
 

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

Ikt.szám: 620-11 /2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.  június 27– i   nyilvános
ülésén.

Az ülés helye:   Ábrahámhegy Község Önkormányzata Polgármesteri Iroda
                          Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.

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

            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  5 fő jelen van, az ülés határozatképes.

Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeken kívül az alábbi napirendeket  is tárgyalják meg,
annak okán, holnap Badacsonytomajon együttes ülés lenne de kérték, hogy képviselő-testületünk külön
tárgyalja meg a napirendeket, mivel a Badacsonytomaji képviselő-testület nem lesz határozatképes. 

-  Beszámoló a Tatay Sándor Általános Iskola 2012/2013. évi nevelő-oktató munkájáról
-  Beszámoló a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda  2012/2013. évi nevelő munkájáról
-  Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Programja
-  Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvodában pedagógiai asszisztens foglalkoztatására 
    javaslat 
-  Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013/2014. nevelési évben indítandó csoportok 
    számának meghatározása 
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Ismerteti a napirendet: 

1. Iváskó Mihály strandi területbérleti kérelme
2. Mohos Gergely kérelme a strandi pavilonok közötti terület elosztásával kapcsolatban
3. Gyermekétkeztetési feladatok ellátására szerződés kötése
4. Horváth Beatrix közterületi minősítés ingatlannyilvántartási átvezetési kérelme
5. Elektromos áram kedvezményes beszerzésére vállalkozó megbízása 
6. 71-es főút melletti fák bevizsgálása 
7. Ábrahámhegy község útjain kátyúzási, útjavítási munkák elvégzése 
8. Strandi vállalkozók bérleti díj csökkentési kérelméről döntéshozatal
9. Ábrahám televízió üzemeltetéséről döntéshozatal
10. Mozdulj Balaton és Balaton Beach Tour támogatásáról döntéshozatal
11. Beszámoló a Tatay Sándor Általános Iskola 2012/2013. évi nevelő-oktató munkájáról
12. Beszámoló a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda  2012/2013. évi nevelő 

munkájáról
13. Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Programja
14. Pipitér  Közös  Fenntartású  Napköziotthonos  Óvodában  pedagógiai  asszisztens

foglalkoztatására javaslat
15. Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013/2014. nevelési évben indítandó

csoportok számának meghatározása 

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   5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi  határozatot hozta: 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

100/2013. (VI. 27.)  HATÁROZATA 

A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról  

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013.  június 27-i    nyilvános  
ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1. Iváskó Mihály strandi területbérleti kérelme
2. Mohos Gergely kérelme a strandi pavilonok közötti terület elosztásával kapcsolatban
3. Gyermekétkeztetési feladatok ellátására szerződés kötése
4. Horváth Beatrix közterületi minősítés ingatlannyilvántartási átvezetési kérelme
5. Elektromos áram kedvezményes beszerzésére vállalkozó megbízása 
6. 71-es főút melletti fák bevizsgálása 
7. Ábrahámhegy község útjain kátyúzási, útjavítási munkák elvégzése 
8. Strandi vállalkozók bérleti díj csökkentési kérelméről döntéshozatal
9. Ábrahám televízió üzemeltetéséről döntéshozatal
10. Mozdulj Balaton és Balaton Beach Tour támogatásáról döntéshozatal
11. Beszámoló a Tatay Sándor Általános Iskola 2012/2013. évi nevelő-oktató munkájáról
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12. Beszámoló a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda  2012/2013. évi nevelő 
munkájáról

13. Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Programja
14. Pipitér  Közös  Fenntartású  Napköziotthonos  Óvodában  pedagógiai  asszisztens

foglalkoztatására javaslat
15. Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013/2014. nevelési évben indítandó

csoportok számának meghatározása 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal

1. Iváskó Mihály strandi területbérleti kérelme  

Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Iváskó Mihály kérelemmel fordult  a  képviselő-testülethez,  hogy a strandon kihelyezett  asztali focira
vonatkozó,  tavalyi  évben  lejárt  területbérleti  szerződést  meghosszabbítani  szíveskedjen.  A  terület
nagysága  4 m2, melyet nettó 1.000 Ft/m2/szezon összeggel venne igénybe  2021. szeptember 30-ig. 

