mellőzhető.

Utasítja  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Szociális  és 
Gyámhivatalát, valamint a falugondnokot tájékoztassa.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: 2013. február 28. 

3.    Ábrahámhegy Község Önkormányzat  2013. évi költségvetésének elfogadása

Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
A napirend anyagát a testület tagjai megkapták. 
Felkéri Tóth Zsuzsanna pénzügyi előadót, hogy tájékoztassa a testületet. 
 
Tóth Zsuzsanna, pénzügyi  előadó   
A személyi juttatások esetében az egyénenkénti kalkuláció, a munkaadót terhelő járulékok esetében pedig a % - os 
mérték kiszámítása,  valamint  a  2012.  évi teljesítés alapján  kerültek az  összegek megállapításra.  A személyi 
juttatások tekintetében a minimálbér, illetve a garantált bérminimum változása miatti kiadásnövekedés ellenére is 
kisebb összeg került tervezésre.
A  személyi  juttatások  között  szerepel  a  részmunkaidőben  foglalkoztatott  bére,  a  prémium  éves  dolgozó 

munkabére,  munkavégzéshez  kapcsolódó  juttatás,  közlekedési  költségtérítés,  étkezési  hozzájárulás.  Az 
állományba nem tartozók juttatása a képviselők tiszteletdíja, a felmentett dolgozók bére. 

A főszámok összeségében megegyeznek. 
A személyi juttatásoknál  3 fő közalkalmazott, 1 falugondnok, 4 közfoglalkoztatott bére szerepel. 
A dologi kiadások a tavalyi alapján kerültek tervezésre. 
Változás  történt a  tervezetben a  CÉH Turisztikai Egyesület támogatásánál,  a  végleges pénzeszköz átadás  az 

egyesületnek átadott pénzeszközzel nő és a maradvány ilyen összeggel csökken. 
A szemétszállítás összege csökken, mivel nem az önkormányzat számláz.
Az iskola támogatás összegét kivették. 
A támogatásértékű működési kiadások tervezésénél a  Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásának 
fizetendő pedagógiai szakszolgálati díj, illetve tagdíj meghatározása pontos adatok alapján lakosságszám szerint 
történt.
Az alapítványi  támogatás ugyanaz, mint az előző évben. 
Az  önkormányzat  által  folyósított  támogatásokba  tartozik  a  szociális  ellátások,  beiskolázási  segély, 
lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, átmeneti segélyek, Bursa Hungarica ösztöndíj, egyéb pénzügyi juttatás.  
A  felhalmozási  kiadásokat  a  tavalyi  évnek megfelelően tervezték,  többek  között  hulladékgazdálkodási  terv, 
világítás tervek, rendezési terv elkészítése.

A  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  működéséhez  való  hozzájárulás  összege  a  megállapodás 
eredményeképpen 11.056.000 forinttal került betervezésre a költségvetésbe. 
A felújítási  kiadások esetében az  önkormányzati  épület lapostető felújítás,  út  és járda  felújítás,  és kulturális 
Centrum udvarán villamosság felújítása került tervezésre.
A beruházási kiadások esetében gépbeszerzés került tervezésre községgazdálkodás jogcímen, közpark kialakítása,  
strandi kabinsor, busz öböl kialakítás közvilágítás korszerűsítés.
Visszatérítendő lakásépítési támogatás  2 fő esetében van. 

Bevételeknél nagyobb összegü a strandi bevétel, a bérleti díjak, ezenkívül kamatbevétel, koncessziós díj. 
Adóbevételek egyeztetésre kerültek az adóügyi előadóval. 
Állami támogatásoknál a gépjárműadóból befolyt összeg  40 %-a marad az önkormányzatnál. 
Ingatlanértékesítést is terveztek. 

5



Támogatások,  átvett  pénzeszközök  között  szerepel  a  prémium  éves  dolgozó  bére,  szociális  feladatok, 
közfoglalkoztatás támogatása.  
Egy személy nyugdíjba megy, az ő bérét vissza lehet igényelni, mivel  prémiuméves dolgozó. 
Átvett pénzeszközöknél a felmentett dolgozók bérét a gesztor önkormányzat fizeti ki, de Balatonrendes és Salföld 
községek lakosságszám arányosan ehhez hozzájárulnak. 
A tartalékba helyezendő  79.452 e Ft. 

