
  

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

Ikt.szám:709/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13– i   nyilvános
ülésén.

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

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

            Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő    

Jelezte későbbi érkezését: Zavari Judit, képviselő  
            

Tanácskozási joggal megjelent:  dr. Szabó Tímea, jegyző 

Meghívottak: Melkovics János  és Iváskó Mihály strandi büfé bérlők (16-18. napirendnél van jelen)
            Tóth Zsuzsanna, pénzügyi ügyintéző (1-6. napirendnél van jelen)

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
17.00 órakor  megnyitja. Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből  4 fő jelen van, az ülés
határozatképes, Zavari Judit képviselő jelezte, hogy később érkezik. 
A testületi  anyag kiküldése után  időközben érkezett  napirendek az alábbiak:  
- Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosítása 
- Helyi Fejlesztési Stratégia 

Amennyiben az  ülésre meghívottak megérkeznek, akkor azokat a napirendeket előbb tárgyalják. 

Ismerteti a napirendet: 

1.   Az önkormányzat  2014. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása 
2.   A  2014. évi beruházási koncepció
3.   A 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása 
4.   2014. évi rendezvényterv elfogadása 
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5.   Melkovics János hírlapárusítással kapcsolatos kérelme
6.   Melkovics János minigolfpálya felújítással kapcsolatos kérelme
7.   Iváskó Mihály strandi területbérlettel kapcsolatos kérelme
8.   Tájékoztató a  2013. IV. negyedévi határozatokról 
9.   Támogatás iránti kérelmek 
10. Révfülöp Nagyközség Önkormányzata kérése a gyermekétkeztetéshez való 
       hozzájárulásról        
11. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda felvételi időpontjának 
       meghatározása     
12. Iskolás és óvodás gyermekek szállítása 
13. Falugondnok  2014. évi továbbképzési terve
14. Vegyes tulajdonú víziközművek üzemeltetése
15.  Ivóvíz és csatornaszolgáltatással kapcsolatban pályázat benyújtása a lakossági díjak 
       csökkentésére vonakozóan
16.  Salföld község csatlakozása a Révfülöp és Térsége óvodai Intézményfenntartó társuláshoz 
17.  Község honlapjának megújítása 
18.  Strandi vizesblokk vízrendszer felújítása 
19.  Településrendezési eszközökkel kapcsolatos döntés 
20.  Helyi Fejlesztési Stratégia 
21.  Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosítása 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirend 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

7/2014. (II. 13.)  HATÁROZATA 

A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról  

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. február  13-i nyilvános  
ülésének napirendjét elfogadja az alábbiak szerint:

1.   Az önkormányzat  2014. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása 
2.   A  2014. évi beruházási koncepció
3.   A 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása 
4.   2014. évi rendezvényterv elfogadása 
5.   Melkovics János hírlapárusítással kapcsolatos kérelme
6.   Melkovics János minigolfpálya felújítással kapcsolatos kérelme
7.   Iváskó Mihály strandi területbérlettel kapcsolatos kérelme
8.   Tájékoztató a  2013. IV. negyedévi határozatokról 
9.   Támogatás iránti kérelmek 
10. Révfülöp Nagyközség Önkormányzata kérése a gyermekétkeztetéshez való 
       hozzájárulásról        
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11. Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda felvételi időpontjának 
       meghatározása     
12. Iskolás és óvodás gyermekek szállítása 
13. Falugondnok  2014. évi továbbképzési terve
14. Vegyes tulajdonú víziközművek üzemeltetése
15.  Ivóvíz és csatornaszolgáltatással kapcsolatban pályázat benyújtása a lakossági díjak 
       csökkentésére vonakozóan
16.  Salföld község csatlakozása a Révfülöp és Térsége óvodai Intézményfenntartó társuláshoz 
17.  Község honlapjának megújítása 
18.  Strandi vizesblokk vízrendszer felújítása 
19.  Településrendezési eszközökkel kapcsolatos döntés 
20.  Helyi Fejlesztési Stratégia 
21.  Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosítása 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal

Vella Ferenc Zsolt,  polgármester  Napirend előtti tájékoztatóként elmondja, hogy Badacsonytomajon
intézményfenntartói  társulási  ülés   volt,  ahol  elfogadták  az  óvoda  költségvetését,  és  az  óvoda
beiratkozási időpontokat. Február 5-én Veszprémben tájékoztató volt, és  az önkormányzati tulajdonba
adható vagyonról tartottak előadást.  Február 6-án kistérségi ülés volt.Február 10-én volt a révfülöpi
Intézményfenntartó Társulási ülés, amely a napirendi pontok között  lesz. Krisztin László polgármester
felvetésére  találkozott  5-6  település,  mivel a  Veszprém Megyei önkormányzatnak komoly összegek
fognak leutalásra kerülni. Kiírták milyen pályázaton lehet majd indulni, ezért a  hat település vezetője
döntött,  hogy leadnak egy olyan tervet, és azért kellett leadni az adatlapot, mivel ennek hiányában már
nem olyan eséllyel indulnak. Elindulnak egy megújuló energiaforrás hasznosítási pályázaton, melyen a
hat település közösen fog össze. Öt Káli-medencei település, illetve Ábrahámhegynek kellene majd a
Tüskés-tó projekten gondolkodni együtt, hogy ez is megvalósításra kerülhessen. 
A miniszterelnökség honlapján megjelent, hogy azoknak a településeknek, akiknek nem volt tartozásuk,
azok március 31-ig, ez  a 2000 fő alatti településekre vonatkozik,  50 %-os támogatást kapnak, a többit
év végéig. Kéri a testületet, hogy fogadja el a tájékoztatót. 

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

ÁBRAHÁMHEGY  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 8/2014. ( II. 13.)  HATÁROZATA 

              A  polgármester napirend előtti tájékoztatójának  elfogadásáról

Ábrahámhegy    Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete   a  polgármester  napirend  előtti
tájékoztatóját elfogadja. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Határidő: azonnal
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1.   Az önkormányzat  2014. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Kéri a pénzügyi előadót  egy rövid ismertetésre. 

Tóth  Zsuzsanna,  pénzügyi előadó   Elmondja, hogy  277.185  e Ft  bevételi és kiadási főösszegű a
költségvetés. Szerkezetében másképpen néz ki, rovatokba kell besorolni a bevételt és kiadást, a kódok
mások. Szerkezetében máshogy néz, a tartalma megegyezik az előző évekével, a felépítése más. 
A bevételeknél az állami bevételek tekintetében változás, hogy  a közös hivatal támogatását a gesztor
település kapja. A helyi adók a tavalyi év teljesülése alapján szerepelnek, a működési bevételek a strand,
a bérleti díjak, egyéb bevételek  stb. A működési célú átvett  pénzeszközök, a közfoglalkoztatás után
kapott  támogatások.   A felhalmozási bevételek a  pályázatra  kapott  összeg,  ingatlanértékesítés  és  a
maradvány. A maradvány  137.300 e. Ft. 
A kiadások között szerepelnek, a személyi juttatások, a szociális adók, a dologi kiadások, az ellátottak
pénzbeli juttatásai,  a  lakástámogatás,  átmeneti  segély,   az  önkormányzati  segélyek.  A felhalmozási
kiadások között  a beruházás és felújítás a 7. számú melléklet szerint. Az egyéb felhalmozási kiadás a
kistérség részére átutalandó pénzösszeg, a mentőállomás építésére. Egyéb működési célú kiadás pedig a
tartalék, ami 139.960 e Ft.
 
Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő   Olyan nincs, hogy ami a csatornából megmaradt  azt közműre kell
fordítani, és azt hány éven belül kell

Gáspár József, képviselő  Nincs.

Vella Ferenc Zsolt, polgármester   Gondolom a járdásra gondolsz, hogy van a Leiernek egy pályázata,
erre beadták az igényeket. A 71. számú út melletti járda elkészítése, Honvéd utcában és a  Napsugár
közben a közvilágítás megoldása. A  Patak utcát is le kellene murvázni. 

Gáspár József, képviselő   A közútkezelő  murvázza le. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  A kabinsor felújításával kell foglalkozni, ha lesz pályázat.

Gáspár József, képviselő  A BFT-t meg kell kérdezni ezzel kapcsolatban. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Ha más kérdés nincs, akkor  javasolja, hogy  az önkormányzat 2014.
évi költségvetését  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

               1/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről
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Vella  Ferenc  Zsolt,  polgármester  Javasolja,  hogy  az  önkormányzat  saját  bevételei  és  adósságot
keletkeztető  ügyleteiből  eredő  fizetési  kötelezettsége  megállapításáról  szóló  határozati  javaslatot
fogadják el. 
Kéri a testületet, 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

           9/2014. (II. 13. )  HATÁROZATA 

Az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége
megállapításáról 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.  évi
CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Magyarország
gazdasági  stabilitásáról szóló 2011.  évi  CXCIV.  törvény 3.  §  (1)  bekezdése szerinti  adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre
várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:

Saját bevételek összege:
                                                              2014.  56.100
                                                              2015.  46.700
                                                              2016.  46.500

     2017.  46.600

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 
                                                              2014. 0
                                                              2015. 0
                                                              2016. 0
                                                              2017. 0

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Határidő: azonnal

2.   2014. évi beruházási koncepció 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Kéri a pénzügyi előadót  egy rövid ismertetésre. 

Tóth Zsuzsanna, pénzügyi előadó   A költségvetés 7. számú melléklete tartalmazza a beruházásokat.

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Azt megbeszélték. 

Gáspár  József,  képviselő  34  millió  a  kabinsor   és  még  a  közvilágítás  korszerűsítés  lesz,  ami
közbeszerzés alá esik.
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3.   A 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Kéri a pénzügyi előadót  egy rövid ismertetésre. 

Tóth Zsuzsanna, pénzügyi előadó  Két beruházást tervezett az önkormányzat,  és a költségvetésben az
önerő van benne, ami a közbeszerzési értékhatárt eléri. Építési beruházás esetében 15 millió forint.  A
közvilágítás korszerűsítés és a strandi kabinsor építése. Erről közbeszerzési tervet kell készíteni.

Gáspár József, képviselő   Kell közbeszerzési bizottsági ülést  tartani? 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Van közbeszerzési bizottság? 

Vella Ferenc Zsolt,  polgármester    Van, elnöke Gáspár József, képviselő,  tagjai Kondor László és
Szőke Erazmus.  

Dr. Szabó Tímea, jegyző   Nem tudta, hogy van közbeszerzési bizottság Ábrahámhegyen.  Az SZMSZ-
ben nem volt szabályozva, azóta már új az SZMSZ.  Ez speciális bizottság, különben nem lehetne benne
két külsős tag. 

Gáspár József, képviselő  Legutóbb az uszóstégnél volt közbeszerzési bizottság. Tavaly volt terv, de
nem volt megvalósítva. Nem tudja, hogy az idén tartsanak-e? 

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző    Akkor  kell  tartani,  ha  aktuális  lesz  és  megküldjük  a  közbeszerzési
bizottságnak a határozat kivonatot és a tervet. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester Javasolja, hogy  a 2014. évi közbeszerzési tervet  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

10/2014. (II. 13. )  HATÁROZATA 

                       A 2014. évi közbeszerzési terv elfogadásáról 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33.§-a
alapján  az  Önkormányzat,  mint  ajánlatkérő  által  2014.  évben  lefolytatandó  közbeszerzési
eljárások éves tervét jóváhagyja.

Felelős:  Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Határidő: folyamatos 

16.58 órakor megérkezik  Zavari Judit képviselő, a képviselő-testület  tagjainak száma 5 fő. 
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4.   2014. évi rendezvényterv elfogadása 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  A 2014. évi rendezvénytervet  a képviselők megkapták. 

2014. évben az alábbi rendezvények szerepelnek a tervezetben: 
- falusi disznóvágás február 1.
- süteménykóstoló február 15.
- billiárd, asztalitenisz bajnokság február 22. 
- téli esték előadás március 
- teremfoci bajnokság március 8.
- március 15-i ünnepség március 15.
- víz világnapja március 23.
- előadás borászati témában április 
- húsvét váró kézműves foglalkozás  április 19. 
- halászléfőző találkozó május 2. 
- anyák napi megemlékezés május 2. 
- lomtalanítás május 1-2-3.
- pörköltfesztivál május 30-31.
- gyereknap, falunap június 8. 
- Mozdulj Balaton június 21-augusztus 16-ig szombatonként 
- rétesfesztivál június 27-28
- néptánc bemutató június 28.
- Bernáth Aurél tanítványainak 
   kiállításai június 28- 
- strand buli június 
- Dr. Nádori László emlékverseny július 19. vagy július 26. 
 - strand buli július 
- kiállítás Székely László életmű augusztus 2- 
- strand buli augusztus 
- borverseny augusztus 2.
- bornapok augusztus 6-10.
- III. Ábrahám Kupa augusztus 16.
- strand buli augusztus 19. 
- Tűzijáték és ünnepség augusztus 19. 
- II. Ábrahám Triatlon augusztus 30. 
- Dobruska kiállítás október 4. 
- murcifesztivál-szüreti felvonulás     október 4. 
- október 23-i ünnepség, kirándulás október 23.  
- Márton nap november 15. 
- adventi készűlődés november 29. 
- Mikulás ünnepség december 6.
- forralt borfőző és pogácsa sütő
  verseny december 13.
- idősek karácsonya december 19. 
- mindenki karácsonya december 20. 
- szilveszteri bál december 31. 
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Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Átbeszélték a rendezvényeket, a pénzügyi előadó  többet tervezett pár
helyre. 

Tóth  Zsuzsanna,  pénzügyi előadó    A 2013.  évi teljesítés  alapján tervezte  és  magas  lett,    utána
megbeszélték, hogy  tervezett a képviselő-testület nemzetközi kapcsolatra, azt elfelejtette levonni, 

külön kormányzati funkcióra lett tervezve, de ebből nem  lett levonva.  

