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

                             Tel:  87/471-506 
                  E-mail:  hivatal@abrahamhegy.hu 

Ikt.szám: 9/120-3/2015.
Készült: 1 példányban     

     J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének 2015.  március  30-i  soros,
nyilvános ülésén.

Az ülés helye:      Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Ábrahámhegyi Kirendeltsége 
Polgármesteri Irodájában 

                              8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. 

Jelen vannak:  Vella Ferenc Zsolt  polgármester
Kovács József  alpolgármester 
Gáspár József képviselő
Homonnay Zsombor  képviselő    
Zavari Judit Andrea képviselő ( 5 fő )

            
Lakosság részéről:    0 fő 
 
Tanácskozási joggal megjelent:  Wolf Viktória  jegyző 
     
Meghívott    Soltész Attila a Hungaro Tender Kft. képviseletében
                                                
Jelen van továbbá:
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 5 fő jelen van, az ülés határozatképes.

Ismerteti a napirendet:

I. NAPIREND ELŐTT:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

3. Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

II. NAPIRENDI PONTOK:

1.   Gazdasági program megalkotása 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester

2.   Akácfa utcai ingatlan pályázati feltételeinek felülvizsgálata 
      Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
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3.   A  19/2015. (II. 13. ) Képviselő-testületi határozat visszavonása  
      Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
4.   Strandon vízimentő foglalkoztatására szerződéskötés 

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
5.   Ábrahámhegy  925   hrsz-ú ingatlan  értékbecslése

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
6.   A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet 
       felülvizsgálatára javaslat 

 Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
7.   Gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának
      jóváhagyásáról

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
8.   Tájékoztatás az általános iskolai beiratkozás időpontjáról és a Tatay Sándor 
      Általános Iskola felvételi körzetéről 

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
9.   Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos 
      Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulása területéről bejáró Óvodás 
      gyermekek szállítására vonatkozó megállapodás 

 Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
10.  Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének, az önkormányzati 
       fenntartású konyháról biztosított gyermekétkeztetés igénybevételéről, intézményi 
       térítési díjáról szóló  5/2013. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításának 
       véleményezése 

 Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
11.   Javaslat a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a
       hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az 
       azokért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
12.  Ábrahámhegy belterület  167/3 hrsz-ú ingatlan résztulajdonának megvásárlása 

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester Javasolja,  hogy  az  előbbiekben  ismertetett  napirend  tárgyalását  a
képviselő-testület fogadja el. Kéri a testületet, hogy a napirend elfogadását kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                                                 40/2015. (III.30.)  HATÁROZATA 

         A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról  

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2015.  március  30-i  nyilvános
ülésének  napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

I. NAPIREND ELŐTT:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

3. Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

II. NAPIRENDI PONTOK:

1.   Gazdasági program megalkotása 
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Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
2.   Akácfa utcai ingatlan pályázati feltételeinek felülvizsgálata 
      Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
3.   A  19/2015. (II. 13. ) Képviselő-testületi határozat visszavonása  
      Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
4.   Strandon vízimentő foglalkoztatására szerződéskötés 

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
5.   Ábrahámhegy  925   hrsz-ú ingatlan  értékbecslése

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
6.   A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet 
       felülvizsgálatára javaslat 

 Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
7.   Gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának
      jóváhagyásáról

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
8.   Tájékoztatás az általános iskolai beiratkozás időpontjáról és a Tatay Sándor 
      Általános Iskola felvételi körzetéről 

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
9.   Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos 
      Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi Társulása területéről bejáró Óvodás 
      gyermekek szállítására vonatkozó megállapodás 

 Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
10.  Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének, az önkormányzati 
       fenntartású konyháról biztosított gyermekétkeztetés igénybevételéről, intézményi 
       térítési díjáról szóló  5/2013. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításának 
       véleményezése 

 Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
11.   Javaslat a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a
       hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az 
       azokért fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
12.  Ábrahámhegy belterület  167/3 hrsz-ú ingatlan résztulajdonának megvásárlása 

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester

A képviselő-testület utasítja Vella Ferenc Zsolt polgármestert a határozat végrehajtására.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

I. NAPIRENDEK ELŐTT

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt  polgármester  Tájékoztat, hogy a képviselő-testületi határozatokról szóló tájékoztatót
megkapták  a  képviselők.  A  Ságvári  utca  elnevezésével  kapcsolatban  elmondja,  hogy  az  Origo  is
foglalkozott vele és Ábrahámheggyel konkrétan, valamint jegyzőasszony írt a Levéltárnak és a Magyar
Tudományos Akadémiának. Homonnay Zsombor képviselőtársunk pedig járt a Földhivatalnál.  Április
12-ig kaptak haladékot, hogy érdemben döntsenek. Amíg állásfoglalás nem érkezik meg, addig  újabb
hosszabbítást kérjenek, hogy legyen idő ésszerűen megoldani. Azon személyekkel, akik a Ságvári utcában
laknak és  tudott beszélni velük,  azoknak  a személyi igazolványában Ságvári utca van. Itt  a hivatalban
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utánanéztek régi iratoknak és 1968-ban még helyrajzi számok voltak,  1979-től van az utca, és a kettő
közötti időszakban kutatják. Ebben a témában Orbán Lajos bácsival még nem tudott beszélni. 

Kovács József alpolgármester   Budai Józsefet megkérdezte, aki most 87 éves, és ő elmondta, hogy  70-75
éve biztos benne, hogy Ságvári forrás volt és  arról kapta a nevet. 