Gáspár József, képviselő   
A Napsugár utcai ingatlanértékesítést évek óta betervezik a költségvetésbe, de nem tudják eladni, igazából ki is 
lehet venni, ha vevő jön bevétel lesz. 

Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő  
 Átnézte a költségvetést, véleménye szerint rendben van. 

Zavari Judit, képviselő   
Meglátása szerint is rendben van a költségvetés. 

dr. Szabó Tímea, jegyző  
A költségvetésben a  bevételek és kiadások 2013.  évi összegei nagyrészt a  2012.  év teljesítései adatai  alapján 
kerültek felosztásra, szakfeladatonként megosztva. 
Az idei évben kiegészült  az  anyag  a  költségvetéshez kapcsolódó tájékoztatási  kötelezettséggel,  valamint  egy 
további  anyaggal,  amely az  önkormányzat  saját  bevételei és adósságot  keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeiről szól  a  költségvetési évet követő három évben. Ebből látható, hogy az önkormányzat milyen 
kötelezettségeket vállalhat. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Javasolja, hogy az önkormányzat 2013.évi költségvetését fogadják el és a rendeletet alkossák meg.  
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2013. (III. 06.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről

Vella Ferenc Zsolt,  polgármester  
Javasolja, hogy az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége 
megállapításáról szóló határozati javaslatot fogadják el. 
Kéri a testületet, aki egyetért  a napirend elfogadásával, az kézfeltartással jelezze. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

27/2013. (II. 12. ) HATÁROZATA

      Az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége  
megállapításáról 
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Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata Képviselő-testülete  az államháztartásról  szóló  2011.  évi 
CXCV. törvény 29. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, 

valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése 
szerinti  adósságot  keletkeztető  ügyleteiből  eredő  fizetési  kötelezettségeinek a  költségvetési  évet 
követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:

       Saját bevételek összege:
                                                              2012.  40.000
                                                              2013.  40.200
                                                              2014.  40.100
                                                              2015.  40.400

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 
                                                              2012.  0
                                                              2013.  0
                                                              2014.  0
                                                              2015.  0

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal  

4.    Az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, a „Badacsony régiós” kártya igénylésének, 
felhasználásának szabályairól rendelet elfogadása. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
A CÉH Turisztikai Egyesülettel akkor tudják vállalni a megállapodás megkötését, ha ellentételezésként valamit 
kap érte az önkormányzat. Tervezik bevezetni a „Badacsony régiós” kártyát, egy főnek a bérét és járulékait fizetné 
az egyesület és az utazási irodában lenne kihelyezve, vagy az önkormányzat biztosítja. 
A következő ülésre a vonatkozó rendelettervezetet előkészítik. 

Gáspár József, képviselő 
A konkrét megállapodás előtt át kell mindent számolni, figyelemmel az idegenforgalmi adó és egyéb tényezők 
függvényében. Érdeklődni kell, hogy a badacsonytomaji strandon hogyan vált be. A kártya bevezetésétől plussz 
dolgot várnak el. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  
Eddig a strand bevétel növekedett. 

Kovács József, alpolgármester  
Ennek az a lényege, hogy a szobakiadó reklámozhatja magát és a vendég a kártyával kedvezményt kap. 
Regisztrálnia kell magát az irodában és be kell fizetnie az idegenforgalmi adót. 

Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő  
Az infoterminálra kerüljenek fel a szállásadók. Az ábrahámhegyi honlapon több információ van erről. 
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Gáspár József, képviselő 
A mértékeket kell kiszámolni, a strandi belépődíjból az idegenforgalmi adó díjából. Először a rendeletet fogadják 

el és utána döntenek a finanszírozás mértékéről. 

Kovács József, alpolgármester  
A kártya aktiválása céljából itt kell egy személynek lenni, hogy ne kelljen Badacsonytomajra menni. 

