
 

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

Ikt.szám: 620-12 /2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.   július 11– i   rendkívüli
nyilvános    ülésén.

Az ülés helye:   8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.  Polgármesteri Iroda helyisége

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

            Fedőné Vodenyák Katalin, 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 tárgyalják az Ábrahámhegyi Zsebkalauz kiadvány
rendelését és Iváskó Mihály strandi bérlő kérelmét. 

Ismerteti a napirendet: 

1. Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvodában pedagógiai asszisztens foglalkoztatására
javaslat

2. Elektromos áram kedvezményes beszerzésére vállalkozó megbízása 
3.   Ábrahám televízió üzemeltetéséről döntéshozatal
4. A  köztisztaságról  és  a  szervezett  köztisztasági  közszolgáltatás  kötelező  igénybevételéről,  a

közterület  használatáról  és  üzemképtelen  járművek  elhelyezésének  rendjéről  szóló  rendelet
módosítása 

5.   Jegyzőkönyvek határidőn túli megküldése miatti törvényességi felhívás ismertetése
6. „Ábrahámhegyi Zsebkalauz” kiadványról döntés 
7.   Iváskó Mihály strandi büfé bérlőjének kérelme
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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  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi  határozatot hozta: 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

113/2013. (VII. 11.)  HATÁROZATA 

A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról  

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013.  július 11-i   rendkívüli  nyilvános 
ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1. Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvodában pedagógiai asszisztens foglalkoztatására 
    javaslat
2. Elektromos áram kedvezményes beszerzésére vállalkozó megbízása 
3. Ábrahám televízió üzemeltetéséről döntéshozatal
4.  A  köztisztaságról  és  a  szervezett  köztisztasági  közszolgáltatás  kötelező  igénybevételéről,  a
közterület  használatáról  és  üzemképtelen  járművek  elhelyezésének  rendjéről  szóló  rendelet
módosítása 
5.   Jegyzőkönyvek határidőn túli megküldése miatti törvényességi felhívás ismertetése
6. „Ábrahámhegyi Zsebkalauz” kiadványról döntés 
7.   Iváskó Mihály strandi büfé bérlőjének kérelme

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal

1. Pipitér Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvodában pedagógiai asszisztens foglalkoztatására  
javaslat

Vella Ferenc Zsolt, polgármester Tárgyi napirend ügyében az előző ülésen úgy döntöttek,  hogy a kapott
információt a döntéshez kevésnek találják. Szeptember 1-től lenne foglalkoztatva és az állam a normatívát
biztosítja. Újabb információ nincs ezzel kapcsolatban. Kereste a vezetőt, de nem sikerült elérnie. Véleménye
szerint támogassák, ez az önkormányzatnak minimális költségbe kerül. 
Itt tájékoztatja a testületi tagokat, hogy az óvoda és iskola társulásban is benne vannak Badacsonytomajon,
és  szeptember  30-ig kell dönteni arról,  hogy kilépjenek,  mivel nem látja értelmét.  A következő  ülésen
tárgyalják napirendi pontként. 

Gáspár József, képviselő   Az állam támogatja az asszisztens felvételét, egy gyermekre nem  nagy költség
esne.

Vella Ferenc Zsolt, polgármester Javasolja, hogy járuljanak hozzá a foglalkoztatásához.
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

114/2013. (VII. 11. )  HATÁROZATA 

Ábrahámhegy    Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Pipitér  Közös  Fenntartású
Napköziotthonos  Óvodába  2013.  szeptember  1-jétől  1  fő  pedagógiai  asszisztens  foglalkoztatását
engedélyezi. 
Felkéri Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.

Felelős:   Vella Ferenc Zsolt,  polgármester

Határidő: azonnal

2. Elektromos áram kedvezményes beszerzésére vállalkozó megbízása   

Vella Ferenc Zsolt, polgármester Az előző ülésen foglalkoztak a napirenddel, nem változott a helyzet mivel
szerződésük van az E-ON-nal  2015.-ig. 