Vella Ferenc Zsolt  polgármester Kérdezi a képviselőket van-e kérdésük, hozzászólásuk? Amennyiben
nincs, úgy javasolja, hogy a lejárt határidejű határozatokról  szóló tájékoztatót  fogadják el.  
Kéri a testületet, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
41/2015. (III.30.) HATÁROZATA

Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  lejárt  határidejű  határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta és elfogadja. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 
Előterjeztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester  A vizsgált időszakban egy fő részesült  10.000 Ft összegű segélyben a
gyógyszerkiadásaira tekintettel.  Javasolja, hogy a tájékozatót fogadják el. Mivel kérdés, hozzászólás nem
hangzott el kéri, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/2015. (III.30.) HATÁROZATA

A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatóról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  polgármester  átruházott
hatáskörben  hozott  döntéseiről  szóló  tájékoztatót  az  előterjesztés  szerinti  tartalommal
megtárgyalta és elfogadja. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt  polgármester
Határidő: azonnal

3.  Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről 
Előterjesztő:  Vella Ferenc Zsolt polgármester 

Hozzászólások:
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Vella Ferenc Zsolt polgármester  Március 13-án a Balatoni Szövetség ülésén volt, ahol a Balatoni díjak
átadása  megtörtént.  Felmerült  az  ülésen  a  Balaton-környéki  üzletek  nyári  nyitvatartása,  melyet
Balatonfenyves polgármestere szorgalmazott,  Nagyvázsony nem akarja  bolygatni.  Balassa Balázs most
pénteken  fog találkozni a megfelelő minisztériumi emberrel. A Balaton vízszintjével  kapcsolatban szintén
fog  Pécseli Péter szakaszmérnökkel beszélni.  Március 25-én társulási ülésen volt, ahol nehezményezte,
hogy az orvosi ügyelet egy autóval van ellátva, annyit sikerült  elérni, hogy  5 fős előkészítő bizottságot
szavaztak meg, amelynek tagja személye is, továbbá a badacsonytomaji polgármester úr, valamint Tóth
Csaba és  kapolcsi részről Göntér  Gyula került bele a bizottságba. Az szeretnék megoldani, hogy nyáron
legalább két orvos legyen  ügyeletben. 
Lakossági  tájékoztató  volt  a  választással  kapcsolatban.   A művelődési  házban volt  a  Jobbiknak és  a
Fidesznek  a tájékoztatója, a  múlt héten csütörtökön volt itt az MSZP részéről Patt Ferenc, és a  független
képviselőjelölt Czigler László.  
A 2015. február 13-i nyilvános testületi ülésen a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló
beszámoló napirendnél elírás történt, mivel fel lett sorolva, hogy kik haláloztak el a faluban, ide került
beírásra Sánta Géza, de ő badacsonytördemici lakos volt.   A temetésen Kovács József alpolgármester
képviselte az önkormányzatot. 
Javasolja,  hogy a beszámolót fogadják el,  mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  Kéri, hogy aki a
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
43/2015. (III.30.) HATÁROZATA

A polgármester két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről  szóló beszámolójáról 

Ábrahámhegy Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  polgármester  két  ülés  közötti
időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolóját elfogadja. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

II.  NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. napirend 
Gazdasági program megalkotása 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester   A leírtakban szerepel, hogy miért van szükség a Gazdasági program
megalkotására. A jegyzőasszonnyal tárgyalt arról, hogy az óvodai nevelésnél a révfülöpi óvoda kimaradt. A
3.  pontban  az  I.  fejezetben a  játszótereknél  az  van írva,  hogy  felújítás,  jó  lenne,  ha  bekerülne,  hogy
felülvizsgálat, mivel a jogszabály előírja.  Az f) ponthoz  a Mozdulj Balaton,  a g) pont nagyjából stimmel, a
padlóburkolat cseréje, de azt tudjuk.
Itt lenne még  a művelődési ház szebbé tétele, függöny vásárlása. A 8. pontban véletlenül Badacsonytomaj
maradt benn. A 10. pontban az illegális hulladéklerakó van benne, ezzel nem nagyon találkozott. A III.
fejezet a) pontjában  a „z” betű kimaradt a „tűzoltó” szóból. AVI. fejezet c) pontjában a strand többes
számban van,  csak  egy  strandunk  van.  A  VII.  fejezet  d)  pontjában  felesleges  ingatlanvagyon eladása
szerepel, ilyen nincs, valamint az e) pontjában nem telephely kialakítása, hanem korszerűsítése. 

Zavari Judit képviselő A Patak utca végén az állomásnál körforgalom nem lesz? 
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Gáspár  József  képviselő Volt  róla  szó,  de  nincs  hely  a  körforgalomhoz,  pl.  egy  kamion  nem  tud
megfordulni. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester    Forgalomtechnikai dologra lenne szükség, amit Zsombor a múltkor
említett a forgalomlassítást. 

Homonnay Zsombor képviselő  Amit beadott a múlt héten, azt az egészet át kellene venni. A Gazdasági
Programot  szívesen  megkaphatta  volna  előbb  is,  mint  csütörtökön,  mivel  ebben  köszön  vissza  a
választáshoz beküldött programterve mindenkinek. A különböző fejezetekben van hosszú távú dolog és
van rövidebb, külön kell válogatni. Az átemelő szivattyúval való foglalkozást is jelölni kellene benne.   A 9.
pontban kellene a 71-es út problémáját, a 10. pontba a zöldhulladék kezelést. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester   A Gadasági Programot lehet módosítani, ez a jelenlegi egy tervezet. 

Homonnay  Zsombor  képviselő   Kérdezi,  hogy  a  Vízügyi  Igazgatóságtól  a  csónakkikötő  tervét
megkapták? 

Vella Ferenc Zsolt polgármester   Még nem kapták meg, az ügyintéző telefonon hívta őket.   Amennyiben
több hozzászólás nincs, úgy javasolja, hogy a  Gazdasági Programot a kiegészítésekkel együtt fogadják el.  
Kéri, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
44/2015. (III.30.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának 2015-2019. évi Gazdasági Programjáról 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi  CLXXXIX. törvény 116.§-ában biztosított  jogkörében eljárva
Ábrahámhegy Község Önkormányzatának 2015-2019. évi Gazdasági Programját jelen határozat
melléklete szerinti tartalommal és a megfogalmazott kiegészítésekkel elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 

2. napirend 
Közbeszerzési Terv elfogadása 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 4. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  Felkéri  Soltész  Attilát  a  Hungaro  Tender  Kft.  képviseletében  a
tájékoztatásra. A Képviselő-testület  a Kft-t bízta meg a  gyalogjárda felújítás közbeszerzési eljárásának
lebonyolítására. 