Vella Ferenc Zsolt, polgármester   A disznóvágás kb. 150.000 Ft-ba kerül, a sütemény kóstoló NABE
rendezvény,  és   NABE  rendezvény  volt  a  múlt  héten  biogazdálkodásról  szóló  előadás.  Billiárd
bajnokság, ez önkormányzati és február 22-én lesz. A doktor úr Zacher Gábort javasolta, kérdezte, hogy
meghívjuk-e, 90 e Ft-os ajánlatot adott. Felmerült egy ideggyógyász  meghívása Tapolcáról. 

Gáspár József, képviselő    Az orvosi előadásokban inkább olyan betegségtípusokkal kell foglalkozni,
mint  a mozgáskoordinácó, inkább ilyen  foglalkozás legyen.

Vella Ferenc Zsolt, polgármester   Elvállalta a körzeti orvos  a házigazda  szerepét.  
A teremfoci bajnokság március 1-án lenne, mivel március 8-án lesz a Badacsonytomaji öregfiúkkal egy
közös meccs. 

Gáspár József, képviselő   Kéri az asztalitenisz bajnokság előtt,  le kellene hozni a legjobb asztalt  a
szomszédból és rendbe kellene tenni.

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Március 15-én ünnepség, március 23-án víz világnapja. Utána lesz a
borászati téma.

Gáspár  József, képviselő A  borrend nagymesterét  meghívják, felveszi vele a kapcsolatot,  ez április
elején lenne, melynek a témája, hogy valóban sikerágazat-e a borászat.

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Április 12-én költészet napja, Szabóné Berki Szilvia  intézi. Húsvét
váró kézműves foglalkozás április 19-én, ekkor lesz családi ügyességi verseny. 
Április hosszú hétvégéjén a Park utcában van egy művészetpártoló család, olyan elképzelésük lenne,
hogy húsz  művész  jönne,  30-án  jönnek,   szállást  és  étkezést  biztosítanak,  és  1-én  a  településen
festenének. Május 3-án ezekből a képekből kiállítás megnyító  lesz az anyák napi ünnepséggel együtt.
Május 2-én a halászléfőző verseny lesz.  
A lomtalanítás május 16-18-ig lesz, mivel a tervezettet  a Remondis nem támogatja. Ekkor lesz   az
elektronikai hulladék lomtalanítása is. 
Pörköltfesztivál    lebonyolítója  Müller  János  lesz.  Lesz  egy  gyereknap  és  falunap  vasárnap,  és
szombaton a NABE rendez egy kiállítás megnyitót  június 7-én.   Mozdulj Balaton június 21-től lenne.
kaptak  egy  pingpong  asztalt.  Június  27-i  hétvégén  Müller  János  lesz  a  házigazda,  emellett  lesz
önkormányzati feladat is, vasárnap délelőtt a  Bernát Aurél tanítványainak kiállítása, ez július 26-ig tud
várhatóan fennmaradni. A néptánc a sportpályán lesz.  A strand bulikat a megfelelő emberek szervezik,
az Artisjust is ők rendezzék. Nádori emlékverseny, július 19. vagy július 26. időjárástól függ. A Székely
László kiállítás egy napon lenne, délelőtt lenne a borverseny, este pedig a Székely László kiállítása. 
A bornapok rendezvényből, ha a sátor 400 e. Ft-ját ki tudják venni, az  sokat jelent. 
A tűzijátéknál nem léptük túl, a triatlonnál azért volt, mivel itt voltak a csehek. 
A testvérvárosi kapcsolatok külön vannak, ezt majd korrigáljuk. 
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Tóth Zsuzsanna, pénzügyi előadó    Már ne korrigáljuk,  inkább kevesebbet költsünk, és félévkor a
költségvetésben korrigálják, már el lett fogadva a költségvetés. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester   Az idősek karácsonyánál másik címszóra raktad? 

Tóth Zsuzsanna, pénzügyi előadó Igen a természetbeni támogatást. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  A rendezvényterv elfogadásáról  kell határozat? 

Dr. Szabó Tímea, jegyző    Nem kell határozatban elfogadni, mivel beépítésre került a költségvetésbe.

5.    Tájékoztató a  2013. IV. negyedévi határozatokról 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Az önkormányzat   Szervezeti és Működési Szabályzatának  16. § (1) bekezdés b) pontja alapján a
képviselő-testület  a  polgármester  előterjesztése  alapján  dönt  a  lejárt  határidejű  határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról.
Javasolja, hogy  az előterjesztés szerinti 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

11/2014. (II. 13.)  HATÁROZATA 

A 2013. IV. negyedévi határozatokról szóló tájékoztatóról

Ábrahámhegy   Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete   az  önkormányzat  Szervezeti  és
Működési  Szabályzatáról szóló  16/2013.  (X.  01.)  rendeletének  16.  § (1)  bekezdés b)  pontja
alapján a  2013. IV. negyedévi lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót elfogadja. 

Felelős:  Vella Ferenc Zsolt,  polgármester 
Határidő: azonnal

6.   Támogatás iránti kérelmek 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Felkéri Tóth Zsuzsanna, pénzügyi ügyintézőt az ismertetésre. 
 
Tóth  Zsuzsanna,  pénzügyi  ügyintéző  A  Veszprém Megyei  Katasztrófavédelmi Igazgatóság  Ajkai
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság támogatás iránti
kérelmet nyújtott  be az Önkormányzathoz.  A költségvetésben ezen a címen lett tervezve, a testület
eldönti,  hogy  támogatja-e.  Kérelmet  adott  be  a   Badacsonytomaji  Sportegyesület,  működési
költségeinek könnyítése,  valamint tavaszi felkészülésük segítése érdekében 50.000.-  Ft  támogatást
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igényelnek. A sportegyesületnek  a  közpénzek  átláthatóságáról  szóló  szabályok  szerint  és  a  helyi
rendelet  szerint  nyilatkozattételei  kötelezettsége  van,  ennek  eleget  tett.  A  Katasztrófavédelmi
Igazgatóságnak pedig nem kell nyilatkozatot tenni. 

Gáspár  József,  képviselő    Véleménye szerint,  ha  a  badacsonytomaji tűzoltóparancsnokság  rá  van
szorulva a támogatásra, akkor közvetlenül támogatják, de ne úgy, hogy egy nagy kalapba dobják. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Helyben is van tűzoltóegyesület, amelyet most megerősítettek, azokat
támogatják. Javasolja, hogy a beadott kérelemhez ne járuljanak hozzá.  

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

12/2014. (II. 13. )  HATÁROZATA 

    A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság támogatás iránti kérelméről

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Veszprém  Megyei
Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Ajkai  Katasztrófavédelmi  Kirendeltség  Badacsonytomaji
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság támogatási kérelmét megismerve, azt nem támogatja. 