Dr.  Szabó Tímea, jegyző    Egy tapolcai székhelyű Kft.   megkereste  az önkormányzatokat,  akiknek  a
fogyasztásuk  50.000  kW felett  van,   de  olyan cég  is  van,  aki  a  kisebb fogyasztókkal  is  foglalkozik.
Megvizsgálják,  hogy  nincs-e  hiba  a  számlában  és  a  szerződésben.  Több  helyen  is  találtak  hibát,  de
Kővágóörsön  nem találtak.  Az  egész  konstrukció  ingyenes.  Amennyiben hibát  találnak,  vagy olcsóbb
beszerzési lehetőséget, a megtakarítás 30 %-őket illeti. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Őt is keresték, de egyenlőre szerződésük van az E-ON-nal. Ez majd a
következő lépés lesz, a hibák keresése jó megoldásnak tűnik. 

3.   Ábrahám televízió üzemeltetéséről döntéshozatal

Vella Ferenc Zsolt, polgármester   Mindenki megtekintette a falunapot az interneten. Kérdezi kinek mi a 
véleménye.

Kovács József, alpolgármester  Neki tetszett az anyag. 

Gáspár József, képviselő Megnézte a műsort.  Kérdés, hogy mennyi időt tud szánni erre Szepesi Gusztáv és 
anyaggal el tudja-e látni a televíziót. Hetente 30-35 percet nem biztos, hogy össze tud szedni. Az is kérdés, 
hogy az önkormányzat mennyi pénzt szán erre. 

Vella Ferenc  Zsolt,  polgármester  A jövő  héten  megbeszéli Szepesi Gusztávval,  hogy kb.  két  hetente
negyven perces műsor lenne, valamint ennek az anyagi hátterét. 
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4.   A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, 
a közterület használatáról és üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló rendelet 
módosítása 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Az előterjesztést a testületi tagok megkapták. 

dr. Szabó Tímea, jegyző   A rendeletet  társadalmi egyeztetésre bocsátották a település honlapján és nem
érkezett vélemény.
A rendelettervezet  2.  §-ában a  Szervezeti  és  Működési Szabályzat  is módosításra  kerül.  Javasolja még
hatályon  kívül helyezni a  3.  §.  2)  bekezdésében -  és  ez  kapcsolódik  a  jegyzőkönyvek  határidőn  túli
megküldése napirendhez -,  az SZMSZ  22. §. 3 bekezdését.  A jegyzőkönyv hitelesítő nem felel meg az
önkormányzati törvénynek, mivel a jegyzőkönyvet a polgármester és a jegyző írja alá. Minden lehetőséget
meg kell ragadni, hogy a jegyzőkönyvek határidőn belül beérkezzenek a kormányhivatalba. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester Javasolja, hogy a fenti módosítással a rendelettervezetet 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 rendeletet alkotta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2013. (VII. 25.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági
közszolgáltatás kötelező igénybevételről, a közterület használatáról és üzemképtelen járművek

elhelyezésének rendjéről szóló 14/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról 

5. Jegyzőkönyvek határidőn túli megküldése miatti törvényességi felhívás ismertetése

dr. Szabó Tímea, jegyző  Ismerteti a törvényességi felhívást. 

Tájékoztatást tartott a jegyzőkönyvvezetők részére, hogy mennyi idő áll rendelkezésre a jegyzőkönyvek 
megírására, az aláírásra és annak elolvasására. 

Gáspár József, képviselő  Tíz településnél a jegyzőkönyv elkészítésére kevés a 15 nap.  Egy városnál egy 
jegyzőkönyvet kell elkészíteni, ott be lehet tartani.  Ennyi település esetében a kezdeti időszak biztos, hogy 
nehéz. Véleménye szerint  a polgármesterek írjanak levelet ezzel kapcsolatban. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester Javasolja, hogy a törvényességi felhívást fogadják el. 
Kéri, hogy  aki a javaslatot elfogadja, az kézfeltartással szavazzon.

Ábrahámhegy  Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

115/2013. (VII. 11. )  HATÁROZATA 

Ábrahámhegy   Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei  Kormányhivatal
VE-B-004/1421/2013.  számú  a  jegyzőkönyvek  határidőn  túli  megküldése   miatti  törvényességi
felhívását elfogadja.               

Utasítja  a polgármestert, hogy a döntésről a kormányhivatalt tájékoztassa. 
 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: 2013. július 20. 