Az asztali focit  eddig is bérelte,  javasolja,  hogy járuljanak hozzá   2013.  július 1.  napjától   2021.
szeptember 30. napjáig. A bérleti díj mértéke: nettó 1.000 Ft/m2/szezon.
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

101/2013. (VI. 27. )  HATÁROZATA 

      A községi strandon terület bérbeadásáról 

Ábrahámhegy Község  Önkormányzata Képviselő-testülete  Iváskó Mihály (8256 Ábrahámhegy,
Patak  u.  48.)  egyéni  vállalkozó  részére  bérbe  ad  a  tulajdonát  képező  Ábrahámhegy  községi
strandon (1040 hrsz.)   4 m2 nagyságú területrészt asztali foci használata céljából.

A  képviselő-testület   felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  bérleti  szerződést  az  alábbi  fő
tartalommal kösse meg: 

A bérleti jogviszony időtartama: 2013. július 1. napjától  2021. szeptember 30. napjáig.  
Bérleti díj mértéke 2013. évben:  1.000 Ft/m2/szezon. 

A továbbiakban a bérleti díj évente, első ízben 2014. január 1-től  a tárgyévet megelőző év KSH
által közzétett fogyasztói árindex mértékével emelkedik. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Határidő:   2013. július 1. 
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2. Mohos Gergely kérelme a strandi pavilonok közötti terület elosztásával kapcsolatban  

Vella  Ferenc  Zsolt,  polgármester Mohos  Gergely  levelét  a  testületi  tagok  megkapták,  amelyben
kérelemmel fordul a képviselő-testülethez a strandi pavilon közti rész elosztásával kapcsolatban, amely
már 2012. nyarától problémát jelentett Iváskó Mihály és közte. Iváskó Mihály önkényesen felhúzott egy
válaszfalat. 

Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő  Véleménye szerint el kellene bontani, mivel nem esztétikus. 

Gáspár József, képviselő   Szerinte is el kell bontatni, Iváskó Mihály tegyen oda egy asztalt, vagy más
megoldást. 

Kovács József, alpolgármester  Apácaráccsal és növényfelfuttatással is meg lehet oldani az elválasztást. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester Javasolja, hogy   Iváskó Mihály  által   az „A” és „B” jelű üzletek
között épített válaszfalat bontsa el és az eredeti állapotot állítsa vissza  2013. július 5. napjáig.
Hívják fel Iváskó Mihály  figyelmét, amennyiben  más formátumú esztétikusabb válaszfalat helyezne el,
ahhoz az önkormányzat előzetes  hozzájárulása  szükséges, melyet  a képviselő-testülettől   írásban kell
kérnie.

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

102/2013. (VI. 27. )  HATÁROZATA 

A községi strandi pavilonok közötti terület elosztásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete  Mohos Gergely (8256 Ábrahámhegy,
Honvéd u. 6.)   községi strandi  „A” jelű üzlet bérlőjének kérelmére, amely az üzlethelyiségek
közötti terület elosztására vonatkozott az alábbiak szerint döntött:

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata,  mint  a  községi  strand  tulajdonosa  és  fenntartója
felszólítja  Iváskó  Mihály  (8256  Ábrahámhegy,  Patak  u.  48.)  községi  strandi  „B”  jelű  üzlet
bérlőjét, hogy   az önkormányzat hozzájárulása nélkül  az „A” és „B” jelű üzletek között épített
válaszfalat bontsa el, és az eredeti állapotot állítsa vissza  2013. július 5. napjáig. 

