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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
Ikt.szám: 620-21 /2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17 – i nyilvános
ülésén.
Az ülés helye:

Ábrahámhegyi Polgármesteri Iroda hivatalos helyiség
Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.

Jelen vannak: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő
Gáspár József, képviselő
Zavari Judit, képviselő
Későbbi érkezését jelezte: Kovács József , alpolgármester
Tanácskozási joggal megjelent: dr. Szabó Tímea, jegyző
Meghívottak: Varga Orsolya, Planteus Tervező és Mérnöki Iroda képviseletében
SütőÁrpád, műszaki előadó
Szepesi Gusztáv, Ábrahám TV szerkesztője
Kovácsné Auer Katalin, jegyzőkönyvvezető
( A jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv, a képviselő-testületi ülés
rögzíti.)

teljes terjedelmét hangfelvétel

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.
Ismerteti a napirendet:
1. Egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet elfogadása
2. A szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet elfogadása
3. A köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló rendelet
módosítása
4. Szociális alapszolgáltató térítési díjának meghatározásához rendelet módosítása
5. Helyi Építési Szabályzat módosítása
6. A képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadása
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7. Háziorvosi feladatellátási szerződés módosítása
8. Ábrahám Televízió üzemeltetéséről döntés
9. Tájékoztatás a vegyes tulajdonú víziközművek üzemeltetési szerződéséről
10. Térkép beszerzése
11. Tájékoztató kerékpárút tervezés-felújításról
12. Tájékoztató a 71-es út fakivágás szakvéleményről
13. Ábrahámhegy, Patak utcai buszmegálló öböl kialakítása
14. Rendezvényterv elfogadása
15. Civilszervezetek támogatása (Ábrahámhegyi Önkéntes Tűzoltóegyesület, Polgárőr Egyesület)
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
182/2013. (XII. 17.) HATÁROZATA
A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. december 17 -i nyilvános ülésének
napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:
1. Egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet elfogadása
2. A szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet elfogadása
3. A köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló rendelet
módosítása
4. Szociális alapszolgáltató térítési díjának meghatározásához rendelet módosítása
5. Helyi Építési Szabályzat módosítása
6. A képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadása
7. Háziorvosi feladatellátási szerződés módosítása
8. Ábrahám Televízió üzemeltetéséről döntés
9. Tájékoztatás a vegyes tulajdonú víziközművek üzemeltetési szerződéséről
10. Térkép beszerzése
11. Tájékoztató kerékpárút tervezés-felújításról
12. Tájékoztató a 71-es út fakivágás szakvéleményről
13. Ábrahámhegy, Patak utcai buszmegálló öböl kialakítása
14. Rendezvényterv elfogadása
15. Civilszervezetek támogatása (Ábrahámhegyi Önkéntes Tűzoltóegyesület, Polgárőr Egyesület)
Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal
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1. Egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet elfogadása
Vella Ferenc Zsolt, polgármester A képviselők az előterjesztést és a rendelettervezetet megkapták.
A rendelet megalkotása a jogszabályi változás miatt szükséges, melyet 2013. december 31-ig kell megalkotni a
települési önkormányzatoknak.
Kéri a jegyzőasszonyt egy rövid kiegészítésre.
Dr. Szabó Tímea, jegyző Az ápolási díjnál a jövedelemhatárt tartalmazza rendelet, az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át, egyedülállónál annak 150 %-ánál alacsonyabbat nem
írhat elő a rendelet, itt 150 %-ot javasoltak. Az összegre vonatkozóan a költségvetési törvényben mindig van
egy alapösszeg, ez 29.500 Ft és ennek legalább 80 %-nak kell lennie, itt ez került a javaslatba.
Változás, hogy aki a házi segítségnyújtást végzi, az az intézmény az ápolási kötelezettséget ellenőrizze,
félévente egy alkalommal és jegyzőkönyvben rögzíti.
Az önkormányzati segély egyesíti az átmeneti segélyt, a temetési segélyt és a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatást. Ennek három formája van, egyrészt a jövedelemtől függő önkormányzati segély, amely az eddigi
átmeneti segélyhez közelített. Az kaphat, akinek a jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át, a
törvény szerinti határ 130 %, és van még további feltétele, ha a kérelmező munkanélküli, rendelkezni kell a
munkaügyi szerv nyilvántartásba vételével.
A méltányos önkormányzati segély esetében magas határ került bele, a nyugdíjminimum 500 %-a, pl.
megtörtént, - itt a mindszentkállai példát említette máshol is - , hogy felrobbant egy ház teteje, ez ilyen
esetekre van, hogy mindenki jogosult legyen.
A jövedelmi viszonytól független támogatások, ezek a szülési, temetési támogatás, az óvodások és iskolások
támogatása. A szülési támogatásnál a mostani tervezetben két formája lenne, a szülést követően is be lehetne
adni és a gyermek fogadásának az előkészítésére is be lehetne adni, de csak egyik jogcímen lehet igénybe
venni.
Az óvodai, iskolai és középiskolások támogatásánál, ha így marad, akkor mindhárom tanulócsoport
támogatásban részesül.
A temetési támogatás a közeli hozzátartozó személynek járna, aki a haláleset bekövetkeztétől számított három
hónapon belül benyújtja a kérelmet.
A jövedelmi viszonytól függő segély, ez a mostani átmeneti segélynek felel meg, a javaslatban legalább 3.000 Ft
és legfeljebb 100.000 Ft. Erről a képviselő-testület dönt.
A jövedelmi viszonytól függő méltányos segélynél legfeljebb 100.000 Ft szerepel a javaslatban.
A temetési támogatás a mindenkori éves költségvetési rendeletben meghatározott helyben szokásos legolcsóbb
temetés költségének 20%-a, vagy 10%-nál nem lehet alacsonyabb, 200.000,-Ft esetén 40.000,-Ft.
Egy személy egy évben négy alkalommal vehet igénybe önkormányzati segélyt, ebbe méltányolható eset, mint
pl. a haláleset, gyermekekre tekintettel benyújtott kérelem nem számít bele.
Kamatmentes kölcsön formájában adható önkormányzati segély összege a javaslat szerint 100.000 Ft.
A méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság esetén, ahol jövedelmi feltételként a nyugdíjminimum 200
%-át, és a rendszeres gyógyszerköltség vonatkozásában a 25 %-ot javasoltunk, a törvény szerint a
gyógyszerköltség nem lehet a 25 %-ot meghaladó összeg, a jövedelemhatár nem lehet a nyugdíjminimum
legkisebb összegének 150 %-nál, egyedülélő esetén 200 %-ánál alacsonyabb.
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Vella Ferenc Zsolt, polgármester Javasolja, hogy a rendelettervezetet 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 rendeletet alkotta:
ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete
az egyes szociális ellátások szabályozásáról
2. A szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet elfogadása
Vella Ferenc Zsolt, polgármester Az Önkormányzat a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendelet alapján támogatásra jogosult 16 m3
mennyiségű tűzifa erejéig 13. 000 Ft / erdei m3 + áfa összegben, melyhez 1000 Ft / erdei m3 + áfa összegű
önrészt kell vállalni, biztosítani kell továbbá a szállítást.
A képviselő-testület konszenzusát követően javasolja, hogy a 4. §-t úgy határozzák meg, hogy a szociális
célú tűzifa juttatásra jogosult, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, és az általa lakott ingatlanban fával fűt.
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa juttatásról