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt,  polgármester 
Határidő: 2014. március 31. 

Vella Ferenc Zsolt,  polgármester   Ő Badacsonytomajon benne van a sportegyesület vezetőségi tagjai
között, noha aktívan már nem tevékenykedik.  Az alapító okiratban szerinte ő még benne van.  

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző     Tekintettel  arra,  hogy  a  polgármester  a  vezetőség  tagja,  így nem
támogatható. 
Amennyiben a polgármester úr lemond az elnökségi tagságáról, újra be lehet adni a kérelmet.

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Ezt meg kell nekik írni levélben, hogy összeférhetetlenség okán nem
tudják  támogatni,  hogy ő  ott  elnökségi  tag  és  Ábrahámhegyen polgármester.   Aki  ezzel  egyetért
kézfeltartással szavazzon. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

                                              13/2014 (II. 13.) HATÁROZATA
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                                   A Badacsonytomaji Sport Egyesület támogatásáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének   a  Badacsonytomaji  Sport
Egyesületet összeférhetetlenség okán nem áll módjában támogatni.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő:  azonnal  

7.    Révfülöp Nagyközség Önkormányzata kérése a gyermekétkeztetéshez való hozzájárulásról       

Vella Ferenc Zsolt, polgármester Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megkereste
Önkormányzatunkat a településen élő, a Révfülöpi Általános Iskolába járó gyermekek étkeztetéséhez
történő  hozzájárulása  végett.   Aláhúzta  az  előterjesztésben,  hogy  az  étkeztetés  biztosításához  a
közigazgatási területén kívülről érkező lakóhely szerinti önkormányzattól hozzájárulást  kérhet.    Az
intézménybe  járó  nem  révfülöpi  lakóhellyel  rendelkező  tanuló  vonatkozásában  2012-13.  év
vonatkozásában,  Révfülöp  kifizette  a  költségeket,  és  Badacsonyörsöt  is  beleszámolták  négy fővel.
Reménytelen, hogy a badacsonytomaji önkormányzat fizetni fog Révfülöp felé. 
Ez önkormányzatuknak  160 e. Ft-jába kerülne. Badacsonytomajra ugyanúgy fizetünk?  

Dr. Szabó Tímea, jegyző    Az óvodánál benne van a társulás költségvetésében, és az iskolánál külön
kötöttünk  a Menü Bt-vel szerződést. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester   Ha állami fenntartásban lenne a révfülöpi iskola, akkor is ez lenne a
helyzet?

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Akkor is Révfülöpnek kell, ha akarunk.   

Gáspár  József,  képviselő   A nyersanyag érték  feletti  költséget  kell vállalni az  önkormányzatoknak.
Amikor hirdették, azt mondták, hogy a Klebelsberg a teljes finanszírozást vállalja, akkor arról volt szó,
hogy az intézmények teljes működését átvállalja az állam. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester   Amit a szülő fizet az nem elég? 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Kizárt, hogy elég legyen, mivel tegyük fel 500 Ft-ba kerül az ebéd, abból 300
Ft a nyersanyagköltség és 200 Ft a rezsiköltség, térítési díjként csak a nyersanyagköltség állapítható
meg.  

Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő  Előtte is hozzájárultunk a diákok iskoláztatásához. 

Vella Ferenc Zsolt,  polgármester   Egyformán kell a gyerekeknek a hozzájárulást  adni. Ha tényleg
fizetünk az óvodások után a különbséget és benne van a normatívában.  Így javasolja, hogy járuljanak
hozzá, mivel nem rengeti meg a költségvetést.  
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:
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

          14/2014. (II. 13.)  HATÁROZATA 

A Révfülöpi Általános Iskolába járó gyermekek étkezése után fizetendő önkormányzati
hozzájárulásról.

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településről a Révfülöpi Általános
Iskolába járó gyermekek étkeztetés biztosítására kötelezett Révfülöp Nagyközség Önkormányzat 

gyermekétkeztetési  feladatának  ellátásához  az  előterjesztés  szerinti  összegben  hozzájárul.  A
hozzájárulás összegét a tartalékalap terhére biztosítja.
A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  Révfülöp  Nagyközség
Önkormányzat Polgármesterét értesítse.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal

8.   Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda felvételi időpontjának meghatározása         

Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Ez technikai dolog, mivel az óvodának kell beiratási napokat kijelölni, erről már döntött a társulási 
tanács.  

Zavari Judit képviselő   17.10 órakor kiment, a képviselő-testület  tagjainak száma 4 fő.  

Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Badacsonytomaj  Város  Önkormányzata  az   előterjesztéshez  csatolta  a  Pipitér  Közös  Fenntartású
Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének javaslatát az óvodai beiratkozás, jelentkezés vonatkozásában.
Javasolja, hogy a határozati javaslatot 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

15/2014. (II. 13.)  HATÁROZATA 
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A Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda felvételi időpontjainak meghatározásáról   

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pipitér Közös Fenntartású Napközi
Otthonos  Óvoda  –  8258 Badacsonytomaj,  Kert  utca  14.  –  nagyobb létszámú gyermekek egy
időszakon belüli  óvodai  felvételének időpontját,  az óvodavezető  javaslatát  figyelembe véve az
alábbiak szerint határozza meg:

2014. április 22. 8,00 – 11,00 
2014. április 23. 8,00 – 11,00 
2014. április 24. 12,00 – 15,00 

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről Badacsonytomaj város polgármesterét tájékoztassa.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: 2014. február 28. 

17.15 órakor Zavari Judit képviselő visszajött, a képviselő-testület  tagjainak száma 5 fő.  

9.   Iskolás és óvodás gyermekek szállítása 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Szerinte az óvodások után nem kapnak semmit, mivel az még helyi feladat, és a Klebelsberg csak az
iskolások után fizeti ki a bérlet árát. Most felhatalmazzák a révfülöpi polgármestert, hogy a szerződést
kösse meg  az iskolával és akkor nekünk az általunk szállított gyerekek után kifizetik az összeget. 
Az óvodások költsége pedig a település költsége. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  De a társulás óvodájában járó gyerekek után van állami támogatás, ezért kell a
kísérő, az állami támogatást Révfülöp igényli, és átadja Ábrahámhegynek.  

