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

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

                                                                                
Ikt.szám: 9/120-7/2015.     
Készült: 1 példányban 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.  május 19-i nyílt ülésén.

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

                              8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13. 

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

Tanácskozási joggal megjelent:    Wolf Viktória  jegyző (1 fő)
 
Meghívott:   Hungaro  Tender Kft. képviseletében: Soltész Attila   (1 fő) 

Jelen van  továbbá:
Kovácsné Auer Katalin  jegyzőkönyvvezető  (1 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

(A jegyzőkönyv szerkesztett jegyzőkönyv, a képviselő-testületi ülés teljes terjedelmét hangfelvétel rögzíti.)

Vella Ferenc Zsolt polgármester Tisztelettel köszönti a megjelenteket. 
A képviselő-testületi ülést 18.00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből 5 fő
jelen van, az ülés határozatképes. 
Sürgősségi indítványként javasolja  9. napirendi pontként a „Települési közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepció”
10. napirendi pontként „H2 Ábrahám Kft.  területbérleti kérelme” című napirendek felvételét a nyilvános ülés
napirendjei  közé.  Javasolja  továbbá,  hogy  a  meghívott  vendég  miatt  az  1.  napirendi  pontot  a
„I.NAPIRENDEK  ELŐTT”  tárgyalják.  Kéri,  aki  a  módosított  napirendek  tárgyalásával  egyetért,
kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                                                 72/2015. (V.19.)  HATÁROZATA 

   Napirendi pontok felvétele, sürgősségi indítványokról  

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. május 19. napi nyílt ülésének 
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1. meghívó  szerinti  napirendi  pontjai  közé  9.  napirendi  pontként  a  „Települési
közbiztonsági  és  bűnmegelőzési  koncepció” című napirendet,  10.  napirendi  pontként
„H2 Ábrahám Kft.  területbérleti kérelme” napirendet felveszi.

2. A meghívó szerinti 1. napirendi pontot – „Ábrahámhegy község belterületén gyalogjárda
felújítása  tárgyú közbeszerzési  eljárás  elbírálásáról” –  a  „I.  NAPIRENDEK ELŐTT”
tárgyalja. 

3. utasítja Vella Ferenc Zsolt polgármestert a határozat végrehajtására.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vella Ferenc Zsolt polgármester: Ismerteti a módosított napirendet,
NAPIRENDI PONT:

1. Ábrahámhegy község belterületén gyalogjárda felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás
elbírálásáról 
 Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

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

NAPIRENDI PONTOK:
2. Gyermekvédelmi beszámoló 

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
3. Strand biztonsági őrszolgálatra szerződéskötés 

      Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
4. Civilszervezeteknek 2014. évben nyújtott támogatások elszámolása 

     Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
5.  Belső ellenőrzési jelentés 

      Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
6. Pro Ábrahámhegy Alapítvány  2014. évi  beszámolója 
 Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
7. Patak utcai buszöböl tervezésére beérkezett ajánlatokról 

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
8.  Kassák Sport Klub ingatlan használati kérelme 

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
9.  Települési közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepció 

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
10. H2 Ábrahám Kft. területbérleti kérelme

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester

Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett és módosított napirend tárgyalását és kéri a képviselő-testület,
aki egyetért a napirend elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
73/2015. (V.19.)  HATÁROZATA

A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. május 19-i nyílt ülésének
napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

2



NAPIRENDI PONT:
1. Ábrahámhegy község belterületén gyalogjárda felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás 

elbírálásáról 
 Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester

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

NAPIRENDI PONTOK:
2. Gyermekvédelmi beszámoló 

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
3. Strand biztonsági őrszolgálatra szerződéskötés 

      Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
4. Civilszervezeteknek 2014. évben nyújtott támogatások elszámolása 

     Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
5.  Belső ellenőrzési jelentés 

      Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
6. Pro Ábrahámhegy Alapítvány 2014. évi beszámolója 
 Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
7. Patak utcai buszöböl tervezésére beérkezett ajánlatokról 

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
8.  Kassák Sport Klub ingatlan használati kérelme 

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
9.  Települési közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepció 

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
10. H2 Ábrahám Kft. területbérleti kérelme

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester

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

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. napirendi pont
Ábrahámhegy község belterületén gyalogjárda felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás
elbírálásáról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztést jelen jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza)

Hozzászólások:

Wolf  Viktória  jegyző Tájékoztatja  a  képviselő-testületet,  hogy  a  közbeszerzési  kiírásra  a  megkeresett
ajánlattevőktől nem érkezett be ajánlati dokumentáció, a közbeszerzés határideje lejárt, a Közbeszerzési
Bizottság javaslata, hogy a döntéshozó nyilvánítsa eredménytelennek az eljárást, melyről a Kbtv. 22.§ (5)
bekezdése név szerinti szavazást kell tartani. 