3. A köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló rendelet
módosítása
Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Az előterjesztést a testületi tagok megkapták és már több testületi ülésen foglalkoztak vele, mely során a
legnagyobb problémát a díjak tekintetében a helyi lakosok számára megállapított kedvezmény jelentette.
A törvény alapján a díjakat a temető üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan felmerült és indokolt
költségek alapján kell megállapítani.
A törvény alapján három típusú díjat szükséges megállapítani:
a) a temetési hely, illetőleg az újraváltás díját,

5

b) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő
temetőfenntartási hozzájárulás díját,
c) a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési
szolgáltatók által fizetendő díjat.
Az előző testületi ülésen úgy döntöttek, hogy maradjanak az eddigi díjak, az eddig alkalmazott kedvezmény
nélkül.
Kérdezi a jegyzőasszonyt, hogy van-e kiegészítenivalója?
Dr. Szabó Tímea, jegyző A rendelettervezetben maradtak a magasabb díjak, nettó + Áfa formában kerültek
bele. Még felmerül, az urna sírhelyek kérdése és ennek szabályozása, ez a rendeletben van. A beosztás
tekintetében pedig, hogy a temetőben hová lehet temetni, ez az üzemeltetés kérdése, van a temető térkép és
ezen kell meghatározni, hogy melyik szolgál az urnasírhelyek céljából.
Vella Ferenc Zsolt, polgármester Az önkormányzat nincs Áfa körben, ha Áfásan számolják akkor ezt az
önkormányzatnak be kell fizetnie?
Dr. Szabó Tímea, jegyző Amikor ingatlanhasznosítás van – megkérdezte a pénzügyesektől - , akkor az Áfa
köteles.
Gáspár József, képviselő Utána néz ennek a kérdésnek.
Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő Mit jelent a temető fenntartási hozzájárulási díj?
Dr. Szabó Tímea, jegyző Nemcsak a sírhely megváltási díjat határozhatja meg a testület. A képviselő-testület
meghatározhatja a temető fenntartási hozzájárulást, a temetőben vállalkozásszerű munkát végzők által
fizetendő díjat. A sírkövesnek pl. lehet díjfizetési kötelezettséget előírni. Ez a rendeletben eddig is szerepelt
10.000 Ft+ Áfa összegben. A temetőfenntartási hozzájárulás nem vonatkozik a szolgáltatókra. A
szolgáltatónál külön díj van, ez a szolgáltatások és a létesítmények igénybevételére, az egy harmadik típusú,
amire beírta, hogy ez nulla forint, mivel eddig nem jól volt. A rendeletben fordítva volt.
Amennyiben a képviselő-testület a díjakat változtatni akarja, akkor a területileg illetékes érdekképviseleti
szervvel véleményeztetni kell. Ezért nem írta át fordítva.
Tájékoztatja a testületet, hogy a díjakat minden évben felül kell vizsgálni, a munkatervben szerepel a
zárszámadásban, ezeknek a díjaknak a felülvizsgálata.
Az Áfa kérdést jövőre meg kell vizsgálni, hogy az összes díjat terheli-e Áfa. Ha felülvizsgálják a díjakat tudnak
arról dönteni, hogy megfordítják-e a 10.000 Ft-ot.
Vella Ferenc Zsolt, polgármester Az urnafülkét még beszéljék meg, mivel ha dupla annyiba kerül mint az egy
személyes urnasír, senki nem fog odatemetkezni. Az urnafülkét arra a szintre levinni, mint az urnasírhelyet.
Dr. Szabó Tímea, jegyző Ezeknek a díjaknak az a lényege, amennyit költöttünk a fenntartásra, az alapján kell a
díjat meghatározni. Áprilisi ülésre tette ezt, de a szakfeladat könyvelése előbb is meg van, így előbb is lehet
tárgyalni és úgy véleményeztetik.
Vella Ferenc Zsolt, polgármester Az Áfa kérdést kell megbeszélni, a szolgáltatóktól kérjenek-e díjat, valamint
az urna fülke sírhely díját. A 2-es és a 3-as pont díjmentes.
Javasolja, hogy a rendelettervezetet fogadják el.
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
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Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének
szabályairól szóló 12/2010. (XI. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról

4. Szociális alapszolgáltató térítési díjának meghatározásához rendelet módosítása
Vella Ferenc Zsolt, polgármester A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása
alapján a személyes gondoskodást nyújtó intézmény esetén az ellátás igénybevételének feltételeiről és a
fizetendő térítési díjakról Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete alkot rendeletet.
A Társulás vonatkozásában az idei évben két jelentős változás is történt, az egyik a kistérségi társulások
megszűnésével a Társulás újjáalakítása volt, a másik, hogy az eddig a Révfülöpi Szociális Alapszolgáltat
Társulást fenntartó hét település (Révfülöp, Kővágóörs, Kékkút, Mindszentkálla, Köveskál, Balatonhenye,
Szentbékkálla) döntött a Társulás 2013. december 31-i hatállyal történő megszüntetéséről, és mint tagtelepülés
kérte a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulást, hogy a szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást és
családsegítést 2014. január 1-jétől a vonatkozásában is lássa el. E változáshoz szükséges Társulási Tanácsi
döntések megszülettek (társulási megállapodás, a feladatot ellátó intézmény alapdokumentumainak
módosítása).
Mindezen változásokat szükséges az ezen ellátásokról szóló önkormányzati rendeleten is átvezetni, ennek
megfelelően készült el a módosítás tervezete.
Javasolja, hogy a rendelettervezetet 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 rendeletet alkotta:
ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 4/2012. (III. 31.)
önkormányzati rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 8/2012. (V. 27.)
önkormányzati rendelete módosításáról