Soltész Attila     A polgármester úrral egyeztetett és ennek megfelelően állították össze a javaslatot.  A
Közbeszerzési Szabályzat aktualizálása a képviselő-testület feladata. A Közbeszerzési Bizottság tagja nem
lehet képviselő-testületi tag. A Közbeszerzési Törvény III. részének a Nemzeti eljárásrend  122/A §. 1)
bekezdése  alapján  lenne  célszerű  az  eljárást  lefolytatni,   melyet  felolvas.  Ha  a  képviselő-testület
látókörében  van  három  pályázó,  az  előbb  felsoroltak  alapján  lehet  lefolytatni  az  eljárást.  Fontos  a
képviselő-testületnek megalkotni az alapkövetelményeket, amelyeket az ajánlati felhívásban szerepeltetni
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kell. Az előterjesztésben vélelmezett dátumok vannak beírva, tudomása szerint a képviselő-testület a nyári
szezon után  kívánja megvalósítani. Fontos, hogy az ajánlati dokumentáció részét képezi a műszaki leírás,
javasolja  átgondolásra,  hogy   ki  állja  annak  a  költségét.  A  közútkezelő  előírta,  hogy  a  kivitelezés
megkezdése  előtt  15  nappal  tervet  és  engedélyt  kell  kérni  az  ideiglenes  forgalomkorlátozási  terv
benyújtására,   anélkül  nem lehet  a  munkát  megkezdeni.  Ezt  a  költséget  javasolja  a  leendő  nyertesre
áthárítani.

Vella Ferenc Zsolt polgármester Nem lehet képviselő-testületi tag a közbeszerzési bizottságban?

Soltész Attila  Polgármester és képviselő sem lehet a tagja a javaslattevő bizottságnak. 

Wolf  Viktória  jegyző    Badacsonytomajon  a  Közbeszerzési  Bizottság  tagjai  a  jegyző,  a  műszaki
osztályvezető asszony  és a közbeszerzési referens.

Vella Ferenc Zsolt polgármester   Javasolja, hogy itt is így legyen. 

Soltész Attila A cég felvállalja a közbeszerzési referens személyét. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester A képviselő-testület konszenzusa alapján javasolja, hogy a  Közbeszerzési
Bizottság tagjai közé jegyző asszonyt, elnöknek a műszaki osztályvezető asszonyt, Horváth Mártát, Tóth
Zsuzsanna pénzügyi ügyintézőt, továbbá műszaki ügyintéző  Sütő Árpádot és az aktuális közbeszerzési
tanácsadót. Kéri, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
45/2015. (III.30.) HATÁROZATA

A Közbeszerzési Bizottság tagjainak megválasztásáról 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Közbeszerzési  Bizottság
tagjainak az alábbi személyeket fogadja el: 

Horváth  Márta  műszaki osztályvezető elnök
Wolf Viktória jegyző
Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző
Sütő Árpád  műszaki előadó
közbeszerzési tanácsadó

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Kovács József alpolgármester Ez egy meghívásos pályázat lesz? 

Soltész Attila A képviselő-testületnek először el kell dönteni, hogy milyen vállalkozókat hívjanak meg. A
testület  mondhatja,  hogy  nyílt  eljárásban  bonyolítja  le  és  nem veszi  bele  a  nemzeti  eljárás  részt,  de
ugyanúgy meg kell  hirdetni és bárki pályázathat. El kell dönteni,  hogy maradjon a meghívásos, amikor
legalább három pályázót kell meghívni.

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester A  munka  kivitelezésével  három  céget  hívnának  meg,  Folly  Bt-t
Badacsonytomajon, Szencz Szabolcs és Galler István építési vállalkozókat. 

Homonnay Zsombor képviselő A járda felújításának tervét lehetne látni? 

Vella Ferenc Zsolt polgármester Igen. 

Homonnay Zsombor képviselő Volt róla szó, hogy a Közútkezelővel közösen bejárják a területet. 
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Vella Ferenc Zsolt polgármester Már volt itt a Közútkezelő. 

Homonnay Zsombor képviselő De ő neki nem szólt senki. 

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  Bejárják  a  területet  és   aki  a  bejáráson  részt  szeretne  venni,  az
jelentkezzen a műszaki előadónál. 

Gáspár József képviselő Végig kellene járni, ha ilyen aggályok vannak. Azon a bejáráson voltak először,
amikor  a  Közútkezelő  nyilatkozott,  nem hajlandó,  hogy  az  útszegély  legyen  része  a  járdafelújításnak.
Véleménye szerint az útszegély az nem a járda része, hanem a 71 számú út stabilitását biztosítja. 

Wolf Viktória jegyző A februári ülésen hangzott el, hogy a bejárás nem a járdafelújítással kapcsolatos,
hanem a gyalogátkelőhelyekkel. Nem javasolja jelen közbeszerzési eljárás kiírásánál az időhúzást, mivel ha
a  képviselő-testület  eredménytelennek  nyilvánítja  az  eljárást,  akkor  újbóli  kiírás  szükséges  és  így
kifuthatnak az időből. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester December 31-ig már el is kell számolni. 

Homonnay Zsombor képviselő A február 23-i ülésen felsorolta, hogy hat zebrát számolt meg: 1. a sín alatt
áthaladó a csónakkikötő folytatása az elég forgalmas hely, 2. az önkormányzattal szemben, 3. az állomás
épülete mellett 4. a fősorompó melletti gyalogterelőnél, 5. a forgónál a Bökhegyi útnál, 6. az iskola utcánál is
kellene, mivel nagyon sok ember ott megy le a strandra. 