Vella Ferenc Zsolt,  polgármester  Javasolja, hogy  a gyermekek óvodába szállításával kapcsolatban a
megállapodást kössék meg. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2014. (II. 13. )  HATÁROZATA 

                      Gyermekek óvodába szállításáról megállapodás kötéséről   

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerinti
tartalommal  jóváhagyja  a  Révfülöp  és  Térsége  Napközi  Otthonos  Óvoda  köznevelési
intézménybe,  a  kötelező  felvételi  körzet  területéről  (Ábrahámhegy,  Balatonrendes)  bejáró
gyerekek  utaztatásának  támogatása  jogcímen  járó  normatív  finanszírozás  átadásáról  szóló
megállapodást és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
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Határidő: 2014. március 10. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester Ábrahámhegy Község a Révfülöpi Általános Iskola felvételi körzetébe
besorolt település. A Révfülöpi Általános Iskola fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Tapolcai Tankerülete.  Az iskolába történő  utaztatást  a tankerület  különféle módon biztosíthatja. Az
előzetes  tárgyalások során a  gyermekek utaztatását  a  gyermekek biztonsága  érdekében a  települési
önkormányzatok  az  általuk  biztosított  buszokkal  látják  el.  Iskolába  szállítás  címén  a  Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerülete, mint az általános iskola fenntartója, megállapodás
keretében vállalja, hogy az általános iskolát működtető Révfülöp Nagyközség Önkormányzat részére a
beiskolázási  körzetből  (Ábrahámhegy,  Balatonrendes,  Kővágóörs-Pálköve)  bejáró  tanulók  után
hozzájárulást  fizet.  A  hozzájárulás  mértéke  a  2013.  év  szeptember  hónapban  érvényes  éves
tanulóbérletekkel megegyező összeg, a lakóhely szerinti távolság vonatkozásában.

Balatonrendes, Kővágóörs-Pálköve 13 tanuló 5 km-se t. bérlet 13x5950,-Ft
Ábrahámhegy 9 tanuló 10km-es t. bérlet     9x9600,-Ft
Összesen: 22 tanuló 163.750,-Ft

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  vállalja,  hogy  a  hozzájárulás  összegével  elszámol  azon
településekkel,  amelyek  a  gyermekszállításban  részt  vesznek,  a  szállított  gyermekek  létszámának
arányában.
Javasolja, hogy az előterjesztés szerinti 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

17/2014. (II. 13. )  HATÁROZATA 

                         Gyermekek iskolába szállításáról megállapodás kötéséről    

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodást  köt  a 2013/2014.  évi
tanévre Révfülöp Nagyközség Önkormányzatával,  a  Klebelsberg Intézményfenntartó  Központ
Tapolcai  Tankerület által a  beiskolázási körzetből (Ábrahámhegy,  Balatonrendes,  Kővágóörs-
Pálköve) bejáró tanulók után iskolába szállítás címén fizetett hozzájárulás elszámolására. 
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzatával
történő megállapodás megkötésére és aláírására.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: 2014.  március 14.

10.   Falugondnok  2014. évi továbbképzési terve
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Vella Ferenc Zsolt, polgármester  A jelenlegi továbbképzési időszak 2009. 04. 01-től 2015. III. 31-éig
tart,  mely időszakban 60 pontot  kell megszereznie, és amely időszakban 1 továbbképzésen vett  részt,
melyen 32 pontot szerzett.  Így a jelenlegi továbbképzési időszakban még 28 pontot kell szereznie. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző    2017-ig kell megszereznie még a 28 pontot, tehát van még idő előírni neki. 

Gáspár József, képviselő   Most télen ne menjen továbbképzésre, inkább nyáron, akkor nem kell vinni a
gyerekeket.  

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Még három év van az elvégzésre, így javasolja, hogy  a falugondnok
továbbképzésen ne vegyen részt.  
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

18/2014. (II. 13.)  HATÁROZATA 

                  A falugondnoki szolgálat 2014. évi továbbképzési terve jóváhagyásáról  

Ábrahámhegy  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a falugondnoki szolgálat  2014.  évi
továbbképzési tervét jóváhagyja.

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a falugondnokot tájékoztassa.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: 2014. február 28. 

11. Vegyes tulajdonú víziközművek üzemeltetése

Vella Ferenc Zsolt, polgármester   Felkéri a jegyzőasszonyt a napirend ismertetésére. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 2013. november 19.-én levélben kereste
meg az önkormányzatot a vegyes tulajdonú víziközművek üzemeltetésével kapcsolatosan. A szolgáltató
tájékoztatása  szerint  településünkön önkormányzati  tulajdonú és  a  Magyar  Állam tulajdonában álló
víziközművek  úgynevezett  közös víziközmű rendszert  alkotnak. A  további üzemeltetés kiadásához
szükséges végleges működési engedély megszerzéséhez a víziközmű-rendszerhez tartozói víziközművek
tulajdonosai, mint az ellátásért felelősök egy víziközmű-szolgáltatóval egy közös szerződést kell hogy
kössenek a teljes víziközmű rendszerre 2014. március 31.-ig. Az üzemeltetési szerződés megkötése előtt
a közműtulajdonosoknak el kell végeztetni a közműrendszerek vagyonértékelését, melynek költségét a
víziközmű rendszeren fennálló vagyoni érdekeltségük arányában kell viselni.
A  DRV  Zrt.  megkeresésében  jelezte  továbbá,  hogy  álláspontjuk  szerint  az  önkormányzatoknak
lehetősége  van  a  tulajdonukban  lévő  víziközmű-vagyon  térítésmentes  állami  tulajdonba  adására.
Amennyiben az állami tulajdonba adást a Magyar Állam nevében eljáró MNV Zrt. elfogadja, abban az
esetben az önkormányzat  mentesül az  ellátási felelősség és a  vele járó  összes jelenbeli és  jövőbeni
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kötelezettség alól. A víziközművek esetleges állami tulajdonba adásról a DRV Zrt. az  önkormányzattól
nyilatkozatot kért.
Közben keresték a DRV. Zrt-től, mivel ők a döntést decemberben várták, de mi akkor nem hoztuk meg
a  döntéseket.  Megkérdezte,  hogy  ezzel  van-e  még  értelme  foglalkozni,  azt  mondták,  ez  egy
igényfelmérés volt. Akik beadták, azok ott vannak az MNV Zrt-nél. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester    Átadták ingyenesen? 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   Jelezték, hogy esetleg átadják. Azért írtuk így a határozati javaslatot,  hogy
további egyeztetésektől tesszük függővé. 

Vella  Ferenc  Zsolt,  polgármester   Nem  gondolja,  hogy  több  milliárdot  kellene  átadni,  jelenlegi
helyzetben  nem.  A  javításokat  eddig  is  kifizették.  Meg  kell  csináltatni,  de  akkor  van  az
önkormányzatnak egy vagyona. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   Így van és jelentős az értéke. 

Gáspár József, képvislő  A többségi állami tulajdonú cég a DRV Zrt. Innentől kezdve egymás között
úgy állapodnak meg ahogy akarnak,  addig van ráhatása az önkormányzatokra amíg saját tulajdonuk
van. Nélküle addig nem tud szolgáltatni. Ő meg bevállalt egy szolgáltatási kötelezettséget.  

Vella Ferenc Zsolt,  polgármester  Ők most  fizetik az eszközhasználati díjat,  hasonló nagyságrendet
fizettünk a javításokért, ha most nem kapjuk meg , akkor rosszabbul járunk, mivel a karbantartást ki kell
fizetni. 

Gáspár József, képviselő Nem kell kifizetni, mivel  övé lesz a hálózat. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Egyenlőre ne kapkodjuk, a jelen állás szerint nem.  