5. Helyi Építési Szabályzat módosítása
Vella Ferenc Zsolt, polgármester Felkéri Varga Orsolyát, a Planteus Tervező és Mérnöki Iroda képviseletében,
hogy tájékoztassa a képviselő-testületet.
Varga Orsolya
A Rendezési Terv részleges módosítása 2011. évben kezdődött el. Lefolytatódott az
egyeztetési eljárás. Előzetes véleménykérés volt 2011-ben, és huszonegy pontban foglalták össze a részben
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térképi, részben a helyi építési szabályzat változásait. Olyan információ jött, hogy a bánya területére tervezett
módosítást ki kell emelni az eljárásból. Utána a közbenső véleményezés történt. Itt bővült a módosított
területek száma, ezért az Állami Főépítész kérésére az új módosítások ismételt illetve pótlólagos előzetes
eljárást éltek meg és együttes közbenső véleményezésre is kiküldték őket.
Egyeztető tárgyalás következett és a szakhatóságok, valamint az Állami Főépítész véleményét is beledolgozták
a Rendezési Terv módosításai közé. Megérkezett a záróvélemény, amely alapján el lehet fogadni a Rendezési
Tervet, mind a határozatot, mind a rendeletet. A záróvéleményezéskor néhány pontosítást kért a Főépítészeti
Iroda, amiket átvezettek abban az anyagban ami itt szerepel.
Felolvassa a záróvéleményt, mivel ismertetni kell.
Hozzáfűzi, hogy sok hivatkozás van a Balaton törvényre, de mivel megváltozott a törvény így a hivatkozást át
kellett dolgozni és a Helyi Építési Szabályzatból ki kellett venni. Erre olyan gondolatot írt az Állami Főépítész,
hogy csak és kizárólag ezeket a mondatrészeket kell kitörölni, de a maradék viszont nem lesz értelmes. Ha
megnézzük a rendelettervezetet úgy sokkal értelmesebb, ki lettek cserélve azok a bekezdések, ki lettek véve a
Balaton törvény hivatkozások, nincs átfogalmazva, az értelme ugyanaz, ez technikai dolog volt.
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ők készítenek egy egységes Rendezési Tervet is, és ha hatályba lép ez
lesz az érvényes.
Gazdag Géza is megkereste az Állami Főépítészi Irodát, melyet felolvas.
Sütő Árpád, műszaki előadó A Rendezési Terv kifüggesztése harminc napra megtörtént. Gazdag Géza volt az
egyedüli aki észrevételt tett. A képviselő-testületnek a Helyi Építési Szabályzat módosítása elfogadása előtt kell
véleményezni ezt a beadványt. A Rendezési Tervnek és a Településszerkezeti Tervnek egy napon kell hatályba
lépnie, a kihirdetés napja 2013. december 23, így a hatálybalépés 2014. január 22-e.
Vella Ferenc Zsolt, polgármester Gazdag Géza észrevétele a Túravitorlás Sportklub telephelye és a hozzá
csatlakozó utak kiemelése a módosítási folyamatból, ezen területre szabályozási terv elkészítésének előírása,
valamint jóváhagyásáig építési tilalom elrendelésére, továbbá a gyalogos út módosított nyomvonalú kijelölésére
vonatkozik, ez elutasításra kerül határozati javaslat szerint.
Kéri a testületet, aki ezzel egyetért a határozati javaslattal, az kézfeltartással szavazzon.
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
183/2013. (XII. 17.) HATÁROZATA
A Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos észrevételről
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 9.§ (6) bekezdése alapján Gazdag Géza (8200
Veszprém, Stadion u. 32 I/7) javaslatát, észrevételét, a Túravitorlás Sportklub telephelye és a hozzá
csatlakozó utak kiemelése a módosítási folyamatból, ezen területre szabályozási terv elkészítésének
előírása, valamint jóváhagyásáig építési tilalom elrendelésére, továbbá a gyalogos út módosított
nyomvonalú kijelölésére vonatkozik elutasítja.
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Indoklás: A tervezett településrendezési eszközök összhangban vannak és megfelelnek a magasabb
rendű területrendezési követelményeknek, ezért a módosítás visszavonása, valamint építési tilalom
elrendelése nem indokolt tárgyi terület vonatkozásában.
Elsődlegesen gyalogút kijelölésére alkalmas nyomvonal szabályozási terv alapján a szabályozási
vonalak közötti terület szerint építhető meg, a tényleges kialakítást az út nyomvonalának, valamint
az üdülő ingatlanok védelemmel történő ellátását a tényleges megépítéskor figyelembe vesszük.
A nem településrendezési eszközre tett észrevételeivel nem ért egyet a Képviselő-testület, mivel a terv
és alátámasztó dokumentációja mindvégig hozzáférhető volt az eljárás során, valamint a területtel
kapcsolatban hatósági jogkörrel rendelkező hatóságok az eljárás során előírást nem tettek,
tekintettel a meglévő hatósági engedélyeikre.
Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: 2013. december 17.
Vella Ferenc Zsolt, polgármester A Településszerkezeti terv módosítása 2014. január 22-én lép hatályba, aki a
határozati javaslatot elfogadja, az kézfeltartással szavazzon.
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
184/2013. (XII. 17.) HATÁROZATA
A Településszerkezeti terv módosításáról
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 7.§-ának (3) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján, 2014. január 22.-i hatállyal
módosítja a 171/2005.(XI.18.). sz. határozattal elfogadott Ábrahámhegy Község Településszerkezeti tervét a
következők szerint:
1.

Ábrahámhegy község településszerkezeti terve az e határozat mellékletét képező és a jegyzőkönyvhöz
csatolt, a Planteus Kft. (8273 Monoszló Fő u. 23.) által készített, 2013. december 17-i keltezésű és SZE jelű
tervlapon foglaltaknak megfelelően módosul a következő telektömbök területén:

a) a 0113 hrsz út– 0114/40 hrsz rét – 0115 hrsz – 0119 hrsz – 0116 hrsz – 487 hrsz (Klastrom u.) – 535/5 hrsz
– 272 hrsz - 352/1 hrsz – 444 hrsz– 432 hrsz (Akácfa u.) – 0112 hrsz-ú utak által határolt telektömb (16, 25.
sz. módosítás - I. sz. tömb).
b) 352/1 hrsz út (Iskola u.) – 272 hrsz patak– 663/3 hrsz (Patak u.) – 200 hrsz– 838/3 hrsz – 38/1 hrsz - 095
hrsz– 097 hrsz– 79 hrsz– 306 hrsz-ú utak által határolt telektömb (1, 22, 23. sz. módosítás - II. sz. tömb).
c) 663/3 hrsz (Patak u.)– 654 hrsz (Árpád u.) – 838/8 hrsz– 838/1 hrsz-ú utak által határolt (5. sz. módosítás III. sz. tömb).
d) 535/5 hrsz – 528 hrsz– közigazgatási határ - 0124/1 hrsz patak – 0136 hrsz út– 540 hrsz patak – 535/8 hrszú utak által határolt telektömb (14. sz. módosítás - V. sz. tömb).
e) 081 hrsz– 0146 hrsz– 1973/1 hrsz utak – 1943 hrsz szőlő – 1944 hrsz– 1929 hrsz-ú utak által határolt
telektömb (12, 25. sz. módosítás - VII. sz. tömb).
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f) 0112 hrsz– 0102 hrsz– 2262 hrsz– 2252 hrsz– 2172 hrsz-ú utak által határolt telektömb (2, 11. sz. módosítás
- VIII. sz. tömb).
g) 2339/2 hrsz- közigazgatási határ – 2118 hrsz Ft – 2117 hrsz sh. út – 2126/3 hrsz – 2127 hrsz – 2171 hrsz –
2339/1 hrsz-ú utak által határolt telektömb (25. sz. módosítás - IX. sz. tömb).
h) 2337 hrsz – 2339/1 hrsz– 2171 hrsz– 2308 hrsz– 2316 hrsz utak– 2321 hrsz erdő– 2336 hrsz-ú utak által
határolt telektömb (25. sz. módosítás - X. sz. tömb).
i)