Gáspár József, képviselő  
Ma csak határozati javaslatot fogadjanak el, hogy tárgyalást folytatnak a CÉH Turisztikai Egyesülettel és a 

megkötött szerződés alapján teszik meg a további lépéseket.  A kártyára külön szerződés lesz. 700 e Ft-
tal hozzájárulnak az egyesület működéséhez, de a feltételeket még nem tudják, először ezt kell megkötni.

dr. Szabó Tíma, jegyző 
Badacsonytomaj önkormányzatnak fontos, hogy összeálljon az együttműködési megállapodás. Határozatot 

fogadtak el Badacsonytomajon a tekintetben, hogy a képviselő-testületek határozati javaslatban rögzítik 
a módosító indítványokat, amelyről véleményt mondanak, de ha valaki nemmel válaszol akkor milyen 
lesz a végleges. 

Gáspár József , képviselő  
Határozati javaslatot fogadjanak el arról, hogy tárgyalást folytatnak a CÉH Turisztikai Egyesülettel a kártya 

bevezetéséről és az egyesülettel megkötött szerződés alapján tudnak Badacsonytomaj önkormányzat felé 
határozatot adni a többletköltség vállalásáról.    

Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Javasolja, hogy az egyesülettel kössenek megállapodást, amint az megkötésre kerül utána megküldik 
Badacsonytomaj önkormányzatnak és együttes ülésen tárgyalni lehet. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

   28/2013. (II. 12. ) HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete  elhatározza, hogy a CÉH 
Turisztikai Egyesülettel  kötött  középtávú együttműködési megállapodás felülvizsgálatát
az Egyesület és az önkormányzat közötti  külön megállapodástól teszi függővé, így az 
együttműködési megállapodás módosításához indítványt a külön megállapodás
megkötését követően tesz. 
Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről Badacsonytomaj Város Polgármesterét 
tájékoztassa. 
 
Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal  

5.     Önkormányzat 2012. évi rendezvényeinek elszámolása 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Tárgyi napirend előterjesztését a testület tagjai megkapták. 
A  2012.  évi rendezvényekre  5.170 e Ft-ot terveztek, a  tényleges költség 4.600 e Ft  volt,  kb.  500 e Ft-tal 
kevesebbek költöttek. 
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A szeptember  25-i  Pavel  kiállítás  költségét  a  murcifesztiválhoz  kell  elszámolni.  A  „Mindenki  karácsonya” 
ünnepségen a csokoládét a fellépő gyerekek kapták az idősek karácsonyán. 
A jövő évben az Artisjushoz fizetendő költséget nem szabad kihagyni a tervezésből. 

Javasolja, hogy a 2012. évi rendezvények elszámolásáról a beszámolót fogadják el.
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

29/2013. (II. 12. )  HATÁROZATA 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő testülete a 2012. évi 
rendezvények elszámolásáról szóló beszámolót elfogadja. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Határidő: azonnal

6.    Önkormányzat  2013. évi rendezvényterve  

Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
A rendezvényeket  a képviselő-testületi tagokkal már előzetesen átbeszélték.
Meglévőkön túl az alábbiakat pontosítják:  
- Március 2-án lesz a süteménykóstolás
- Március 24-én  víz világnapja 
- Április 27-én  halászléfőző verseny 
- Április 28-án  Anyák napi ünnepély és NABE kiállítás megnyitó
- Június 30-án Bernáth kiállítás kezdődik, amely három hétig látható
- Augusztus 3-án borverseny 
- Augusztus  7-11-ig bornapok
- Augusztus 17-től környéken élő művészek kiállítása
- Augusztus 19-én tüzijáték
- Október 4-én Dobruskai kiállítás 
- Október 5-én murcifesztivál
- Október 22-én ünnepély  
- Október 23-án kirándulás
- November 8-án Márton-nap 
- November 30-án adventi készülődés 
- December 7-én Mikulás ünnepély 
- December 14-én forralt borfőző verseny 
- December 20-án idősek karácsonya
- December 22-e mindenki karácsonya 
- December 31. szilveszteri bál. 

Gáspár József, képviselő  
Márciusban lesz a szívsebész előadása, a borász előadást is intézi. 
 
Vella Ferenc Zsolt, polgármester 

9



Javasolja, hogy a 2013. évi rendezvénytervet fogadják el. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

30/2013. (II. 12. )  HATÁROZATA 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi rendezvénytervét
 elfogadja.
  
Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Határidő: azonnal

7.   Tájékoztató   a 2012. IV. negyedévi képviselő-testületi határozatokról

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  
A határozatokról készült kimutatásban látható, hogy nem volt olyan határozat amit nem teljesítettek. 
Javasolja, hogy a tájékoztatót fogadják el.  
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

31/2013. (II. 12.)  HATÁROZATA 

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

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Határidő: azonnal

8.    Csatornaszolgáltatással kapcsolatban  pályázat benyújtása a lakossági díjak csökkentésével 
kapcsolatban

Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
A DRV. Zrt. minden évben megkeresi az önkormányzatot, mely alapján a víziközmű tulajdonosai kérhetik a 
lakossági díjak támogatását az államtól. 
A pályázatot az előző évekhez hasonlóan DRV. Zrt. nyújtja be Zánka Önkormányzat gesztorságával.

Javasolja, hogy pályázatot nyújtsanak  be a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak 
csökkentését szolgáló támogatás igénylésére.
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfeltartással  szavazzon. 
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Ábrahámhegy Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

32/2013. (II. 12. )  HATÁROZATA
 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 2013. 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  Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: 2013. április 30.

9.   Szennyvízcsatorna hálózaton lévő házi átemelő szivattyúk javítására vonatkozó ajánlat   
elfogadása

Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Az előterjesztést a testület tagjai megkapták. 
Két ajánlat került bekérésre azonos szerződéstartalom mellett, a rezsióradíj mindkét ajánlatban:
4400 Ft/fő/megkezdett óra+Áfa
Kiszállási díj a DRV esetében 2900 Ft/kiszállás +Áfa
Csépcső Lajos egyéni vállalkozó: 1500 Ft/ kiszállás+ Áfa
Érdeklődött a tekintetben, hogy kiszálláskor hány fő jön ki, és mindkét vállalkozó esetében két fő.  

Gáspár József, képviselő   
Ha nagyobb összegű lesz a szivattyúcsere, meg kell nézni milyen pályázatot lehet benyújtani. A DRV ütemterv 
készítését ajánlja, hogy milyen ütemben lehetne felújítani és folyamatosan cserélni a szivattyúkat. Két millió forint 
a koncessziós díj amit évente kapnak, azt félre kellene tenni valamint a tíz millió forintot elkülönített számlán 
kezelni.  
A házi szennyvízátemelővel rendelkezők névjegyzékét aktualizálni szükséges.

Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
A képviselő-testület konszenzusa az, hogy a házi átemelő szivattyúk javítására évek óta a DRV Zrt-vel kötnek 
szerződést, a munkakapcsolat velük már jól bevált és ezért javasolja, hogy szennyvízcsatorna hálózaton lévő házi 
átemelő szivattyúk javítására vonatkozó ajánlatot fogadják el. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfeltartással  szavazzon. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
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33/2013. (II. 12. )  HATÁROZATA 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzata Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt a Dunántúli 
Regionális Vízmű 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.
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.”  tárgyú  szerződést 
elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szerződés aláírására.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Határidő: 2013. február 28.

10.    Víziközmű rendszer gördülő fejlesztési terv elkészítésére DRV Zrt. megbízása  

Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Tárgyi napirend előterjesztését a testületi tagok megkapták. 
A DRV. Zrt. megkereste az Önkormányzatot azzal, hogy  a víziközmű vagyon védelme, fenntartása és fejlesztése 
érdekében tizenöt éves időtartamra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.
A  DRV felajánlotta, hogy a tervet elkészíti.

Javasolja, hogy a víziközmű rendszer gördülő fejlesztési terv elkészítésére a DRV Zrt.-t bízzák meg.  
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfeltartással  szavazzon. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

34/2013. (II. 12. )  HATÁROZATA

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata Képviselő-testülete  felhatalmazza a  Dunántúli Regionális 
Vízmű Zrt.-t  (8600  Siófok,  Tanácsház u.  7.  )  Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  víziközmű 
rendszer gördülő fejlesztési tervének térítésmentesen történő elkészítésére,  valamint benyújtására 
jóváhagyását követően.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: 2013. április 30.

Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Az ülést   17.30 órakor bezárja. 
 

k.m.f. 
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Vella Ferenc Zsolt Dr. Szabó Tímea 
polgármester      jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő:   Gáspár József, képviselő  
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