Dr. Szabó Tímea, jegyző  A szerződéstervezet ehhez kapcsolódó, de külön téma. Az előterjesztés után
jött a szerződéstervezet, amely a vegyes tulajdonú helyzetet próbálja megoldani, mivel az a helyzet, hogy
a nyugat-balatoni víziközmű rendszeren több önkormányzat és az állam is tulajdonos, és a DRV Zrt-nek
minden egyes tulajdonossal külön szerződése van,  ami az új szabályoknak nem felel meg, így ideiglenes
működési engedélyt kapott. Az összes tulajdonosnak a képviselője a Magyar Állam illetve az MNV Zrt.
de  a  költségekhez  vagyonérték  arányosan  hozzá  kell  járulni.  Megküldték  véleményezésre,  ha  nem
válaszolunk, azt jelenti, hogy egyetértünk ezzel. 
 
Vella Ferenc Zsolt, polgármester A tervezetet a képviselők megkapták, e  szerint szerződést kell kötni a
tulajdonos Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel, a közös ellátási felelősséggel érintett víziközművek
feletti képviseletről. Javasolja, hogy   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

19/2014. (II. 13. )  HATÁROZATA 
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                        A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel történő szerződéskötésről   

Ábrahámhegy  Község Önkormányzata Képviselő-testülete   a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt.-vel,  a közös ellátási felelősséggel érintett víziközmű   rendszerek   feletti képviselet tárgyában
kötendő szerződéstervezettel egyetért.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: 2014. március 31.

12.  Ivóvíz és csatornaszolgáltatással kapcsolatban pályázat benyújtása a lakossági díjak 
 csökkentésére vonakozóan

Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Ez minden  évben szokott  lenni, csak eddig Zánka gesztorságával és most minden egyes településnek
magának kell megtenni. 
Javasolja, hogy  a pályázatot nyújtsák be.  
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

20/2014. (II. 13. )  HATÁROZATA 
                       

2014 évi ivóvíz- és csatornaszolgáltatás lakossági díjainak enyhítésére pályázat benyújtásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 2014. évben a 
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásához a 8/2014 (I.31.) BM rendelet alapján, a 
lakosság díjainak csökkentése érdekében. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos dokumentumok 
aláírására és a pályázat benyújtására.
 
Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: 2014. február 14.

13.  Salföld község csatlakozása a Révfülöp és Térsége óvodai Intézményfenntartó társuláshoz 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Már érintette,  hogy Salföld is szeretne a révfülöpi óvodai intézményfenntartó  tagja lenni, a társulási
ülésen a három jelenlegi tag már támogatta, kéri a testületet, hogy támogassa. 

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző    Kiegészíti  annyiban,  hogy  a  csatlakozás  időpontja   2014.  augusztus
20.napjától lesz. 
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Vella Ferenc Zsolt, polgármester Javasolja, hogy  az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadják
el a fenti kiegészítéssel. 
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

              21/2014. (II. 13.)  HATÁROZATA 

Salföld községnek  Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társuláshoz történő
csatlakozásáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX  törvény 89. §-a, valamint  a Révfülöp és Térsége
Óvodai  Intézményfenntartó  Társulás  Társulási  megállapodás  16.  pontja  alapján  hozzájárul,
Salföld  település  Révfülöp  és  Térsége  Óvodai  Intézményfenntartó  Társuláshoz  történő
csatlakozásához, 2014. augusztus 20. napjától. 
 A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Salföld község Polgármesterét és a
Társulási Tanácsot értesítse.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: azonnal

14.  Község honlapjának megújítása 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester A magyar nyelvű honlap elkészítése 230 e Ft,  angol-német 90 e. Ft, 
smtp  12.700 e. Ft, honlap karbantartás összege havi 18 e. Ft és alanyi adómentes. 
Ha egy mód van rá, akkor helyit támogassanak. A honlap újítása már időszerű.
Javasolja, hogy  nettó 332.700  Ft összegben 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

22/2014. (II. 13. )  HATÁROZATA 

                                A  község honlapjának megújításáról 
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Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete Herczeg Zoltán ( 8256 Ábrahámhegy,
Patak  u.  44.)  informatikus  által  benyújtott  árajánlatot  a  község  honlapjának  megújítására
elfogadja a beadott árajánlat szerint  nettó   332.700 Ft összegben. 
A képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert  a megbízási szerződés megkötésére. 

Felelős:  Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő: folyamatos 

15.  Strandi vizesblokk vízrendszer felújítása 

Vella  Ferenc  Zsolt,  polgármester  Epres  Róbert  megnézte,  és  felolvassa  a  levelét,  miszerint  a
költségvetés szerint az egységárak a most szokásos átlagáraknak megfelelnek. Jelenleg olyan helyzetben
van, hogy kibontották a belső falakat, bedöntötték az emésztőt  és beleszórtak mindent. Kérdés, hogy
folytassák-e.  Szóbeli döntés volt, hogy a strandi bevételből  visszafordítanak valamit.

Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő   Az egész belseje új lenne, WC, csempézés, mindennel? 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester   Igen.

Gáspár József, képviselő   Esetleg nem-e akkor kellene, amikor lenne az építkezés. 

Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő  Csak azt beszéltük, hogy nyáron nem lehet a WC-t szétdönteni. 

Gáspár József, képviselő   A szétdöntés azért van, hogy közvetlen ki lehessen vezetni a csatornába. 

Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő  Akkor most megvannak a WC-k? 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Nincsenek meg. 

Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő    Akkor nem lehet használni. 

Gáspár József, képviselő  Lehet használni, visszateszik a WC-t,  beletesznek egy csövet és arra  rákötik
a WC-t. 

Kovács József, alpolgármester  Nem tudja milyen állapotok, vannak, be van szakítva a födém?

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Be van szakítva. Megtudják olcsóbb változatban is. A nagy pénz a
mozgáskorlátozott  feljáró.  Lényeg  az,  ha  nem akarunk  mozgáskorlátozottat,  akkor  nem hatalmas
összeg.  Ha nem támogatjuk, hogy mozgáskorlátozott  WC legyen, akkor középre felkerül a fal és két
oldalt  bekerül a műanyag elválasztó, van négy férfi WC és hat női WC. 

Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő   Négy darab WC lesz csak? 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Úgy számolt, hogy a mozgáskorlátozottba nagyobb hely van, ha azt
nem tervezzük be, akkor új helyzet van, és több női WC-t lehet. 
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Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő   A fal is le lett bontva? 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester   Szerinte nem, az megmaradt a középsőt meghagyták. 

Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő    A négy WC kevés lesz. 

Gáspár  József,  képvielő   Ha  nem  lesz  mozgáskorlátozott,  akkor  ugyanannyi  lesz  mint  most.  A
legnagyobb gond az, hogy rendes öltöző nincs.

Vella  Ferenc  Zsolt,  polgármester    A  következő  ülésen  újra  tárgyalják  azzal,  hogy  ne  legyen
mozgáskorlátozott  WC és több női mosdó legyen, és férfi WC is legyen kialakítva, új költségvetést kell
készíteni.  