a 094 hrsz vasút – 2702 hrsz út – 087/2 hrsz nádas – 087/1 hrsz-ú út által határolt telektömb (26. sz.
módosítás - XII. sz. tömb).

j) a 027/14 hrsz-ú út – közigazgatási határ – 027/12 hrsz nádas – 022/2 hrsz út – 022/3 hrsz rét – 024/1 hrsz út
– 840 hrsz vasút által határolt telektömb (26. sz. és D. j. módosítás - XIII. sz. tömb).
k) 2337 hrsz út – közigazgatási határ – 2339/2 hrsz út által határolt telektömb (27. sz. módosítás - XIV. sz.
tömb).
l)

0127/2 hrsz-ú agyagbánya – 0124/3 hrsz patak – közigazgatási határ – 0130/1 hrsz út – belterület határ által
határolt telektömb (28. sz. módosítás - XV. sz. tömb).

2. A Településszerkezeti terv leírása a következő - jelentősebb településszerkezeti változással járó módosítás
leírását tartalmazó - fejezettel egészül ki:
A közigazgatási terület változása
A korábban érvényes településrendezési eszközök által szerepeltetett közigazgatási határ nem felel meg a
jelenlegi állapotnak. A kisörsi kvarchomok bánya dél-keleti felén található közel 7,6 ha-os terület jelenleg
Balatonrendes közigazgatási területéhez tartozik. A településrendezési eszközök módosítása állami alapadatok
alapján készült digitális alaptérképre, ennek értelmében a jelenleg érvényes közigazgatási határnak megfelelő a
jelen határozat mellékletét képező SZE jelű településszerkezeti tervlap, valamint az egyéb településrendezési
eszközök.
Temető bővítési területe
Ábrahámhegyen a temető a lakó területektől nyugatra, a főúttól északra helyezkedik el. Jelenlegi területe
hosszú távon nem elégséges, bővítése szükséges. A bővítési terület tőle északra, több kisebb telek bevonásával
történik, összességében ~ 4585 m2 nagyságban. A terület jellegéből adódóan beépítésre nem szánt területként
szerepel, 2%-os beépítettséggel.
Belterületi véderdő módosítása
A belterület közepén, a Bökk-tetőn lévő kilátótól délre a rendezési terv véderdő sávot jelölt ki. Jellemzően az
érintett lakó telkek északi felét, a telkek hátsó kertjeinek jelentős részét veszi igénybe. Ugyan részben erdősült
területek, ugyanakkor nem szerepelnek az erdészet nyilvántartásában, és nem is képezik részét a kilátó körül
lévő közcélú zöldterületnek. Besorolásuk különleges beépítésre nem szánt mezőgazdasági területre változik.
Ezzel a véderdő területe a Településszerkezeti terven ~4370 m2-rel csökken, mely pótlásra kerül a közigazgatási
határon belül, erdőterülettel határos mezőgazdasági terület felhasználásával.
Felelős: Vella Ferenc Zsolt , polgármester
Határidő: 2014. január. 22

Vella Ferenc Zsolt, polgármester Javasolja, hogy a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet módosítását
fogadják el. Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
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Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete az Ábrahámhegy Község teljes közigazgatási területének
Helyi Építési Szabályzatáról szóló 18/2005. (XII. 15.) rendeletének módosításáról

Kovács József, alpolgármester 17.50 órakor megérkezett, a képviselő-testület tagjainak száma 5 fő.
6.

A képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadása

Vella Ferenc Zsolt, polgármester A munkatervet a képviselők megkapták. A képviselő-testület évente két
közmeghallgatást szokott tartani, az egyiket nyáron amikor a nyaralótulajdonosok is itt vannak. Ezt ha aktuális
lesz majd egyeztetik.
Dr. Szabó Tímea, jegyző A nyaralótulajdonosok tájékoztatása egy kötetlen fórum vagy tájékoztató keretében
is megtartható.
Vella Ferenc Zsolt, polgármester Kérdezi, hogy kinek van észrevétele. Amennyiben nincs, úgy javasolja, hogy
fogadják el a 2014. évi munkatervet.
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
185/2013. (XII. 17.) HATÁROZATA
A 2014. évi munkaterv elfogadásáról
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervét elfogadja.
Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: a munkatervben meghatározottak szerint
7.

