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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
Ikt.szám: 620-3 /2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 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
Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő
Gáspár József, képviselő
Tanácskozási joggal megjelent: dr. Szabó Tímea, jegyző
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 16.00 órakor megnyitja.
Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes.
Zavari Judit képviselő jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt később érkezik az ülésre.
Ismerteti a napirendet:
1. Közbeszerzési terv elfogadása
2. Az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, a „Badacsony régiós” kártya igénylésének,
felhasználásának szabályairól rendelet elfogadása, és megállapodás kötése
3. Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
4. Szociális alapszolgáltató térítési díjának meghatározásához rendelet módosítása
5. A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, a
közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló rendelet
módosítása
6. A házasságkötések hivatali munkaidőn, valamint hivatali helyiségen kívüli engedélyezéséről,
valamint az azokért fizetendő térítési díjak mértékéről rendelet elfogadása
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7. Iskolába történő utazás költségeinek megtérítéséről szóló megállapodás jóváhagyása
8. Víziállás engedély
9. Érdekeltségnövelő pályázat beadása
10. Káli-medence csatornázása kapcsán polgármesteri levélváltás
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
45/2013. (III. 12.) HATÁROZATA
A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. március 12-i nyilvános
ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:
1. Közbeszerzési terv elfogadása
2. Az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, a „Badacsony régiós” kártya igénylésének,
felhasználásának szabályairól rendelet elfogadása, és megállapodás kötése
3. Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
4. Szociális alapszolgáltató térítési díjának meghatározásához rendelet módosítása
5. A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, a
közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló rendelet
módosítása
6. A házasságkötések hivatali munkaidőn, valamint hivatali helyiségen kívüli engedélyezéséről,
valamint az azokért fizetendő térítési díjak mértékéről rendelet elfogadása
7. Iskolába történő utazás költségeinek megtérítéséről szóló megállapodás jóváhagyása
8. Víziállás engedély
9. Érdekeltségnövelő pályázat beadása
10. Káli-medence csatornázása kapcsán polgármesteri levélváltás
Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal
1. Közbeszerzési Terv elfogadása
Vella Ferenc Zsolt, polgármester
A közbeszerzési tervben szerepeltetik a közvilágítás korszerűsítést, amelynek becsült nettó értéke
32.000.000 Ft, és ebből saját forrásra 9.600.000 Ft-ot terveznek.
A strandon a kabinsor építést 32.300.000 Ft összegben, amelyre saját forrásként 9.700.000 Ft-ot
szerepeltetnek. Ezek megvalósítása pályázat függő.
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Más javaslata van-e valakinek, ha nincs akkor javasolja, hogy az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési
tervét fogadják el.
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
46/2013. (III. 12.) HATÁROZATA
A 2013. évi közbeszerzési terv elfogadásáról
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervét elfogadja.