5.   „Ábrahámhegyi Zsebkalauz” kiadványról döntés  

Vella  Ferenc  Zsolt,  polgármester Ábrahámhegy Község  Önkormányzata  2011.  évben  megrendelte  az
Ábrahámhegyi Zsebkalauz kiadványt, mely ezidáig majdnem teljesen elfogyott.
A  2013. évi költségvetésben  reklám és propaganda kiadásainak jogcímére 800.000 Ft-ot terveztek, melyből
szabad keret 790.000.- Ft.
A gyártóval, azaz a Forrás Kiadó-val  folytatott egyeztetés során azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a kiadvány
ára 170.-Ft  bruttó összegre változott, mivel kiléptek az áfa körből. 2011. évben az ár 160Ft+ÁFA volt.

Javasolja, hogy a kiadványt rendeljék meg, 1000 db-ot melynek bruttó ára 170 Ft/db.  

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

116/2013. (VII. 11. )  HATÁROZATA 

az Ábrahámhegy Zsebkalauz megrendelése tárgyában

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete megrendeli a Forrás Kiadótól (székhely:
6726 Szeged Fogarasi u. 6/a.) az „Ábrahámhegyi Zsebkalauz” kiadványt, melynek költségeit a 2013.
évi költségvetés reklám és propaganda kiadásainak jogcímére biztosítja, az alábbiak szerint:
Ár: bruttó 170Ft/db
Mennyiség: 1000 db
Szállítási határidő: a megrendeléstől számított 2 hét

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Határidő: 2013. július 30.
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6.   Iváskó Mihály strandi büfé bérlőjének kérelme

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  A képviselő-testület a  102/2013. (VI. 27.) határozatában döntött  arról,
hogy 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. 

Iváskó Mihály kérelmet nyújtott  be, hogy a képviselő-testület a határozatát  vonja vissza és hivatkozik a
bérleti szerződés 8. pontjára. 

A bérleti szerződés 8. pontja azt tartalmazza, hogy az üzlethelyiséget a bérlőnek kell a tevékenységének
végzése  céljából  saját  költségére  kialakítani,  amely nem érintheti  az  épület  tartószerkezeti  elemeinek
megváltoztatását.  Ez a válaszfal pedig a két üzlethelyiség között van. 
 
Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő  Iváskó Mihály a büfé hátsó részében is tud tárolót kialakítani. Neki
továbbra is az a véleménye, hogy nem esztétikus és bontsa el. 

Vella Ferenc Zsolt,  polgármester  Véleménye szerint még egyszer adjanak lehetőséget  a két  bérlőnek a
megegyezésre.
Ezér javasolja, hogy hívják fel  Iváskó Mihály  és Mohos Gergely bérlőket  az egyezségre, a tekintetben,
hogy  Iváskó  Mihály által a  két  üzlethelyiség között   épített  válaszfal kérdésében közösen mit tudnak
elfogadni. 
A közös megegyezés határnapja  2013. július 15. napja. Amennyiben fenti határnapig közös megegyezés a
felek között nem jön létre, úgy a válaszfalat Iváskó Mihály köteles 2013. július 19. napjáig  az üzlet bejárati
ajtajának hátsó síkjáig visszabontani. 

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

117/2013. ( VII. 11.)  HATÁROZATA
                       

A községi strandi pavilonok közötti terület elosztásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  Iváskó Mihály  egyéni  vállalkozó (8256
Ábrahámhegy, Patak u. 48.)  kérelmére, amely Ábrahámhegy Község Önkormányzata által hozott
102/2013. (VI. 27.) határozat visszavonására vonatkozott, az alábbiak szerint döntött:
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Ábrahámhegy Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  felhívja  Iváskó Mihály  községi  strandi
„B” jelű pavilon bérlőjét és Mohos Gergely községi strandi „A” jelű pavilon bérlőjét az egyezségre, a
tekintetben, hogy  Iváskó Mihály által a két üzlethelyiség között  épített válaszfal kérdésében közösen
mit tudnak elfogadni. 
A közös megegyezés határnapja  2013. július 15. napja.
Amennyiben fenti határnapig közös megegyezés a felek között nem jön létre, úgy a válaszfalat Iváskó
Mihály köteles 2013. július 19. napjáig  az üzlet bejárati ajtajának hátsó síkjáig visszabontani. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal

Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Az ülést  17.45   órakor bezárja. 
 

k.m.f. 

Vella Ferenc Zsolt Dr. Szabó Tímea 
polgármester      jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő:   Kovács József, alpolgármester 
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