Háziorvosi feladatellátási szerződés módosítása

Vella Ferenc Zsolt, polgármester A Dr. Németh Csaba és Révfülöp Nagyközség, Ábrahámhegy Község,
valamint Balatonrendes Község Önkormányzata között kötött feladatellátási szerződés módosításának
szükségessége merült fel az alábbiak miatt:
A korábbiakban a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás közreműködött a laborvizsgálatokhoz
szükséges vérvétel lebonyolításában azzal, hogy lehetőség volt arra, hogy a háziorvosok levegyék a vért, és azt
a Társulás a tapolcai egészségügyi intézménybe szállította. Ez a lehetőség a kistérség megszűnésével megszűnt,
Révfülöpön azonban igényként merült fel, hogy legyen mód a továbbiakban is a vér helyben történő levételére.
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E feladat ellátását a háziorvos vállalja, a szállításról Révfülöp Nagyközség Önkormányzata gondoskodik. A
háziorvos e tevékenysége kompenzálására Révfülöp Nagyközség Önkormányzata vállalta, hogy az egyébként a
megállapodás alapján fizetendő összegen túl önállóan további 39. 000 Ft / hó összeget fizet a háziorvos részére.
E vállalás sem Ábrahámhegy, sem Balatonrendes Község Önkormányzatát nem terheli anyagilag, ugyanakkor,
tekintettel arra, hogy a feladatellátási megállapodást kötő félként érintettek, így annak módosításáról e
Képviselő-testületeknek is döntenie kell.
Javasolja, hogy a feladatellátási szerződés módosítását 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
186/2013. (XII. 17.) HATÁROZATA
A Háziorvosi feladatok ellátására kötött feladatellátási megállapodás módosításáról
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a háziorvosi feladatok ellátására kötött
megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) módosítását elfogadja az alábbiak szerint:
A megállapodás 2., a vállalkozó orvos kötelezettségeit meghatározó pontjába kerüljön be Révfülöp
nagyközség vonatkozásában a Tapolcán történő laborvizsgálatokhoz szükséges vérvételi feladatok
ellátása.
A megállapodás 3. 9. pontja egészüljön ki azzal, hogy Révfülöp Nagyközség Önkormányzata a
megállapodást kötő három önkormányzat által fizetett összegen túl 2013. október 1-jétől kezdődően
önállóan további 39. 000 Ft / hó összeggel járul hozzá a feladatok ellátásához.
Felhatalmazza a polgármestert a fentieknek megfelelő tartalmú megállapodás módosítás aláírására.
Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: 2013. december 15.

8. Ábrahám Televízió üzemeltetéséről döntés
Vella Ferenc Zsolt, polgármester Augusztusi ülésen tárgyaltak erről és az Extreme Movie Kft-vel kötöttek
szerződést négy hónapra, és a döntésben szerepelt, hogy decemberben visszatérnek rá.
A Kft. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságtól szolgáltatási engedélyt kért, amit január 16-án kap meg. Van ez
az átmeneti időszak és a Kalmár Györgyöt felszólította a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, hogy
a november 28-i adást küldje meg. Révfülöpön is kellett kötni erre a négy hónapra szerződést, és ő ott havonta
28.000 Ft-ot kért, de mivel mi kisebb település vagyunk, mondtam, hogy ennyit nem tudunk fizetni, a négy
hónapra 55.000 Ft-os díjat tudunk fizetni, mivel ő lenne a felelős szerkesztő.
Szepesi Gusztáv A november 28-i adást Kalmár György részére eljuttatta és elküldi az adást.
Vella Ferenc Zsolt, polgármester Kalmár György egyéni vállalkozóval megbízási szerződést kell kötni bruttó
55.000 Ft összegben 2013. szeptember 1. napjától 2013. december 31. napjáig.
Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben ezzel egyetért.
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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
187/2013. (XII. 17.) HATÁROZATA
Kalmár György egyéni vállalkozóval történő szerződés kötéséről
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kalmár György egyéni vállalkozóval ( 8300
Tapolca, Kazinczy tér 13.) megbízási szerződést köt az „Ábrahám TV” felelős szerkesztői feladatainak
ellátására, 2013. szeptember 1. napjától 2013. december 31. napjáig.
A megbízási díj összege: bruttó 55.000 Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.
Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal
Vella Ferenc Zsolt, polgármester Az Ábrahám Televízió üzemeltetésére az Extreme Movie Kft-vel kötöttek
szerződést, javasolja, hogy a szerződést öt évre hosszabbítsák meg, ha meg vannak elégedve a munkájával. A
lakosság részéről pozítiv visszajelzések vannak.
Gáspár József, képviselő A jelenlegi képviselő-testület működésének idejére kellene kötni és utána meghosszabbítani.
Vella Ferenc Zsolt, polgármester Ha beleírják a szerződésbe, hogy mindkét fél részéről harminc napos
felmondási határidővel, akkor öt évre meg lehet hosszabbítani.
Kéri a testületet, amennyiben egyetért ezzel, kézfeltartással szavazzon.
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
188/2013. (XII. 17.) HATÁROZATA
Az Ábrahám Televízió üzemeltetésére szerződés kötéséről
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ábrahám Televízió üzemeltetésére az
Extreme Movie Kft-vel ( székhely: 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 27. ügyvezető: Szepesi Gusztáv )
köt megbízási szerződést 2014. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig.
A megbízási díj összege a jelenleg hatályos megbízási szerződésben foglaltak szerint.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére azzal, hogy
tartalmazza a harminc napos felmondási időt mindkét fél részéről.
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Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: 2014. január 1.
9.