Ábrahámhegy

Község

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: folyamatos
2. Az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, a „Badacsony régiós” kártya igénylésének,
felhasználásának szabályairól rendelet elfogadása, és megállapodás kötése
Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Tárgyi napirend előterjesztését a testületi tagok megkapták.
Ha a kártya bevezetése mellett foglalnak állást, úgy szükséges egyeztetni a leendő rendelet tartalmát,
különösen a kártya használatához biztosítandó kedvezmények mértékét.
Erről már több fordulóban tárgyaltak. A legutolsó megbeszélésen a CÉH Turisztikai Egyesület tagjai is
részt vettek és ők fognak tájékoztatást tartani a lakosság részére. Badacsonytomaj város kérte az ebbe a
körbe tartozó településeket, hogy a hozzájárulást a vendégéjszakák alapján fizessék, így az összeg
nőhet, ezért ők biztosítanának egy területi referenst. Így a megemelkedett befizetésért több szolgáltatást
kap az önkormányzat.
Kinek van kérdése?
Gáspár József, képviselő Az előterjesztéshez mellékelt táblázatban a 2010. év nem lett jól összesítve.
Szó volt arról, hogy 30 % kedvezmény lesz a strandi belépőből, annak aki kártyával látogatja.
A 18 év alatti gyerekek nem fizetnek idegenforgalmi adót. Aki a strandot látogatja és 14 év alatti nem
jelent többletbevételt, ha kártyával jelentkezik. A 60 év alattiakat is ki lehet venni, ők sem fizetnek
idegenforgalmi adót, így marad a középréteg. Kockázatos mivel lehet, hogy többet visz el a kártya
bevezetése, mint amit az idegenforgalmi adón keresni tudnak.
Még gondolják végig, lehet első évben bevállalnak 20 %-ot és utána meglátják.
79821 fő volt 2012. évben a strandi látogatók száma és ezzel szemben 5000 a vendégéjszaka, erre lehet
kedvezményt adni. Ehhez még tartozhat 5000 fő, ha négy fős családot veszünk. Két gyerek nem fizet
idegenforgalmi adót, de négy fő kap kedvezményt. Így 10000 ember kap 30 % kedvezményt.
Értelme akkor van ha nullás a szaldó. Ha a strand bevétel csökken, akkor ezt hozza meg az
idegenforgalmi adó. Badacsonyban 30 % a kedvezmény mértéke.
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Vella Ferenc Zsolt, polgármester Kedvezmény esetén több lesz a vendégéjszaka, mivel az összes
vendégéjszakát bejelenti a szállásadó. Nem kötelező a 30 % kedvezmény bevezetése, lehet kevesebb is,
Badacsonyban drágább a strandi jegy.
Kovács József, alpolgármester Ott lehet ennek hozadéka, hogy ezzel ösztönözzük a szállásadókat, hogy
az idegenforgalmi adót fizessék be. Ha a vendégnek tudomása van arról, hogy van ilyen kedvezményt
biztosító kártya, akkor ki fogja követelni a szállásadótól. Amíg nem próbálják ki, nem tudják hogyan
fog működni.
Gáspár József, képviselő
Véleménye szerint tovább kellene számolni, csoportokra lebontva. A
vendégéjszakák 90 %-a a nyári szezonra esik.
Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő Véleménye szerint be kellene vezetni, és egy évig kipróbálni.
Vella Ferenc Zsolt, polgármester Megkérdezik a gyenesdiási egyesületet, hogy ott hogyan vált be.
Javasolja, hogy a napirendet a következő ülésre napolják el.
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
47/2013. (III. 12.) HATÁROZATA
Az idegenforgalom fejlesztésének támogatásáról, a „Badacsony régiós” kártya
igénylésének, felhasználásának szabályairól rendelet elfogadása, és megállapodás
kötése napirend elnapolása
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Az idegenforgalom
fejlesztésének támogatásáról, a Badacsony régiós kártya igénylésének, felhasználásának
szabályairól” szóló rendelet elfogadása, és megállapodás kötése napirendet a következő
képviselő-testületi ülésére elnapolja, mivel további adategyeztetés szükséges az
elfogadásához.
Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: folyamatos
3. Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Felkéri a jegyzőasszonyt a tájékoztatásra.
dr. Szabó Tímea, jegyző
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A rendelet módosítására azért kerül sor, hogy a rendeletben a környezettanulmány megtartására
vonatkozó szabályozásban lévő ellentmondások feloldásra kerüljenek továbbá az átmeneti segélyre
vonatkozó hiányos rendelkezések kiegészítésre kerüljenek.
A rendeletben a környezettanulmány megtartására vonatkozó rendelkezések ellentétesek voltak. Az
ellentét feloldására két lehetőség volt, az egyik az, hogy minden kérelemnél környezettanulmányt végez
a hivatal, ami tekintettel az ügyek nagy számára, időigényes. A másik lehetőség, hogy oly módon kerül
a környezettanulmányra vonatkozó rész szabályozásra, hogy a lehetőség megmaradjon, de a megtartása
ne legyen kötelező a hivatal számára.
Tekintettel arra, hogy a korábbiakban az alkalmanként adható átmeneti segély esetében került
meghatározásra az adható összeg nagysága, ezért a rendelkezés kiegészítésre került a havi
rendszerességgel adható segély összegével.
A rendelet szabályozta ugyan azt, hogy az átmeneti segély kamatmentes kölcsön formájában nyújtható,
viszont ehhez a segély típushoz sem került meghatározásra az adható összeg, ezért ez a rendelkezés is
kiegészítésre került.
Ezt a három formát kellene szabályozni.
Gáspár József, képviselő A havi rendszerességgel adott támogatás nem volt.
dr. Szabó Tímea, jegyző A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény tartalmazza,
tehát szabályozni lehet, ha szükség lesz rá, akkor szabályozva van.
Gáspár József, képviselő Ha valakinek pl. leég a házának a tetőszerkezete és nincs biztosítása, az is más
kategória, ott 50.000 Ft-tal nem tudnak segíteni, lehet, hogy 200.000 Ft szükséges.
dr. Szabó Tímea, jegyző
eseteket is.