Felhívja  Iváskó  Mihály   figyelmét,  amennyiben   más  formátumú  esztétikusabb  válaszfalat
helyezne  el,  ahhoz az önkormányzat  előzetes   hozzájárulása   szükséges,  melyet   a  képviselő-
testülettől   írásban kell kérnie.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Határidő:   azonnal 
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3. Gyermekétkeztetési feladatok ellátására szerződés kötése  

Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
A  vállalkozási szerződéstervezetet a testületi tagok megkapták. 
A badacsonytomaji Menü Bt-vel kötnének  szerződést  az  Ábrahámhegyen lakóhellyel rendelkező,  a
badacsonytomaji általános iskolába járó gyermekek étkeztetése céljából. A szolgáltatás ára bruttó  803
Ft/nap/fő napközi ellátás esetén, bruttó  540 Ft/nap/fő menzai ellátás esetén. 

dr.  Szabó Tímea, jegyző    Készült egy tervezet  ahelyett  amit a Menü Bt.  küldött.  De számára nem
egyértelmű, mivel az iskolával kapcsolatban még a február 27-i együttes ülésen született  egy döntés,
hogy  az  iskolai  társulást   június  15-i  hatállyal  megszüntetik.  Együttes  ülésen  döntöttek  az
önkormányzatok, hogy  mindenki saját maga rendezi, viszont  az nem szerepel benne, hogy mikortól. A
Menü Bt.-vel egyeztetett, és elmondták, hogy a Badacsonytomaji önkormányzatnak küldik a számlát. 
A kiküldött  tervezet mindent tartalmaz, csak azt nem, hogy mikortól kell szerződést kötni. Ezt azért
szükséges  tudni, mivel a térítési díjról rendeletet kell alkotni. 

Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő   Hány gyerek jár Badacsonytomajra? 

dr. Szabó Tímea, jegyző   Egy gyermekről van szó. Kérdezi, hogy határozott  vagy határozatlan időre
kívánja-e a képviselő-testület a szerződést kötni? 

Gáspár József, képviselő  Nyáron nincs iskola, szeptember 1-ével kellene szerződést kötni. Meglátjuk
hány  gyerek  lesz.  A  szerződést  határozatlan  időre  célszerű  kötni,  nem  kell  vele  minden  évben
foglalkozni. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester Javasolja, hogy  küldjék meg a Menü Bt-nek a szerződéstervezetet  és
szeptember 1-ével lépjen hatályba. 
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

103/2013. (VI. 27. )  HATÁROZATA 

                             Az iskolai gyermekétkeztetési feladata ellátásáról 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a badacsonytomaji székhelyű Tatay
Sándor Általános Iskolába járó gyermekek étkeztetése feladata ellátására vonatkozó szerződés
tervezetét a  Menü Bt. részére megküldi, amely  2013. szeptember 1-ével lép hatályba. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal
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4. Horváth Beatrix közterületi minősítés ingatlannyilvántartási átvezetési kérelme  

Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Tárgyi napirend előterjesztését a testületi tagok megkapták. 
A   Patak  utcából  nyíló  ingatlan  vonatkozásában  keresett  meg  a  mellékletben  szereplő  levéllel az
ingatlantulajdonos. A kérelmével kapcsolatban az alábbiak mondhatóak el:
A kérelemben leírja, hogy az ingatlanon építeni szeretne.
A hatóság  megállapította,  hogy az ingatlan gépjárművel nem megközelíthető,  mivel a   262/1 hrsz-ú
ingatlan jelenleg kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben murvás felületű út. A kérelmező
abban az esetben tud építési engedélyt kapni ha az ingatlan közút, vagy közterület besorolásúvá válik. 
A közterületté történő átvezetéshez az alábbiak szükségesek: Önkormányzat vagyonrendeletében ekként
kell szerepelnie, valamint a Képviselő-testület határozata az ingatlan megnevezésének változásáról.
A vagyonrendelet  módosítása során az ingatlan megnevezésének változását  közterületté  elfogadta  a
Képviselő-testület.  A kérelmező kérésének jóváhagyásához szükséges az átvezetés kezdeményezése a
Tapolcai Járási Hivatal Járási Földhivatalánál.
A felmerülő költségek: Az ingatlan nyilvántartási átvezetés díja 6600 Ft 

Javasolja,  hogy  az  ingatlan  közterületté  történő  megnevezésének  módosítását  kezdeményezzék  a
Földhivatalnál. 
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

104/2013. (VI. 27. )  HATÁROZATA 

262/1 hrsz-ú ingatlan földhivatali nyilvántartásban történő átvezetés kezdeményezéséről

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  262/1  hrsz-ú   jelenlegi  kivett
beépítetlen  terület  megnevezésű  ingatlan  közterületté  történő  megnevezésének  módosítását
kezdeményezi a Tapolcai Járási Hivatal Járási Földhivatalánál.
Az  átvezetéssel  kapcsolatos  intézkedések  megtételére  a  Képviselő-testület  felhatalmazza  a
polgármestert.