Tájékoztatás a vegyes tulajdonú víziközművek üzemeltetési szerződéséről

Vella Ferenc Zsolt, polgármester A tájékoztatót a testületi tagok megkapták.
Ebben az szerepel, hogy DRV Zrt megkereste a polgármestereket a vegyes tulajdonú víziközművek
üzemeltetési szerződésével kapcsolatban.
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozatát megkapta a DRV Zrt a társaság víziközműszolgáltatói működési engedélyének kiadásáról. A hivatkozott határozat II. pontjában azon közös víziközműrendszerek találhatók, amelyeken a Magyar Állam és az érintett önkormányzatok egyaránt ellátásért felelősnek
minősülnek. Az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek a Magyar
Állam és más önkormányzatok tulajdonában álló víziközművekhez kapcsolódnak, azokkal közös
víziközműrendszert alkotnak. A működési engedély kiadásának feltétele, hogy a víziközművek tulajdonosai
egy víziközmű-szolgáltatóval, egy közös üzemeltetési szerződést kössenek a teljes víziközmű-rendszerre.
Legkésőbb 2014. március 31-ig új üzemeltetési szerződést kell kötni és a fontosabb tudnivalókra felhívták az
önkormányzatok figyelmét: képviseleti jog meghatározása, víziközművek vagyonértékelését kell elvégeztetni,
vízközművek térítésmentes állami tulajdonba adása. A DRV Zrt ezzel kapcsolatban tájékoztató fórumot is
szervez.
Dr. Szabó Tímea, jegyző A képviselő-testületnek a tájékoztató azért került kiküldésre, mivel ha dönteni
szükséges e témában, akkor már ismert legyen.
10. Térkép beszerzése
Vella Ferenc Zsolt, polgármester A Schwarcz Térkép cég képviseletében megkereste egy hölgy, hogy térképet
készítenének, melynek darabja bruttó 400 Ft lenne. Van rá igény, és szép kiadvány lenne. Az egyik oldalán a
Káli-medence és a Balatonpart, a másik oldalán csak Ábrahámhegy szerepelne, turista útvonalakkal. Javasolja,
hogy 1000 db-ot rendeljenek belőle. A képviselők ezzel egyetértettek, így felteszi szavazásra.
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
189/2013. (XII. 17.) HATÁROZATA
Információs térkép megrendeléséről
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete megrendeli az információs térkép készítését
a „Schwarcz Térkép”-től (2073 Tök, Dózsa Gy. u. 36.).
A rendelés mennyisége: 1000 db, és egységára: bruttó 400 Ft/darab.
Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal
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11. Tájékoztató kerékpárút tervezés-felújításról
Vella Ferenc Zsolt, polgármester Megkereste Fehérvári András tervező a Speciálterv Építőmérnöki Kft.-től,
hogy felújítják a balatonparti kerékpár utat. 2016-tól kerül sor a kivitelezésre és a központi költségvetésből
biztosítják. Kérdezte, hogy Ábrahámhegyen hol van probléma. Elmondták, hogy a Vasút és Park utcában csíkot
kellene felfesteni, hogy az a kerékpárút része, valamint Badacsonyörs felé vezetőt felszedni, aszfaltozni és
kiszélesíteni kellene. Ahol tavaly ősszel baleset volt, oda a bicikli útra egy villogó lámpát kellene rakni.
Felolvassa a képviselőknek az erről készített jegyzőkönyvet.