A szociális rendelet teljes átdolgozásánál szabályozni fogják a speciális

Vella Ferenc Zsolt, polgármester A nagyobb összegű átmeneti segély az maximum negyedévente
legyen. Volt már ilyen, de a kérelmező nem pénzt kapott, hanem a közüzemi számlát fizették ki.
Javasolja, hogy az átmeneti segély összege egy jogosult részére 5.000-25.000 Ft-ig terjedhet valamint
legfeljebb 3000 Ft, ha a segélyt a jogosult havi rendszerességgel kapja. Eddig úgy szerepelt, ha a segélyt
a jogosult alkalomszerűen kapja. Eddig ha valaki első alkalommal magasabb összeget kapott, utána már
kevesebbet. Javasolja, hogy átmeneti segélyt egy jogosult egy évben maximum négy alkalommal
kaphassa. A havi rendszerességgel adható átmeneti segélynél legfeljebb 3000 Ft. Az átmeneti segély
kamatmentes kölcsön formájánál pedig legfeljebb 100.000 Ft összeget javasol.
Javasolja, hogy a 7/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a
fentiek szerint fogadják el.
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete
tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletét:

4 igen szavazattal, ellenszavazat és

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2013. (III. 22. ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásárokról szóló 7/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról
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4. Szociális alapszolgáltató térítési díjának meghatározásához rendelet módosítása
Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Tárgyi napirend előterjesztését a testületi tagok megkapták.
Kéri a jegyzőasszonyt, hogy pár szóban mondja el a változásokat
dr. Szabó Tímea, jegyző A Társulási Tanács elfogadta azt a tervezetet amit ők írtak, küldték a
határozatot, hogy javasolják Ábrahámhegynek elfogadásra. Amint megkapta, ő átdolgozta, tehát a
rendelet nem az lesz amit küldtek, hanem ami az előterjesztésben szerepel, mivel nem volt rendben
jogszabály szerkesztésileg sem és egyéb szempontból sem. Számszaki eltérés nincs benne és jóval
egyszerűbb is.
A rendelettervezet társadalmi egyeztetésre bocsátása megtörtént, közvetlen egyeztetés nem volt mivel
nincs olyan civilszervezet akinek ez a feladatkörébe tartozna, csak általános.
Vella Ferenc Zsolt, polgármester Javasolja, hogy a rendelettervezetet fogadják el.
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete
tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletét:

4 igen szavazattal, ellenszavazat és

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2013. (III. 22. ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásárokról
szóló 4/2012. (III. 31. ) önkormányzati rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe
foglalásáról szóló 8/2012. (V. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról.