Soltész Attila A dokumentációban benne van a tervezői  rajz,  abban kellene megnézni,  hogy jelölte-e a
tervező a szintbeli eltéréseket, ha jelölte akkor kell és akkor egyeztetni kell a Közútkezelővel. 

A képviselő-testület a térképen megnézi a gyalogjárda tervezői rajzát.

Vella Ferenc Zsolt polgármester A Nemzeti eljárásrend 122/A.§ (1) bekezdése alapján legalább három céget
hívjanak meg.

Kovács József képviselő Egyetért azzal, mivel jelentős áreltérés nem lehet. Ha lehet helyi vagy helyközeli
vállalkozó legyen. 

Soltész Attila Abban kell dönteni, hogy ki legyen a nyertes, a legelőnyösebb ár legyen, vagy a legelőnyösebb
árat adó. A polgármester úr mondta, hogy a legelőnyösebb ár legyen a bírálati szempont. A testület ettől
függetlenül írhat elő olyant, hogy pl. a garancia időt, vagy a kötbér mértékét. Meggondolandó, hogy a fizetés
hogyan legyen, a beruházás befejezésekor, vagy időszak követő legyen. 

Wolf Viktória jegyző Az első 30 %-os teljesítésnél szokták benyújtani az első részszámlát, utána a 70 %-os
teljesítésnél és jótállási biztosítékot köthetnek ki 10 %-ot. Itt a nettó beruházási értékhez viszonyítva a 10 %
magas, illetve a garanciális feltételeket szokták plusz egy-egy évvel nyújtani. Jó lett volna egy közbeszerzési
kiírási  tervet látni,  amiben már ezek a pontok fel  vannak sorolva,  abból  látható,  hogy egy meghívásos
egyszerűsített  eljárásnál  milyen  pontokat  lehet  előírni.  A  képviselő-testület  azt  is  előírhatja,  hogy  a
közbeszerzési  ajánlattevők  akár  forgalomtechnikai  szabályozás  vonatkozásában  készítsenek  tervet.  Az
hangzott el, hogy legalacsonyabb ellenszolgáltatás legyen az egyik pont, esetleg lehet a kivitelezés rövidebb
teljesítésű határidejű.

Gáspár József képviselő Október 31-re célszerű lenne befejezni. 

Vella  Ferenc Zsolt  polgármester Az elhangzottak alapján a kötbér mértéke napi  30.000 Ft legyen és a
kezdési időpont szeptember 1. 

Wolf Viktória jegyző Javasolja, hogy az ajánlatkérő dokumentációt készít, és azt térítésmentesen biztosítja.
A közbeszerzés tárgya a járdafelújítás. A szerződés meghatározása: vállalkozási.   A szerződés időtartama
vagy a teljesítés határideje október 31. A teljesítés helye a szelvények alapján meghatározott.  A számlát az
ajánlatkérő átutalással teljesíti.  A fizetési határidő 30 nap. Az ajánlatkérő nem enged meg több változatú
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alternatív ajánlattételt. Az értékelési szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. A kizáró okok
azok, amit a Kbtv. 56. és 122 §-a  ír elő. Az alkalmassági minimum követelménynél nem határozunk meg
olyant, hogy nettó érték meghaladja, vagy közbeszerzési eljáráson való részvétel, ott is csak a jogszabály
erejénél fogva, ami kötelező. Adatok és megkövetelt igazolások szintén jogszabály szerint kötelező, műszaki
illetve szakmai alkalmassági minimum követelmények. Referencia munkát kérünk? 

Soltész Attila Nem ismeri a céget, hogy milyen referenciát kérjenek.

Wolf  Viktória jegyző Akkor ez is a Kbtv. szerinti  55.§. A hiánypótlásra a 67.§ szerintiek.  Ajánlattételi
határidő 2015. május 4. 16.00. óra. Benyújtás címe: Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ajánlattétel nyelve
magyar.  A  felbontás  helye  szintén  ugyanaz.  A  felbontás  jelenlétére  jogosultak  a  60.§  szerint.   Egyéb
követelmények és információk is a jogszabály szerint.  A kötbér mértéke 30.000 Ft/nap. A meghiúsulási
kötbér 3 %. Az összes többi jogszabály szerinti, pdf formátumban, esetleg CD adathozdozón.  A felhívás
megküldésének napja április 15.   

Vella Ferenc Zsolt polgármester Javasolja, hogy a fent elhangzottak alapján fogadják el. 
Kéri, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
46/2015. (III.30.) HATÁROZATA

Gyalogjárda felújításának közbeszerzési eljárásáról 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. az „Ábrahámhegy Község belterületén gyalogjárda  felújítása”  tárgyában közbeszerzési

eljárás  lefolytatását  rendeli  el  az  Ábrahámhegy  község  belterület  71  sz.  főút  71+118,25-
72+643,25 km szelvények között a jobb oldalon lévő gyalogjárda felújítása okán azzal, hogy a
tervezett állapot kialakítása során az eredeti állapot helyreállítása a cél és a meglévő gyalogjárda
az eredeti nyomvonalon az eredeti szélességek figyelembevételével kerül felújításra.

2. úgy határoz, hogy az eljárás a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti.
3. az eljárást megindító felhívást jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
4. felkéri a közbeszerzési tanácsadót, hogy a felhívás megküldéséről gondoskodjon 

a) Folly Bt. 8257 Badacsonytomaj, Kiserdő út 7.
b) Galler-Bau Kft. 8256 Ábrahámhegy, Patak utca 15.
c) Daitoku Kft. 8454 Nyirád, Arany János utca 7.
részére.