12. Tájékoztató a 71-es út fakivágás szakvéleményről
Vella Ferenc Zsolt, polgármester A 71-es út menti fakivágásról a szakvéleményt elkészítette Móczár Béla
mérnök. A múltkor a szakvéleményt a képviselőknek megmutatta.
13. Ábrahámhegy, Patak utcai buszmegálló öböl kialakítása
Vella Ferenc Zsolt, polgármester A buszmegálló öböl kialakítására új ajánlatot kértek, és meg is érkezett. A
következő ülésen tárgyalják.
Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő Véleménye szerint a Patak utca szélét aszfalttal meg kellene erősíteni.
Vella Ferenc Zsolt, polgármester Felírja az észrevételt.
14. Rendezvényterv elfogadása
Vella Ferenc Zsolt, polgármester A rendezvényterv nincs teljesen kész. 2014-ben február 1-én lenne a
disznóvágás. A kiállításokat is át kell gondolni. A téli esték keretében Zacher Gábort szeretné a kultúros
meghívni.
Gáspár József, képviselő Az orvossal kellene inkább beszélni, mivel a drogkérdés a helyieket véleménye
szerint annyira nem érdekli.
Kovács József, képviselő Véleménye szerint Zacher Gábor előadásának nincs aktualitása.
Vella Ferenc Zsolt, polgármester Révfülöpről két rendezvényt áthoznának, a pörköltfőző versenyt és a
rétesfesztivált, amely a strandon lenne.
15. Civilszervezetek támogatása ( Ábrahámhegyi Önkéntes Tűzoltóegyesület, Polgárőr Egyesület)
Vella Ferenc Zsolt, polgármester Kérdezi, hogy kinek van észrevétele.
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Dr. Szabó Tímea, jegyző A képviselő-testület elfogadta az államháztartáson kívüli forrás átvételére és
átadására vonatkozó szabályokról szóló rendeletét. E szerint a támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a
következő mellékleteket: a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény alapján kiállított összeférhetetlenségi nyilatkozatot, valamint közzétételi kérelmet; a nyilatkozatot arról,
hogy a kérelmezőnek nincs 60 napon túl meg nem fizetett köztartozása, továbbá nyilatkozatot arról, hogy a
kérelmező nem áll csőd,- felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt.
Gáspár József, képviselő Ebben a hónapban lesznek meg a tűzolóegyesületnek is a számlái.
Vella Ferenc Zsolt, polgármester Szükséges lenne támogatni az idei évi működési költségeikre a
tűzoltóegyesületet és a polgárőr egyesületet. A tűzoltóegyesületet 150.000 Ft-tal, a polgárőr egyesületet
300.000 Ft-tal, melynek a felhasználása 2014. február 15. napja, és február 28-ig elszámolást kell benyújtani és
az új kérelmet.
Javasolja, hogy az Ábrahámhegyi Önkéntes Tűzoltóegyesületet 150.000 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
190/2013. (XII. 17.) HATÁROZATA
Az Ábrahámhegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról
Ábrahámhegy község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére
és átadására vonatkozó szabályokról szóló 20/2013. (XI. 21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
Ör.) alapján elhatározza, hogy az Ábrahámhegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet (8256 Ábrahámhegy,
Badacsonyi u. 13. ) egyszeri 150.000 Ft-tal, azaz egyszázötvenezer forinttal támogatja.
A támogatás kifizetése egyösszegben utalással történik az Egyesület bankszámlája javára.
A támogatás célja: A Tűzoltó Egyesület működési költségei támogatása.
A felhasználás határideje: 2014. február 15.
Az Egyesület a támogatásról 2014. február 28- ig köteles elszámolni.
Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő
tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel, ami terjedjen ki az Ör. 4. § (2) bekezdésében
meghatározottakra.
Utasítja a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen fenti összeg
kifizetéséről.
Utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be a
Képviselő-testületnek.
Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő:
- a megállapodás megkötésére: 2014. január 15.
- az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak szerint
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beszámolás: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő
testületi ülésen.

Vella Ferenc Zsolt, polgármester Javasolja, hogy az Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesületet 300.000 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
191/2013. (XII. 17.) HATÁROZATA
Az Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesület támogatásáról
Ábrahámhegy község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére
és átadására vonatkozó szabályokról szóló 20/2013. (XI. 21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
Ör.) alapján elhatározza, hogy az Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesületet (8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi
u. 13. ) egyszeri 300.000 Ft-tal, azaz háromszázezer forinttal támogatja.
A támogatás kifizetése egyösszegben utalással történik az Egyesület bankszámlája javára.
A támogatás célja: A Polgárőr Egyesület működési költségei támogatása.
A felhasználás határideje: 2014. február 15.
Az Egyesület a támogatásról 2014. február 28- ig köteles elszámolni.
Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő
tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel, ami terjedjen ki az Ör. 4. § (2) bekezdésében
meghatározottakra.
Utasítja a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen fenti összeg
kifizetéséről.
Utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról számoljon be a
Képviselő-testületnek.
Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő:
- a megállapodás megkötésére: 2014. január 15.
- az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak szerint
- beszámolás: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát követő
testületi ülésen.

Vella Ferenc Zsolt, polgármester Tájékoztatja a képviselő-testületet az alábbiakról:
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A közvilágítás korszerűsítést az Akácfa és a Honvéd utcában napelemes közvilágítással lehetne megoldani.
Ezzel kapcsolatban beszélt Csillag Istvánnal. A községben a nátriumos lámpákat ki lehetne cserélni, amely több
mint négy év alatt térülne meg, de erre pályázati lehetőséget keresnek.
Herczeg Zoltán elkészíti a honlap frissítését, a következő ülésen tárgyalják.
A fűtési rendszer átmosásával kapcsolatban elmondja, hogy nem mindegyik radiátor melegít rendesen, ezért át
kellene mosatni.
A csónakkikötő kérdésével is foglalkoznak majd.
A nyugdíjasok karácsonyi ünnepsége december 20-án lesz 14.00 órakor. 165 fő részére készítettek
ajándékcsomagokat. Az ünnepségen a révfülöpi iskolások és óvodások lépnek fel.
Az ülést 19.00 órakor bezárja.
k.m.f.
Vella Ferenc Zsolt
polgármester

Dr. Szabó Tímea
jegyző