16.   Melkovics János hírlapárusítással kapcsolatos kérelme

Vella Ferenc Zsolt, polgármester Melkovics János  kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy a
községi strandon a hírlapárusítást az önkormányzat vállalja át. 
Az  önkormányzat  bérbeadás  útján  történő  hasznosításra  egy  pályázat  keretében   meghirdette  az
önkormányzat  tulajdonában lévő  községi strandon található  1040 hrsz-on lévő „C” jelű  32,1  m2
nagyságú strandcikk –ajándék és újságárusítás üzlethelyiséget és a vizísportszer  kölcsönzőt,  továbbá
1036/1 hrsz-on lévő minigolfpályát .

Kérdezi Melkovics Jánost kíván-e hozzászólni?

Melkovics János   Kéri az önkormányzatot,  hogy az újságárusítást  vegye át,  mivel neki erre  külön
személyt kell biztosítani. Az újságárusításnál nem sok választása van, ki jön az üzletkötő és ráterheli. A
kiadványok, és külön számok megnövelik a lapok értékét, több millió forint árukészletet ki kell fizetni és
csak szezon végén kapják vissza. 

Kovács József, alpolgármester  Az önkormányzatot kötelezi-e valami? 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester    Így kötötték a bérleti szerződést tíz évre. Elgondolkodni azon, hogy
jó lenne kialakítani a kettes számú pénztárat,   mivel  meg vannak azok az időszakok amikor sokan
vannak. Itt  el lehetne gondolni, hogy a kérelemmel foglalkozzanak. Véleménye szerint nyáron komoly
igény mutatkozott  a pólóra,  hűtőmágnesre és ábrahámhegyi ajándéktárgyakra is. Amikor kötötték  a
szerződést, akkor léteztek-e már ezek a megkötések? 

Melkovics János   Az előző évekhez viszonyítva csak bevállalták, de nem volt része.  

Vella Ferenc Zsolt,  polgármester    De új pályázati  kiírás volt  és  ezeknek a  szempontoknak kellett
megfelelni, ezt vállaltátok. 

Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő  Az üzletben nem lehet eladni az újságot? 

Melkovics János   Nagyon sok újság van, ha nem tudják határidőre visszaadni, akkor már veszteség, 2-
3.000 forintos újságok vannak. 

Fedőné Vodenyák Katalin, képviselő  Ha a drága újságokat nem forgalmazzák? 
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Melkovics  János    Van egy üzletkötő,  akinek ki  van írva,  hogy milyen kategóriába  esünk.  Nincs
beleszólásuk,  kihozzák és minden héten fizetni kell. 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   A pályázati kiírás része volt az újságárusítás, csak abban az esetben lehet, ha
a szerződést megszüntetik és új pályázat kerül kiírásra. Ha nem így dönt a testület, akkor az részéről
szabálytalan döntés lesz.  

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Akkor ugyanez a helyzet a másik kérelemnél? 

Dr. Szabó Tímea, jegyző   Nem, ott felújításról van szó, az előterjesztésben le van írva, hogy a szerződés
szerint  a  bérlő  karbantartja,  és  takarítja.  A kérelem szerint  egy nagyobb jellegű felújítás  lenne.  A
nagyobb felújítások elvégzése a bérbeadó kötelessége. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  A felújítás milyen mértékű lenne? 

Melkovics János  Két-három pályát mindenképpen meg kellene csinálni.  A tizenkettőből kilenc pályát
kellene, a 9-es és 10-es pályát,   a félköríves pályát és a gömbölyű részt.  Nem kell most azonnal az
egészet felújítani, .a 9-es pálya lenne a legfontosabb.  

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Ennek a kivitelezését nekünk kell? 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  A bérbeadó feladata.

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Ki állapítja meg, hogy milyen állapotú a pálya, felújításra szorul-e? 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  Megegyezés szerint a bérlő és a bérbeadó között.

Kovács József, alpolgármester Van-e a minigolfnak hosszútávú létjogosultsága, lejár a bérleti szerződés
utána nem veszi bérbe senki, nem érdemes nagy pénzt ráfordítani. A legégetőbb gondokat kell orvosolni.

Melkovics János   Maradjon mint ékesség, ha nem is működik annyira, de keresik a vendégek.

Gáspár  József,  képviselő   Először  le  kell  takarítani  és  megnézni,  hogy milyen állapotok  vannak,
megnézni, hogy a fagyökér nem emelte-e meg. 
  
Vella Ferenc Zsolt,  polgármester Javasolja,  az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadják el,
hogy a pályázati kiírásnak része volt az újságárusítás és a kérelmet elutasítják.  
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

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

ÁBRAHÁMHEGY   KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

23/2014. (II. 13. )  HATÁROZATA 
            
               A községi strandon hírlapárusítással kapcsolatos kérelemről  
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Ábrahámhegy Község  Önkormányzata Képviselő-testülete  Melkovics János egyéni vállalkozó
(Ábrahámhegy,  Nyírfa  u.  6.)   kérelmére  –  amely  az  önkormányzat    tulajdonát  képező
Ábrahámhegy  községi  strandon  végzett  újságárusításra  vonatkozott  –  az  alábbiak  szerint
döntött:
A  képviselő-testület  a  kérelmet  elutasítja,  mivel   a  2012.  február  6-án  közzétett  pályázati
hirdetménynek  része volt az újságárusítás,  így utólag nem változtatható, tekintettel arra, hogy
ez sérti a tisztességes versenyre vonatkozó szabályokat. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Határidő:   azonnal

17.    Melkovics János minigolfpálya felújítással kapcsolatos kérelme

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Az előbbiek során megbeszélték.
A pályát meg kell nézni, jegyzőkönyvet készíteni az állapotáról, és árajánlatot készítenek a felújításról.
és a márciusi rendkívüli ülésen tárgyalják. 

18.  Iváskó Mihály strandi területbérlettel kapcsolatos kérelme

Vella Ferenc Zsolt, polgármester Kérdezi Iváskó Mihályt kíván-e hozzászólni? 

Iváskó Mihály  Kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy a strandon  2013. nyarán bérelt  12 m2 
nagyságú területet a következő 8 strandi szezonban is szeretné bérbe venni asztalok elhelyezése céljából.

Kovács József, alpolgármester   Ő eddig is támogatta,  de annak függvényében hozzák meg a döntést,
hogy múlt nyáron  Horváth Gábor is adott be kérelmet, de abba a szezonba már nem fért bele. Ő is be
fogja adni. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Ő is megkapta tavaly.  

Kovács József, alpolgármester   Tavaly próbaidőre adták egy évre Iváskó Mihálynak, senkinek nem volt
ellenvetése,  legyen nyolc év.

Vella Ferenc Zsolt, polgármester   Elhangzott,  hogy nyolc évre adják bérbe a területet,  aki ezt el tuja
fogadni, az kézfeltartással szavazzon. A bérleti díj mértéke  1.000 Ft/m2. 
 