5. A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, a
közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről
Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Tárgyi napirend előterjesztését a testületi tagok megkapták.
dr. Szabó Tímea, jegyző A hulladékgazdálkodással kapcsolatban az Országgyűlés új törvényt alkotott a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt. A törvénynek való megfelelés érdekében szükséges az
Önkormányzat hulladékkezelést szabályozó rendeletének felülvizsgálata.
A leglényegesebb változás, hogy 2013. január 1-jétől megszűnt az önkormányzatok díjmegállapításai
jogköre, így –többek között – szükséges a díjmegállapításra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül
helyezése. Jelen előterjesztés, illetve rendelet tervezet mindössze az ennek való megfelelést szolgálja, a
rendelet teljes körű felülvizsgálatára a későbbiekben kerül majd sor.
Vella Ferenc Zsolt, polgármester Javasolja, hogy a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek
elhelyezésének rendjéről szóló 14/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról a
rendelettervezetet fogadják el.
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Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete
tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi rendeletét:

4 igen szavazattal, ellenszavazat és

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5/2013. (III. 22. ) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, a közterület használatáról és az üzemképtelen
járművek elhelyezésének rendjéről szóló 14/2010. (XII. 23. ) önkormányzata rendelete
módosításáról
6. A házasságkötések hivatali munkaidőn, valamint hivatali helyiségen kívüli engedélyezéséről,
valamint az azokért fizetendő térítési díjak mértékéről szóló rendelet elfogadása
Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Tárgyi napirend előterjesztését a testületi tagok megkapták.
Kéri a jegyzőasszonyt pár szóban ismertesse a napirendet.
dr. Szabó Tímea, jegyző A Képviselő-testületnek törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége áll fenn
az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű
rendelet 42/A. § (4) bekezdése alapján, mely szerint felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy
rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait, valamint
rendeletben szabályozza a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás
ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj
mértékét.
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötéshez az
önkormányzat szabályozása elengedhetetlen. Rendeletben kell meghatározni az At. 42/A. § (4) bekezdés
a) pontjából eredő többletszolgáltatás szabályait, és az At. 42/A. § (4) bekezdés b) pontjából
következően ezen többletszolgáltatásokért, az önkormányzat, illetve az anyakönyvvezető részére
fizetendő díj mértékét. Önkormányzati szabályozás hiányában a hivatali helyiségen kívüli, továbbá
hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés akadályba ütközik.
A házasságkötések zöme hivatali munkaidőn kívül történik.
A rendelettervezet társadalmi egyeztetésen volt és nem érkezett vélemény.
Vella Ferenc, Zsolt polgármester Más településeken ez hogyan alakul?
dr. Szabó Tímea, jegyző Figyelembe véve a környező településeken kialakult gyakorlatot, valamint az
anyakönyvvezető részére fizetendő nettó díjazás járulékait, mind a hivatali helyiségen kívüli, mind a
hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért fizetendő díj mértékeként egyaránt 15.000 Ft lenne optimális,
melyből az anyakönyvvezető a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésben való közreműködésért nettó
5.000 Ft, a hivatali helyiségén kívüli házasságkötésben való közreműködésért nettó 3.000 Ft díjazásban
részesülne.
Vella Ferenc Zsolt, polgármester Javasolja, hogy a rendelettervezetet az alábbiak szerint fogadják el:
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A hivatali munkaidőn kívül megtartott házasságkötésért 15.000 Ft, hivatali helyiségen kívül megtartott
házasságkötésért 15.000 Ft díjat kell fizetni. Az anyakönyvvezetőt szabadidő vagy esetenként nettó
5.000 Ft díjazás illeti meg. A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésben közreműködő
anyakönyvvezetőt esetenként nettó 3.000 Ft díjazás illeti meg. A hivatali munkaidőn kívüli
házasságkötésért megfizetett díj 80 %-át az Önkormányzat minden negyedévet követő hónap 20.
napjáig pénzeszköz átadás formájában átadja a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnak.
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelete a házasságkötések hivatali helyiségen, illetve
hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő térítési díjak
mértékéről
7. Iskolába történő utazás költségeinek megtérítéséről szóló megállapodás jóváhagyása
Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Kéri a jegyzőasszonyt az ismertetésre, mivel ő egyeztetett a tankerületi igazgatóval.
dr. Szabó Tímea, jegyző Az idei évtől az iskolák állami fenntartásba kerültek, így a gyerekek utaztatása
is állami feladat. A jogszabály szerint, ha korábban az önkormányzat biztosította a szolgáltatást akkor
továbbra is neki kell, és a költséget az intézményfenntartó központ megtéríti. Abba az iskolába való
utazás költségét térítik meg ami a kötelező felvételt biztosító iskola. A tankerületi igazgató azt mondta
az év elején, azt tekintik kötelező iskolának, ahol az önkormányzatnak társulási megállapodása van.
Nem volt egyszerű ennek az elkészítése, mivel Ábrahámhegy és Salföld is szállít gyerekeket Révfülöpre,
Badacsonytomajra is az iskolába és az óvodába. Megkérdezte a falugondnokokat, hogyan alakulnak az
útvonalak és hol mennyi iskolás és óvodás gyereket vesznek fel. Az óvodás szállítás nem állami feladat
hanem önkormányzati. Az óvodai költséget nem fizeti meg az intézményfenntartó központ.
Az igazgatóasszony kérte, hogy ne napi szintű elszámolás legyen, hanem átalány.
Végül is ezt a megállapodás tervezetet készítette el, hogy az összes gyerek létszámához viszonyítva
kiszámította mennyi százalék az óvodai gyerekek létszáma, és azt a létszámot levette a várható havi kmből. Megkérdezte a falugondnokokat mennyi egy nap a kilométer teljesítmény, és számolt egy átlag havi
kilométert. Az átlagfogyasztást a falugondnokok kimutatásából számolta ki a tavalyi év adatai alapján.
Az átalányt úgy számította ki, mivel felírták azt is, hogy az egyes tankolásokkor menyit költöttek
benzinre, amit kiszorzott 10 %-kal, tekintettel arra, hogy az árak mindig emelkednek, így jött ki a havi
költség.
Zavari Judit képviselő 17.05 órakor megérkezett.
Vella Ferenc Zsolt, polgármester Eddig havi 150.000 Ft-ot kaptak Révfülöptől, szeptembertől ez
növekedett 162.000 Ft-ra. Salföldi önkormányzat kapott Badacsonytomajtól 2011. évre négy hónapra
304.000 Ft-ot.
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dr. Szabó Tímea, jegyző Eddig normatív állami támogatás volt gyereklétszámra, most gyakorlatilag a
költségeket fizetik meg, de csak benzinköltséget értenek alatta. Megkérdezte, hogy pl. amortizációt
nem térítik. Tájékoztatja a testületet, hogy ez a megállapodás csak június 15. napjáig szól.
Vella Ferenc Zsolt, polgármester Eddig kijöttek az összegből, nagyon kevés rá a pénzük. Hármasban
kellene leülni és megbeszélni, mivel a balatonrendesi gyerekeket is szállítják, ők mivel tudnának
beszállni. A szülőket is megkérdezik, hogy milyen mértékben járulnak hozzá.
Meglátják 2013-2014. évre mit hoz a jövő, meg kell fontolni, mivel a költségvetést érinti.
Javasolja a szerződés megkötését.
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
48/2013. (III. 12.) HATÁROZATA
Az általános iskolás gyermekek utaztatása tárgyú megállapodásról
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az általános iskolás gyermekek
utaztatása tárgyú megállapodás tervezetét megismerte, azt jóváhagyja, és felhatalmazza a
polgármestert az aláírására.
Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: 2013. március 31.
8. Víziállás engedély
Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Tárgyi napirend előterjesztését a testületi tagok megkapták.
2012. évben a strand előtti tómederben mobil stéget helyeztek el, és a hajózási hatóság felhívta az
önkormányzatot, kérje meg a létesítési és használatbavételi engedélyt.
Javasolja, hogy a Pelsoproject Kft. ajánlatát fogadják el 180.000 Ft+Áfa összegben.
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
49/2013. (III. 12.) HATÁROZATA
Mobilstég engedélyezési eljárásához szükséges terv készíttetéséről
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Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ábrahámhegy községi
strand területéről megközelíthető Ábrahámhegy 086/6. hrsz-ú tómederben elhelyezni
tervezett úszómű mobilstég létesítési és használatbavételi engedélyezéshez szükséges,
valamint a Hajó üzembiztonsági és regisztrációs nyilvántartásba vételhez szükséges terv
elkészítésére a Pelsoproject Kft (8230 Balatonfüred, Köztársaság u. 1. A lph. I/4) által adott
180 000 Ft + Áfa összegű ajánlatot elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert, a szerződés megkötésére.
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: 2013. március 31.
9. Érdekeltségnövelő pályázat beadása
Vella Ferenc Zsolt, polgármester
A pályázatot a kultúrház hangtechnikai berendezés és projektor beszerzésére nyújtják be és önrészként
300.000 Ft összeget biztosítanak.
Javasolja, hogy a pályázatot nyújtsák be. Kéri a hivatalt a pályázatot készítse elő.
javaslatban szereplő összeget ki kell egészíteni az Áfa-val.
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon.