5. utasítja  egyebekben  a  polgármestert,  hogy  a  műszaki  előadóval  egyeztetve,  kezdeményezzen
helyszíni bejárást a Közútkezelő Kht-val és a képviselő-testülettel közösen. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Horváth Márta osztályvezető
Sütő Árpád műszaki ügyintéző

Határidő: elfogadásra azonnal
egyebekben felhívás és Kbtv. szerint

3. napirend 
A 19/2015. (II.13.) Képviselő-testületi határozat visszavonása 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 5. melléklete)

Hozzászólások:
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Vella Ferenc Zsolt polgármester A Képviselő-testület a  173/2007.(XI.14.) számú határozatával döntött az
akácfa  utcai  telkek  pályázati  feltételeiről.  A  kérelmező  2015.  március  23-án  érkezett  megkeresésében
kérelmét visszavonta. 
Javasolja, hogy a 19/2015. (II.13.) Képviselő-testületi határozatot vonják vissza. 

Kéri, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat  nélkül  és
1  tartózkodás mellett  az alábbi határozatot hozta:
 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
47/2015. (III.30.) HATÁROZATA

Akácfa utcai telek értékesítéséről szóló 19/2015.(II.13.) határozat visszavonásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Simon Mihály 8256 Ábrahámhegy,
Patak utca 62. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta és annak ismeretében a 19/2015.(II.13.)
határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

4. napirend 
Strandon vízimentő foglalkoztatására szerződéskötés 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 6. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester Az önkormányzat az előző években is a strandi vízimentő alkalmazására a
Vízimentők  Magyarországi  Szakszolgálata  Egyesülettel  kötött  szerződést.  Az  egyesület  megküldte  a
megbízási szerződés tervezetét, és a 2015. évi szezonra vonatkozó strandi mentési ajánlatot. 
2015. évi árajánlat szerint: 
- a vízimentési feladatok 8.164 Ft+Áfa/nap/fő
- szállásdíj hozzájárulás 1.425 Ft+Áfa/nap/fő
- rádió bérleti díj    764 Ft+Áfa/nap/bérelt rádió 
Az  árak  a  tavalyihoz  képest  1,8  %-os  emelést  mutatnak.  Az  idén  is  szükséges  lenne  szombatra  és
vasárnapra plusz 1 fő vízimentős a stéghez. 
Júliusban a következő napokra: 4-én, 5-én, 11-én, 12-én, 18-án, 19-én, 25-én, 26-án. 
Augusztusban a következő napokra:  1-én, 2-án, 8-án, 9-én, 15-én, 16-án, 20-án, 21-én, 22-én és 23-án. 
A szerződést június 12-től kötnék augusztus 23-ig és mederkotrásra még kérjenek be árajánlatot.
Javasolja, hogy a fentiekkel fogadják el a határozatot. 
Kéri, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
48/2015. (III.30.) HATÁROZATA

A községi strandon vízimentős foglalkoztatásáról 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a községi strandon vízimentő alkalmazására 2015. június 12. napjától – 2015. augusztus 23.

napjáig  a  Vízimentők  Magyarországi  Szakszolgálat  Egyesülettel  (8251  Zánka,  030/8
hrsz.) szerződést köt 1 fő vízimentős foglalkoztatására az alábbiak szerint. 
A szolgáltatást az alábbiak szerint fogadja el: 
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a) a vízimentési feladatok 8.164 Ft+Áfa/nap/fő
b) szállásdíj hozzájárulás 1.425 Ft+Áfa/nap/fő
c) rádió bérleti díj    764 Ft+Áfa/nap/bérelt rádió
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2. további 1 fő vízimentőst alkalmaz a stéghez az alábbiak szerint: 

a) 2015. júliusban az alábbi napokon: 4-én, 5-én, 11-én, 12-én, 18-án, 19-én, 25-én, 26-
án. 

b) 2015. augusztusban az alábbi napokon:  1-jén, 2-án, 8-án, 9-én, 15-én, 16-án, 20-án,
21-én, 22-én és 23-án. 

3.  árajánlat bekérését rendeli el mederkotrásra a Vízimentők Szakszolgálatától. 
4. az  1.  pontban  részletezett  költségeket  az  önkormányzat  2015.  évi  költségvetésében  a

működési kiadások terhére biztosítja.

5. felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

Felelős:    Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő:  a szerződéskötésre 2015. május 15. 

5. napirend 
Ábrahámhegy 925 hrsz-ú ingatlan értékbecslése 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 7. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester Az értékbecslés elkészült, az értékbecslő által megállapított bruttó értéke
az ingatlannak 82,218 millió  Forint.  A megküldött  vételi  ajánlat  alapján megállapítható,  hogy a  tárgyi
épületet az Önkormányzat 95,9 millió Forint összegért vásárolhatná meg. 

Homonnay Zsombor képviselő  Javasolja, hogy az üzemeltetésről Kandikó Ákost kérdezzék meg, akinek
már van tapasztalata. Nem ragaszkodik a vételéhez.  Nem kell az értékbecslésnek megfelelő árajánlatot
adni, lehet az 45 millió forint is. De mi az, ami megérheti az önkormányzatnak a kiadás esetén és milyen
konstrukcióval.   Ezt kellene megkérdezni Kandikó Ákostól.  Ő erre számított,  hogy ez következik, ha
határoz a testület, akkor ő tartózkodni fog. 
Ő felkeresi Kandikó Ákost, és össze is készíti. 

Gáspár  József  képviselő Sall  Csabával  beszélt,  aki  szerint,  ha  nem sikerül  egy  hosszú  és  megbízható
üzletkört biztosítani, akkor nem szabad a hasznosításba belevágni, legalább 4-5 hónapos időszaknak kell
lenni, amikor van megfelelő számú vendég. 
 