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

5. Elektromos áram kedvezményes beszerzésére vállalkozó megbízása   

Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Tárgyi napirend előterjesztését a testületi tagok megkapták. 
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A Sourcing Hungary Kft. megkereste Önkormányzatunkat  a  2014 évre vonatkozóan kedvezményes
elektromos áram beszerzésére.
A Kft.  szervezésében a  Magyar  Energia Beszerzési Közösség keretében csoportos  villamos energia
beszerzését a megyei kereskedelmi iparkamarákkal és további iparági csoportosulásokkal karöltve a több
hullámban  szervezett  csoportos  beszerzésekben  több,  mint  1000  kis  és  közepes  Fogyasztó
megbízásából, mintegy 182 millió kWh villamos energia mennyiséget versenyeztet országos programban.

Gáspár József , képviselő   Van kötelezettségünk az EON felé. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Igen, még a  község felső részének korszerűsítése. Úgy tudja az  öt év
még nem járt le. Évekkel ezelőtt volt, amikor a több mint 70 közvilágítási lámpa cseréje történt. 

Ehhez kapcsolódva tájékoztatja a testületet, hogy van egy napelemekkel illetve led-es világítástecnikával
foglalkozó cég, aki kicserélné az egész községben a lámpatesteket  és a megtakarítást  neki fizetnénk.
Erről jön egy javaslat illetve szerződéstervezet. Egyenlőre ne nyilatkozzanak.
Javasolja, hogy napolják el és a július 11-i ülésen tárgyalják. 

6. 71-es főút melletti fák bevizsgálása   

Vella Ferenc Zsolt, polgármester A Magyar Közút Nonprofit Zrt.  Zánka és Balatonederics között 470
fát kivágásra ítélt.   A civilszervezetek megmozdultak. Az itteni civilszervezet is szívesen áldozna rá,
hogy az Ábrahámhegyen lévő fák legyenek bevizsgálva, és csak azokat a fákat engedjük kivágni, amit  a
szakértő  arra ítél. A Nádirigó egyesület  kezdeményezésére az újságban is írtak erről. Egy darab fa
bevizsgálása  3.000  Ft.  Kéri  a  testületi  tagokat,  hogy  gondolják  át,  milyen  ajánlattal  éljenek  a
civilszervezetek  felé.  Kérdéses,  hogy  a   közútkezelő  miért  nem  tudja  megcsinálni,  miért  az
önkormányzat fizessen. 

Gáspár József, képviselő  Miért az önkormányzat fizessen, a fák a közútkezelőé, ő vállalja a döntést a
kivágásért.  Egyszeri vizsgálat megtörtént, most nincs mit tenni. Valószínű kivágás előtt még egyszer
bevizsgálják. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester   Ma úgy döntenek, hogy továbbra is a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
szakértői bevizsgálását tartják helyesnek, és tudomásul veszik. 

7. Ábrahámhegy község útjain kátyúzási, útjavítási munkák elvégzése   

Vella Ferenc Zsolt, polgármester Tárgyi napirend előterjesztését a testületi tagok megkapták. 
2010. évben történt utoljára aszfaltút javítás Ábrahámhegy településen. Az elmúlt két és fél évben az
alábbi  utcákban  jelentkeztek  hibák,  amelyek  kátyúzással,  vagy  a  burkolatba  bukkanó  beépítéssel
megoldhatók, továbbá egy helyütt szükséges a meglévő dolomit burkolat megbontása és süllyesztése,
mivel a nyomvonalas létesítmények kiépítésénél a burkolat mintegy 15-20 cm-el emelkedett,  és ennek
következtében a csapadékvíz nem a közúton folyik el, hanem befolyik a magáningatlanra.

Fenyves utca, Rigó utca, Bökkhegyi utca, Csörgey utca, Virág utca, Szegfű utca, Iskola utca, Kereszt
utca, Szent Iván utca, Árpád utca, Szilvádi utca.