Ábrahámhegy Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül  és
1  tartózkodás mellett  az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

24/2014. (II. 13.)  HATÁROZATA 

     A községi strandon terület bérbeadásáról 

22



Ábrahámhegy Község  Önkormányzata Képviselő-testülete  Iváskó Mihály (Ábrahámhegy, Patak
u. 48.) egyéni vállalkozó kérelmére – amely az önkormányzat   tulajdonát képező Ábrahámhegy
községi  strandon  (1040  hrsz.)    12  m2 nagyságú  területrész  bérbeadására  vonatkozott  –  az
alábbiak szerint döntött: 
A képviselő-testület  bérleti szerződést köt  2014. június 1. napjától   2021. október 31. napjáig
határozott időtartamra. 
A bérleti díj összege  1.000 Ft/m2.
A képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Határidő: azonnal   

19.  Településrendezési eszközökkel kapcsolatos döntés 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Meilinger Helga és Dunai János kérelmezők Helyi Építési Szabályzat módosítási kérelmét a Képviselő-
testület 162/2013 (XI.07) határozattal jóváhagyta.
A településrendezési eszközök  módosítására,  a  HÉSZ 14.§  (1)  bekezdés  módosítására  nyújtott  be
kérelmet a Túravitorlás Sportklub. A kérelemben kezdeményezik a tetőhajlásszög és homlokzati előírás
alóli  mentesülést  a  Kikötő  különleges  terület  övezetre.  A  képviselő-testület  általi  jóváhagyással
lehetősége nyílna a területen konténerek, illetve mobilházak elhelyezésére, ezzel megoldva a területen
keletkező  tárolási  igényt.  A felvázolt  mobil épületek  a  környék  üdülő  övezetre  előírtakhoz  képest
történő  módosítása egyedivé tenné a területet, valamint nem illeszkedne a tájba, vélelmezhető hogy az
egyeztetések során a hatóságok kifogással élnének a módosítási igény iránt.
A benyújtott módosítási igényekre valamint a főépítészi tevékenység végzésére ajánlat került bekérésre.

A TVSK miért adott be új igényt, miért nem a Településrendezési Terv készítésekor adta be? 

Fedőné Vodenyák Katalin képviselő  Beadta, és elutasították. 

Gáspár József képviselő  Az a Gazdag  Gézáé volt.

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Mit ígértek a Dunai Jánosnak? 

Gáspár József, képviselő  Azt, hogy támogatják, de a költségviselésről nem beszéltek. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Ez a kettő 800 e Ft lenne.

Gáspár József, képviselő  A TVSK-ra a pénzt nem kellene elpazarolni. Konténervárost csinálnának a
kikötőben és nem fog végigmenni az építéshatóság  előtt.   Annyi konténert  vigyenek oda,  amivel a
szociális  helyiségeket  megoldják.  Egy  épületet  kellene  építeni,  amivel  a   kommunális  dolgokat
megoldják.

Vella Ferenc Zsolt, polgármester   A TVSK kérjen a főépítésztől írásbeli javaslatot.

Gáspár József, képviselő   Keressék meg a főépítészi irodát, hogy ezt a változtatást támogatnák-e.

Vella Ferenc Zsolt, polgármester           A Dunai János kérelmével? 
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Gáspár József, képviselő  Az önkormányzat egyszeri módosításra ne fizessen ki  300-400 e. Ft-ot.

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Javasolja, hogy  Dunai János az ő költségviselése mellett,  a TVSK is
az  ő  költségvetése  mellett  oldja meg,   és  kérjen javaslatot  a  főépítészi irodától,  továbbá a  TVSK
gondolkodjon egy komfortos épület megépítéséről.  
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal,  kézfeltartással  szavazzon. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

25/2014. (II. 13. )  HATÁROZATA 

                        A Településrendezési eszközökkel kapcsolatos döntésről

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

I. A Túravitorlás Sportklub kérelme vonatkozásában kéri, hogy a TVSK egyeztessen a
főépítésszel  abban  a  kérdésben,  hogy  elhelyezhető-e  konténer  az  érintett  területen.
Kéri,  hogy  készüljön  előzetes  hatástanulmány,  és  kerüljön  beszerzésre  főépítészi
állásfoglalás.  Amennyiben a javasolt módosítás elfogadható, akkor is csak a kérelmező
költségviselése mellett támogatja a képviselő-testület.  Egyben jelzi, hogy a képviselő-
testület továbbra is partner a terület megszerzésében való együttműködésben. 

II. Dunai János és Meilinger Helga   kérelme   vonatkozásában   a   képviselő-testület   a
módosítást támogatja, amennyiben a kérelmezők a költségviselést vállalják. 

            
            Utasítja a polgármestert, hogy a kérelmezőket tájékoztassa. 

 Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
Határidő:  azonnal

20.  Helyi Fejlesztési Stratégia 

Vella  Ferenc  Zsolt,  polgármester    Javasolja,  hogy  csatlakozzanak  és  vegyenek  részt   a   Zalai
Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület  2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó
vidékfejlesztési  feladataiban. 

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: 
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       ÁBRAHÁMHEGY   KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

             26/2014. (II. 13. )  HATÁROZATA

                                       A Helyi Fejlesztési  Stratégiáról  

Ábrahámhegy   Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  kinyilvánítja,  hogy  előzetes
csatlakozási szándékkal részt kíván venni a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület
2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi
Fejlesztési Stratégia elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének előzetes elismerésében.  

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Határidő: azonnal

21.   Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosítása 

Dr.  Szabó  Tímea,  jegyző  A  Társulási  Megállapodás  módosításában  apróbb  pontosításokat  kellett
végrehajtani,  pl. 33 tagja van  a társulási tanácsnak, vagy pl. nem zárnak ki társulási tanács  tagot a
soraik közül, mivel ilyen lehetőség az önkormányzati törvény alapján nincs, és még több ilyen apróság.
A társulási tanács a  múlt  héten elfogadta.   Az önkormányzati törvénnyel való apróbb egyeztetések
történtek, amit a társulási tanács már elfogadott. 

Vella  Ferenc  Zsolt,  polgármester  Kinek  van  kérdése,  amennyiben  nincs,   úgy  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 meghozta az alábbi  határozatot: 

       ÁBRAHÁMHEGY   KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

             27/2014. (II. 13.)  HATÁROZATA

       Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás  Társulási Megállapodása módosításáról 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati
Társulás  Társulási Megállapodása kiegészítésére , módosítására vonatkozó előterjesztés és annak
mellékleteit megtárgyalta, a javaslatot elfogadja.
Felhatalmazza a  polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
Felkéri a  jegyzőt a határozatot a társulás elnökének küldje meg. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
               Dr. Szabó Tímea, jegyző 
Határidő : azonnal , illetve folyamatos
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Vella Ferenc Zsolt, polgármester 
Az ülést  19.35  órakor bezárja. 
 

k.m.f. 

Vella Ferenc Zsolt Dr. Szabó Tímea 
polgármester      jegyző
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