Vella  Ferenc Zsolt  polgármester Javasolja,  hogy a következő ülésre Kandikó Ákost  hívják meg,  hogy
készítsen egy üzleti tervet, valamint Sall Csabát megkérik, hogy készítsen egy megtérülési számítást. 
Kéri, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
49/2015. (III.30.) HATÁROZATA

                         Az Ábrahámhegy 925 hrsz-ú ingatlan értékbecsléséről

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. elrendeli az Ábrahámhegy 925 hrsz-ú ingatlan vásárlását/hasznosítását érintő napirend

újratárgyalását.
2. felkéri  az  előző  üzemeltetőt,  hogy  üzleti  tervet  készítsen,  valamint  az  értékbecslés

elkészítőjét, hogy végezzen egy megtérülési számítást. 

Határidő: következő soros ülés időpontja 
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző
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Sütő Árpád műszaki ügyintéző

6. napirend 
A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálatára
javaslat 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 8. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester Az előterjesztésben részletesen le van írva, hogy mi teszi szükségessé a
szervezeti és működési szabályzat módosítását. 

Homonnay Zsombor képviselő Beadott egy előterjesztést, amelyen az egyes szám első személy átkerült
egyes  szám harmadik  személyre és  a  szöveg változatlan maradt.   Van-e  lehetősége  saját  előterjesztést
beadni? Az anyagban szerepel, hogy előzetesen a polgármesterrel egyeztetni kell, ezt milyen módon kell
megtenni? 

Wolf Viktória jegyző   A most elfogadásra benyújtott rendelettervezet  9.§  (2) bekezdése lehetőséget nyújt
arra,  hogy  képviselő-testületi  tag  is  jogosult  előterjesztést  benyújtani.  Csak  írásos  előterjesztést  lehet
benyújtani és ezt a polgármesterrel előzetesen egyeztetni kell, illetve törvényességi záradék szempontjából
a jegyzővel ellen kell jegyezetni, ezt minimum 10 nappal előtte meg kell tenni, hogy a testület elé kerüljön 5
nappal előbb. 

Homonnay Zsombor képviselő  A testületi anyagot jó lenne legalább 10 nappal előtte megkapni, pl. a
Gazdasági Programot előbb is megkaphatták volna  e-mailen, jobban fel tudott volna készülni, vagy az
SZMSZ tervezetét.  Ha az értékbecslés napirendet előtt megkapja, akkor Kandikó Ákossal tudott volna
egyeztetni. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester Azt tudja támogatni, hogy ami kardinálisabb kérdés azt 10 nappal előtte
kiküldik, de a többi anyagot 5 nappal előtte. 

Wolf  Viktória  jegyző Nem tudja 5 napnál korábban vállalni,  mivel  Badacsonytomajon általában közel
harminc napirendes testületi ülések vannak és éves szinten legalább negyven ülés van, amelyeket bizottsági
ülések  előznek meg és  az  anyagok jelentős  részét  ő készíti  el,  ahogy az  ábrahámhegyi  előterjesztések
jelentős részét is. A képviselők választhatnak, hogy papírformában kérik vagy e-mailen a testületi anyagot. 

Homonnay Zsombor képviselő Neki jó az anyag e-mailen is, de papírformában is megfelelő. 

Gáspár József képviselő Neki is megfelel e-mailen. 

Wolf Viktória jegyző Mikor legyen a képviselő-testületi ülés anyaga küldve?

Homonnay Zsombor képviselő Öt nappal előtte kéri a testületi anyagot. 

Wolf Viktória jegyző Kiküldi az anyagot e-mailen és papírformában is. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester Az Ügyrendi Bizottság tagja Góth Péter helyett Baki Jánosné lesz, akit a
következő ülésre meghívnak, hogy az esküt letegye, egyebekben a felkérést elfogadta. 
Amennyiben más észrevétel nem merült fel, javasolja, hogy a rendelettervezetet fogadják el. 
Kéri, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2015. (IV.13.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

7. napirend 
Gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának 
jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 9. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester Az előterjesztésben részletesen le van írva a gyermekvédelmi ellátásokról
szóló  önkormányzati  rendelet  megalkotásának  jóváhagyására  miért  van  szükség.  Kinek  van  kérdése  a
napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, úgy javasolja, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
Kéri, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
50/2015. (III.30.) HATÁROZATA

Gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának jóváhagyásáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  jogalkotásról  szóló  2010.  évi
CXXX.  törvény  5.§  (1a)  bekezdésében  biztosított    jogkörében    eljárva    hozzájárul
Badacsonytomaj  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  gyermekvédelmi  ellátásokról
szóló önkormányzati rendelet megalkotásához.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

8. napirend 
Tájékoztatás az általános iskolai beiratkozás időpontjáról  és a Tatay Sándor Általános 
Iskola felvételi körzetéről 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 10. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  Kinek  van  kérdése  a  napirenddel  kapcsolatban?  Kérdezte  a
jegyzőasszonyt, hogy miért nem szerepelnek Badacsonytomajban. 

Wolf  Viktória  jegyző sajnos  arra  nem tud válaszolni,  hogy  Ábrahámhegy miért  nem tartozik  a  Tatay
Sándor Általános Iskola körzethatárához, pedig mindkét testület ezdeményezte.

Vella Ferenc Zsolt polgármester A Klebersberg intézet továbbra sem írta át, hogy Badacsonytomaji iskola
körzethatárához kerüljünk. Javasolja, hogy a beiratkozás időpontjáról és a  Tatay  Sándor  Általános Iskola
felvételi  körzetéről  szóló tájékoztatót fogadják el.  Kéri,  hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.  

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

51/2015. (III.30.) HATÁROZATA
Tájékoztatás az általános iskolai beiratkozás időpontjáról 

és a Tatay Sándor Általános Iskola felvételi körzetéről

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  “Tájékoztatás  az  általános
iskolai  beiratkozás  időpontjáról  és  a  Tatay Sándor Általános Iskola  felvételi  körzetéről” szóló
tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

9. napirend 
Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai
Ellátását Biztosító Intézményi  Társulása  területéről bejáró Óvodás gyermekek 
szállítására vonatkozó megállapodás 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 11. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester  Felkéri a jegyzőasszonyt az ismertetésre. 