A javítás  nem tartalmazza  a  Sziget  utcának  a   Virág  utca  felőli oldalán a  burkolatról  történő  víz
elvezetését. A területen a burkolat felmarására és ÉK-i lejtésű újra szőnyegezésre, valamint vízelvezető
teljes utcahosszban történő megépítésére lenne szükség.
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A kivitelezésre  öt  ajánlat  került  bekérésre,  melyből három válasz érkezett,  ebből kettő  a  kiküldött
műszaki tartalomra.
A két ajánlat között 900 e Ft a különbség.

Gáspár József, képviselő  A Patak közben az aknafedél körbe van töredezve. Az Akácfa utcában  az „S”
kanyar  egy része rossz állapotban van. 

Kovács József, alpolgármester  A Sas utcából nem érkezett megkeresés az aszfaltozásra?  Szóban ketten
is  megkeresték.  Tájékoztatta  az  utca  ingatlantulajdonosait,  hogy  az  önkormányzathoz  kérelmet
nyújtsanak be.

Vella Ferenc Zsolt, polgármester    Nem érkezett megkeresés.

Gáspár József, képviselő  Nem biztos, hogy az önkormányzaté az út teljes egészében. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Az olcsóbb árajánlatot fogadják el? 

Gáspár József, képviselő  A közútkezelőt is meg kellene keresni, hogy mennyiért végeznék el. 

Kovács  József,  alpolgármester   Amennyiben a  közútkezelő  2  millió forint  alatti  árajánlatot  ad,  azt
fogadják el. 

Vella  Ferenc  Zsolt,  polgármester Javasolja,  hogy   a  Magyar  Közút  Nonprofit  Zrt-től   kérjenek
árajánlatot és ha az  két millió forint alatti, azt 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

          105/2013. (VI. 27. )  HATÁROZATA 

Önkormányzati utakon kátyúzási és útjavítási munkálatokra érkezett ajánlatok alapján kivitelező
kiválasztásáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az   Ábrahámhegy  Község
Önkormányzata  tulajdonában  álló  aszfaltos  utak  javítására,  kátyúzására  a  Magyar  Közút
Nonprofit  Zrt.-től  (8200 Veszprém, Mártírok útja 1.)  árajánlatot kér. 
A képviselő-testület a  2 millió forintnál  alacsonyabb összegű árajánlatot fogadja el. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: 2013. július 15.
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8. Strandi vállalkozók bérleti díj csökkentési kérelméről döntéshozatal  

Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Tárgyi napirend előterjesztését a testületi tagok megkapták. 
A strandot üzemeltető vállalkozók bérleti díj csökkentési kérelmet nyújtottak be.

Ábrahámhegy Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  ábrahámhegyi községi  strandon   lévő
üzlethelyiségekre  nyilvános pályázatot írt ki. A Bíráló Bizottság a 2012. február 21-én tartott  ülésén a
beadott pályázatot értékelte és javasolta a képviselő-testület felé, hogy mely nyertes  pályázókkal kössön
szerződést.  A szerződések megkötése 2012.  március 5-én megtörtént  határozott  időtartamra  2021.
október 31.napjáig.

A  nemzeti  vagyonról  szóló   2011.  évi  CXCVI.  törvény  6.  §  (8)  bekezdése  az  alábbiak  szerint
rendelkezik:
„Az olyan - pályázat alapján megkötött  -  szerződés,  amelynek nemzeti vagyon a tárgya,  a pályázati
kiírástól,  illetve  a  nyertes  pályázattól  eltérő  tartalommal  nem  módosítható,  kivéve  a  szerződés
időtartama jogszabályban meghatározott meghosszabbításának esetét.”
 