A határozati

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
50/2013. (III. 12.) HATÁROZATA
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igényléséről
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete „A helyi önkormányzatok
könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatása” című pályázat keretében
támogatást igényel a Kultúrház részére hangtechnikai berendezés és projektor beszerzése
céljából.
A pályázat önrészeként szolgáló 300.000 Ft+Áfa
összeget a Képviselő-testület
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről
szóló 2/2013. (III. 06.) rendeletében meghatározott tartalékkerete terhére biztosítja.
Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal
10. Káli-medence csatornázása kapcsán polgármesteri levélváltás
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Vella Ferenc Zsolt, polgármester Kezdeményezik a Köveskálon létesült szennyvíztisztító telephez
csatlakozott települések, Köveskál, Balatonhenye, Monoszló, Szentbékálla, Mindszentkálla
polgármestereinél a megszakadt tárgyalások folytatását.
Javasolja, hogy kezdeményezzék a tárgyalások folytatását, amelynek a helyszíne Ábrahámhegyen lesz
2013. április 4-én 17.00 órakor.
Gáspár József, képviselő

Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselőt is hívják meg a megbeszélésre.

Vella Ferenc Zsolt, polgármester Kéri a testületet, amennyiben egyetért a határozati javaslattal,
kézfeltartással szavazzon.
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
51/2013. (III. 12.) HATÁROZATA
A Káli-medencei csatornázással érintett települések vezetőivel való ismételt
kapcsolatfelvételről
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a kibocsátott
tisztított szennyvíz utókezelésének megoldása érdekében kezdeményezi a Köveskálon
létesült szennyvíztisztító telephez csatlakozott települések – Köveskál, Balatonhenye,
Monoszló, Szentbékkálla, Mindszentkálla – polgármestereinél a megszakadt tárgyalások
folytatását.
Utasítja a polgármestert, hogy levélben kezdeményezzen személyes egyeztetést az érintett
polgármesterekkel. A küldendő levél tervezetét megismerte, azt jóváhagyja.
Utasítja a polgármestert, hogy az egyeztetésről a Képviselő-testületnek számoljon be.
Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: a következő testületi ülés

Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Az ülést 17.40 órakor bezárja.
k.m.f.
Vella Ferenc Zsolt
polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítő: Kovács József, alpolgármester

Dr. Szabó Tímea
jegyző