Wolf Viktória jegyző A normatívát leigénylik a gyerekek után, de nem rendelkeznek megállapodással, és
visszafizetésre  kötelezték  a  Badacsonytomaji  önkormányzatot  a  tavalyi  normatíva  leigénylés
vonatkozásában, így viszont át tudják adni az érintett önkormányzatoknak, de most csak egy-egy főt érint. 
 
Vella Ferenc Zsolt polgármester Javasolja, hogy a megállapodást kössék meg. Kéri, hogy aki a javaslatot
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
52/2015. (III.30.) HATÁROZATA

Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását
Biztosító Intézményi Társulása területéről bejáró Óvodás gyermekek szállítására vonatkozó

megállapodásról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Badacsonytomaj  Város  Önkormányzat  és  Ábrahámhegy,  Salföld  Községek  Napközi

Otthonos  Óvodai  Ellátását  Biztosító  Intézményi  Társulása  területéről  bejáró  óvodás
gyermekek  szállítására  vonatkozó  –  az  előterjesztés  mellékletét  képező  formában  és
tartalommal  –  Badacsonytomaj  Város  Önkormányzatával  és  Salföld  Községek
Önkormányzatával megállapodást köt. 

2. felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: elfogadásra azonnal,
megállapodás megkötésére az elfogadást követő 5 munkanap 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Tamás Lászlóné osztályvezető
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10. napirend 
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat  Képviselő-testületének, az önkormányzati
fenntartású konyháról biztosított gyermekétkeztetés  igénybevételéről, intézményi 
térítési díjáról szóló  5/2013. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításának 
véleményezése 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 12. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester Kinek van kérdése a napirenddel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem
merült  fel,  így  javasolja,  hogy a határozati  javaslatot fogadják el.  Kéri,  hogy aki  a  javaslatot  elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.  

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
53/2015. (III.30.) HATÁROZATA

A Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének, az önkormányzati fenntartású
konyháról biztosított gyermekétkeztetés igénybevételéről, intézményi térítési díjáról szóló 5/2013.

(II. 12.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  egyetért  az  előterjesztés  szerinti
Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testületének  az  önkormányzati  fenntartású
konyháról  biztosított  gyermekétkeztetés  igénybevételéről,  intézményi  térítési  díjának
megállapításáról szóló 5/2013. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról és azt elfogadásra
javasolja. 
A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  Révfülöp  Nagyközség
polgármesterét értesítse. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

11. napirend 
Javaslat a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali
munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő 
díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 13. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester Kéri a jegyzőasszonyt, hogy ismertesse pár szóban. 

Wolf Viktória jegyző Egységesíteni szeretnének, ahogyan az már a közös hivatal létrehozásakor többször
felmerült és ehhez kapcsolódik jelen rendelet megalkotása is.

Vella Ferenc Zsolt polgármester Javasolja, hogy a rendelettervezetet fogadják el. Kéri, hogy aki a javaslatot
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.  

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2015. (IV.13.) önkormányzati rendelete 

a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül
történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő térítési díjak mértékéről 

12. napirend 
Ábrahámhegy belterület  167/3. hrsz-ú ingatlan résztulajdonának megvásárlása 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Hozzászólások: 

Vella Ferenc Zsolt polgármester A telek a Patak parton helyezkedik el, a Soproni Szőnyeggyár üdülője
alatt,  és  sok  tulajdonosa  van.  Mindenki  felajánlotta  az  önkormányzatnak,  kivéve   Nemesbőd
egyházközsége, de ez is folyamatban van.  Rozsnyai Attilánééknak lenne anyagi igényük és  500 e. forintot
szeretnének kapni.  Fontos  dolog  még,  hogy a  közvilágítás  korszerűsítés  miatt  erre  a  részre  lehetne a
napelemeket felépíteni. Az ingatlant felértékelték, mely szerint a megállapított forgalmi értéke 1.459.000
Ft. Ha 500 e. Ft-tal megelégednének, akkor le tudnák zárni az ügyet.  
A jegyzőasszony felajánlotta a segítségét, hogy az egyházközséggel felveszi a kapcsolatot az ajándékozási
szerződés  megkötése  ügyében.  Javasolja,  hogy   Oltáczy  Mária  Valéria  69/360-ad  tulajdonrészét  és
Rozsnyai  Attiláné   69/360-ad  tulajdonrészét   500.000  Ft  összegben  vásárolják  meg.   Kéri  aki  ezzel
egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
54/2015. (III.30.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy belterület 167/3. hrsz-ú ingatlan tulajdonrészének megvásárlásáról 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. meg kívánja vásárolni az Ábrahámhegy 167/3 hrsz-ú ingatlanból Oltáczy Mária Valéria

(8200 Veszprém, Stadion utca 31/1.) 69/360-ad tulajdonrészét, valamint Rozsnyai Attiláné
(1222 Budapest,   Háros  utca 141/B.),  69/360-ad tulajdonrészét,  együttesen 500.000  Ft
összegben. 

2. felkéri a jegyzőasszonyt, a  Nemesbödi Plébánia Hivatallal (9749 Nemesböd, Kossuth u.
52.) a 75/360-ad tulajdonrészére vonatkozóan az ajándékozási szerződés előkészítésére.

3. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltakra az adásvételi szerződést és
a 2. pont vonatkozásában az ajándékozási szerződést megkösse. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Wolf Viktória jegyző 

Határidő: azonnal

III. NAPIRENDEK UTÁN

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester Lehetőség  nyílik  az  önkormányzat  számára  pályázat  benyújtására  az
„EMVA: vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-ben igénybe
vehető  támogatások”  tárgyú  pályázat  keretében.  A  pályázatok  benyújtása  előreláthatólag  2015.  április
közepétől lehetséges. Ennek keretében mikrobuszra pályáznának, a támogatás összege max. 8 millió forint
az előzetes ismeretek szerint.    Ismerteti a pályázók körét, támogatható tevékenységek körét. 
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Kinek van kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, úgy javasolja, hogy a pályázatot
nyújtsák be. Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
55/2015. (III.30.)  HATÁROZATA

A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-ben
igénybe vehető támogatásokra pályázat benyújtásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. pályázatot  nyújt  be  az  „EMVA:  vidéki  gazdaság  és  a  lakosság  számára  nyújtott

alapszolgáltatások fejlesztésére  2015-ben igénybe vehető támogatások” tárgyú pályázat
keretében mikrobuszra.  

2. a képviselő-testület megbízza a Goodwill Consulting Kft-t (1162 Budapest, Timur u. 74.) a
pályázat benyújtására.  

3. a  képviselő-testület  utasítja  a  polgármestert  a  határozatban  foglaltakkal  kapcsolatos
intézkedések megtételére. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt  polgármester
Határidő: azonnal

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester A Pro Ábrahámhegy Alapítvány és az Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesület
pályázatának  megírásával  megbíznák  a  Goodwill  Consulting  Pályázati  Tanácsadó Kft-t,  ahogyan erről
előzetesen  informális  ülés  keretében  tárgyaltak  A  Kft.  ajánlata  szerint  emiatt  a  pályázatírásra  kötött
szerződésben az eredeti díjon felül 200 ezer forint + ÁFA összeget kell  fizetni.   Az elmúlt időszakan
beszéltek arról  is,  hogy a Tűzoltó Egyesület   akart  pályázatot benyújtani,  de nem rendelkezik Alapító
Okirattal ezért  a Pro Ábrahámhegy Alapítvány fog pályázni. A bíróságot meg fogjuk keresni és az Alapító
Okiratot kikérjük.  
Kinek van kérdése vagy javaslata? Amennyiben nincs, úgy javasolja, hogy a Goodwill Consulting Pályázati
Tanácsadó Kft-vel a szerződést módosítsák és hatalmazzák fel a polgármestert a szerződés aláírására.  
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
56/2015. (III.30.)  HATÁROZATA 

 A Goodwill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft-vel történő szerződéskötésről 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a Goodwill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft-vel (1162 Budapest, Timur u. 74. ) kötött

szerződését módosítja azzal, hogy a Pro Ábrahámhegy Alapítvány és az Ábrahámhegyi
Polgárőr Egyesület részére készítendő pályázatokat a szerződésbe bevonja. A pályázatok
elkészítésének díja 200.000 Ft+Áfa.

2. a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés módosításának
aláírására.  

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 14. melléklete)

Hozzászólások:

Wolf Viktória jegyző Tájékoztat, hogy a Társulás Tanács 2015.március 25-én döntött a társulásba tartozó
önkormányzatokat érintő a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Balaton-
felvidéki  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  által  biztosított  szociális  és  gyermekjóléti  alapellátások
intézményi  térítési  díjának  meghatározása  tárgyában,  melyről  a  jegyzőkönyvet  és  az  elfogadott
határozatokat sajnos még nem kapták meg.
Április 1-jéig van felülvizsgálati kötelezettség, a határozati javaslatban pedig az szerepel, hogy a társulási
tanács határozatával megkeresik az érintett önkormányzatokat.  Miután Ábrahámhegy önkormányzata a
rendeletalkotásra kijelölt önkormányzat, meg fogják megküldeni a rendelettervezetet azzal, hogy az abban
foglaltakat, majd április 1-től kell alkalmazni. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester Javasolja, hogy aki a tájékoztatással egyet ért és azzal, hogy rendkívüli ülés
keretében tárgyalja a testület a rendelet elfogadását szavazzon.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
57/2015. (III.30.)  HATÁROZATA  

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális
és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi

térítési díjának meghatározása

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a Tapolca  Környéki  Önkormányzati
Társulás  fenntartásában működő Balaton-felvidéki  Szociális  és Gyermekjóléti  Szolgálat  által  biztosított
szociális  és  gyermekjóléti  alapellátások  intézményi  térítési  díjának  meghatározása tárgyában  az
önkormányzati  rendelet  tervezetét  a  Társulási  Tanács  jegyzőkönyvének  megérezését  követően
haladéktalanul, rendkívüli ülés keretében tárgyalja.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
Határidő: folyamatos  

Hozzászólások:   

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester Javasolja,  hogy  az  előzetesen  kiküldött  tájékoztatók  szerint  az
önkormányzat,  vagy  az  általa  támogatott  civil  szervezet  nyújtson be  pályázatot  mikrobusz  beszerzése
tárgyban a VM rendelet megjelenését követően és az alapján.  Kéri a testületet,  amennyiben egyetért a
javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
58/2015. (III.30.)  HATÁROZATA  

                                                 Mikrobuszra történő pályázat benyújtásáról               

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. szándékát fejezi ki, hogy az önkormányzat,  vagy az általa támogatott civil  szervezet pályázatot

nyújt  be  mikrobusz  beszerzése  tárgyban a  VM rendelet  megjelenését  követően és  az  alapján
falugondnoki szolgálat, vagy közösségi közlekedés szolgáltatás biztosítása célterületre.

2.  felhatalmazza Vella Ferenc Zsolt polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
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Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: elfogadásra azonnal,

egyébiránt folyamatos a pályázati kiírás szerint

Vella Ferenc Zsolt polgármester Más hozzászólás nem lévén, a részvételt megköszöni és a nyilvános  ülést 
19.45 órakor bezárja. 

k.m.f.

Vella Ferenc Zsolt
polgármester

Wolf Viktória
jegyző
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