A fentiek alapján  a kérelemhez nem lehet hozzájárulni. Javasolja, hogy  a határozati javaslatot 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

106/2013. (VI. 27. )  HATÁROZATA 

A községi strandi üzletek bérlőinek bérleti díj csökkentése iránti kérelméről

Ábrahámhegy Község  Önkormányzata Képviselő-testülete a községi strandi üzletek bérlőinek
(Szabados és Fia Kft., ZEBU 2005 Bt.,  H2 ÁBRAHÁM Kft., PÁJÁN Kft., Iváskó Mihály egyéni
vállalkozó, Mohos Gergely egyéni vállalkozó)  bérleti díj csökkentési kérelmét elutasítja, valamint
tájékoztatja a kérelmezőket, hogy a nemzeti vagyonról szóló  2011. évi CXCVI. törvény  6. § (8)
bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

„Az  olyan  -  pályázat  alapján  megkötött  -  szerződés,  amelynek  nemzeti  vagyon  a  tárgya,  a
pályázati  kiírástól,  illetve a nyertes pályázattól eltérő tartalommal nem módosítható,  kivéve a
szerződés időtartama jogszabályban meghatározott meghosszabbításának esetét.”
 
Fentiekre tekintettel a képviselő-testületnek nem áll módjában a bérleti díjat csökkenteni. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
Határidő:   azonnal
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9. Ábrahám televízió üzemeltetéséről döntéshozatal  

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Beszéltek arról, hogy Szepesi Gusztáv mutassa be, hogyan képzeli el a
helyi csatorna működését.  45 perces anyagot  készített  a falunapról, amelyet az interneten meg lehet
nézni.  Véleménye szerint jó lett, jó riportok vannak benne. Jó lenne ha minden testületi tag látta volna
és véleményt tudna alkotni. 
A soron következő ülésen visszatérnek rá és addig mindenki meg tudná nézni az anyagot.  

10. Mozdulj Balaton és Balaton Beach Tour támogatásáról döntéshozatal  

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  A Mozdulj Balaton és Balaton Beach Tour  rendezvényeket minden
évben támogatják  50-50 e Ft-tal. A Mozdulj Balaton keretében minden évben kapnak sportszereket és
érmeket is, amit befizetnek az vissza is jön.  Balaton Beach Tour  strandi kosár- és röglabda bajnokság
keretében az idén két forduló lenne, július 20-án és augusztus 3-án. 
Javasolja, hogy  a két sportrendezvényt külön-külön 50.000 Ft-tal támogassák.  
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

107/2013. (VI. 27. )  HATÁROZATA 

              A sportrendezvények támogatásáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  képviselő  testülete  az  alábbi  két  sportrendezvényt
támogatja: 

1. Mozdulj Balaton (Balaton Fejlesztési Tanács 8600 Siófok, Batthány u. 1. 50.000 Ft

2. „Balaton Beach Tour 2013”  Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók
    Egyesülete   ( 1118 Budapest, Ménesi út 5.)  

50.000 Ft

A képviselő-testület fenti összeget a 2013. évi költségvetése terhére biztosítja. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal

11. Beszámoló a Tatay Sándor Általános Iskola 2012/2013. évi nevelő-oktató munkájáról
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Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Tárgyi napirend előterjesztését a testületi tagok megkapták. 

Felolvassa a határozati javaslatot.  
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

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

ÁBRAHÁMHEGY  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

             108/2013. (VI. 27.)  HATÁROZATA

Ábrahámhegy   Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló  2011.
évi  CXC.  törvény   85.  §   (2)  bekezdésében  biztosított  jogkörében  eljárva  a  Tatay  Sándor
Általános  Iskola  2012/2013.  évi  nevelő-oktató  munkájáról  szóló  beszámolót  az  előterjesztés
szerinti tartalommal elfogadja. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt,  polgármester

Határidő: azonnal

12. Beszámoló a Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda  2012/2013. évi nevelő 
munkájáról

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Tárgyi napirend előterjesztését a testületi tagok megkapták. 
Felolvassa a határozati javaslatot. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

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

ÁBRAHÁMHEGY  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

             109/2013. (VI. 27.)  HATÁROZATA 

Ábrahámhegy   Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi  CXC.  törvény   85.  §  (2)  bekezdésében  biztosított  jogkörében  eljárva  a  Pipitér  Közös
Fenntartású  Napköziotthonos  Óvoda   2012/2013.  évi  nevelő  munkájáról  szóló  beszámolót  az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
Felkéri Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt,  polgármester

Határidő: azonnal

13. Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Programja
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Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Tárgyi napirend előterjesztését a testületi tagok megkapták. 
Felolvassa a határozati javaslatot.
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

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

ÁBRAHÁMHEGY  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

             110/2013. (VI. 27.)  HATÁROZATA 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló  2011.
évi  CXC.  törvény   85.  §  (1)  bekezdésében  biztosított  jogkörében   eljárva  a  Pipitér  Közös
Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Programját az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja. 
Felkéri Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt,  polgármester

Határidő: azonnal

14.  Pipitér  Közös  Fenntartású  Napköziotthonos  Óvodában  pedagógiai  asszisztens
foglalkoztatására javaslat

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Tárgyi napirend előterjesztését a testületi tagok megkapták. 
Az óvodában fel akarnak venni egy személyt? 

dr. Szabó Tímea, jegyző   Támogatja az állam a  pedagógiai asszisztens felvételét. A gond az, hogy a
konyhai kisegítőre nincs normatíva, tehát annak a bérét meg kell finanszírozni, vagy létszámcsökkentést
kell végrehajtani. Badacsonytomaj nem hagyta jóvá ezt az előirányzatot. A költségvetésben kilenc fő van
meghatározva, mint intézményi létszám, ha valakit felvesznek akkor egy főt le kell építeni. Erre hívja fel
a figyelmet az előterjesztés,  hogy ez létszámleépítéssel járhat,  ha felveszik az asszisztenst akkor egy
fővel  többen  lesznek,  mint  a  költségvetési  létszámkeret.  A pedagógiai  asszisztenst  finanszírozza  a
központi  költségvetés, a konyhai kisegítőt pedig nem.

Vella Ferenc Zsolt, polgármester   Badacsonytomajon holnap lenne együttes ülés.

dr.  Szabó  Tímea,  jegyző  Nem lesz  együttes  ülés,  mivel felhívták  telefonon  és  közölték,  hogy a
badacsonytomaji  képviselő-testület  nem  lesz  határozatképes  és  ezért  külön  kell  megtartani
Ábrahámhegyen és Salföldön az ülést.  Időközben mégis kiderült határozatképes lesz az ülésük, de a
meghívót már Badacsonytomaj úgy küldte ki mint saját rendkívüli ülésük.

Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő  Meglátása szerint azt kellett volna írni az előterjesztésben, hogy
nem létszámépítést kell végrehajtani, hanem létszámkeretet kell növelni.

12



Vella Ferenc Zsolt, polgármester   Véleménye szerint így nem lehet dönteni.
Javasolja, hogy napolják el a július 11-i ülésre, mivel kevés információ áll rendelkezésre.
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

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

ÁBRAHÁMHEGY  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

             111/2013. (VI. 27.)  HATÁROZATA 

Ábrahámhegy   Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Pipitér  Közös  Fenntartású
Napköziotthonos Óvodában 1 fő pedagógiai asszisztens foglalkoztatásával kapcsolatos döntését
elnapolja a 2013.  július 11-i  ülésére,  tekintettel  arra,  hogy az adott  információt  a  döntéséhez
kevésnek találja.  

Felelős: Vella Ferenc Zsolt,  polgármester

Határidő: azonnal

15. Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2013/2014. nevelési évben indítandó
csoportok számának meghatározása 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Tárgyi napirend előterjesztését a testületi tagok megkapták. 
A határozati javaslatot felolvassa.
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

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

ÁBRAHÁMHEGY  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

             112/2013. (VI. 27.)  HATÁROZATA 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
1. a  nemzeti  köznevelésről  szóló   2011.  évi  CXC.  törvény  83.  §  (2)  bekezdés  d)  pontjában

biztosított  jogkörében  eljárva  a  Pipitér  Közös  Fenntartású  Napköziotthonos  Óvodában  a
2013/2014. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát 3 óvodai csoportban határozza
meg. 

2. felkéri Nagy Lászlóné óvodavezetőt, hogy a képviselő-testület határozatát hajtsa végre. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt,  polgármester

Határidő: azonnal

Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Az ülést   18.30   órakor bezárja. 
 

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

Jegyzőkönyv hitelesítő:   Kovács József, alpolgármester   
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