A képviselő-testület a név szerinti szavazást lebonyolítja (ABC sorrendben a képviselők külön-külön nyilatkoznak), 
a név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv 2. melléklete.
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Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  Összegzi,  hogy  a  képviselői  nyilatkozatok  ismeretében  a  testület
egyhangúlag, 5 igen szavazattal eredménytelennek nyilvánította az eljárást, így a képviselő-testület 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
74/2015. (V.19.)  HATÁROZATA 

Ábrahámhegy község belterületén gyalogjárda felújítása tárgyú közbeszerzési eljárásáról  
                                  

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény 76.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva az  „Ábrahámhegy
község  belterületén  gyalogjárda  felújítása” tárgyú  közbeszerzési  eljárást  eredménytelennek
nyilvánítja. Az eredménytelenné nyilvánítás indoka: nem nyújtottak be ajánlatot.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester Javasolja,  hogy kerüljön a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
eljárás keretében egy újabb eljárást  megindító felhívás közzétételére sor,  melyhez kéri a véleményeket.
Kérdezi,  hogy  a  következő  közbeszerzési  felhívásban  szerepeljen-e  az,  hogy  a  pályázó  gépekkel
rendelkezzen, valamint a részszámla maradjon-e az előzőhöz hasonlóan? 

Gáspár József képviselő Egy vállalkozás be tud mutatni gépeket, bérelhet is, nem biztos, hogy az övé.

Zavari Judit képviselő A részszámla maradjon úgy. Saját géppel rendelkezzen, azt nem kellene kikötni. 

Soltész Attila  Javasolja, hogy a kötbért meg kellene emelni, mivel ha a beruházás csak két hónapra esik, és
nem készül  el,  a  képviselő-testület  nem tud  elszámolni,  akkor  nem a  kötbér  mértékét  bukja,  hanem
elveszíti a 10 millió forintot. 

Gáspár  József  képviselő 25  millió  forintos  a  beruházás,  ha  10  milliónál  több  elkészül,  és  számlával
rendelkeznek, akkor el tudnak számolni az állammal, a saját résszel nem tudnak elszámolni. 

Wolf  Viktória  jegyző A  közbeszerzési  eljárásnál  szerződés  szerinti  teljesítés  van,  a  teljesítésigazolást
prezentálni kell, akkor nem lesz befejezett beruházás és a műszaki átadás és átvétel nem történik meg. Ez
az elszámolás tartalmi kelléke. 

Gáspár József képviselő Jobban járnának, ha két részletben csináltatják. 

Soltész Attila Nem lehet a beruházást két részletre osztani, a jogszabály nem engedi. Célszerű tartaná úgy
meghirdetni  az  eljárást,  hogy  olyan  vállalkozások  jelentkezzenek,  akiknek  van  erre  létszámuk  és
gépparkjuk.  Csak a kötbér nem nyújt fedezetet arra, amennyit veszíthet az önkormányzat. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester   Javasolja, hogy az eljárást megindító felhívást az alábbi cégeknek küldjék
meg: ZEBU Bt. 8256 Ábrahámhegy, Csereszenye u. 12.; Next Royal Kft.  8360 Keszthely, Bercsényi u. 65.
I. em.16.; Gáz Coop  Kft.  8300 Tapolca, Vasút u. 2-4.; Sipos Zsolt egyéni vállalkozó 8257 Badacsonyörs,
Csigáskúti  u.  63.;  SZL  BAU  Kft.  8300  Tapolca,  Gyulakeszi  út  8.;  ALPOK  TERRA  Kft.   9700
Szombathely,  Erdősi Sylvester  J. u. 9. 
Kéri a testületet, aki egyetért a javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
75/2015. (V.19.)  HATÁROZATA 

Gyalogjárda felújításának közbeszerzési eljárásáról 
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Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  „Ábrahámhegy  Község
belterületén gyalogjárda felújítása” tárgyában felkéri a közbeszerzési tanácsadót, hogy az eljárást
megindító felhívás megküldéséről gondoskodjon 

a) ZEBU Bt.  8256 Ábrahámhegy, Cseresznye u. 12. 
b) Next Royal Kft.  8360 Keszthely, Bercsényi u. 65. I. em.16.
c) Gáz Coop  Kft.  8300 Tapolca, Vasút u. 2-4.
d) Sipos Zsolt egyéni vállalkozó 8257 Badacsonyörs, Csigáskúti u. 63.  
e) SZL BAU Kft. 8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.  
f) ALPOK TERRA Kft.  9700 Szombathely,  Erdősi Sylvester  J. u. 9. 
részére.

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

Határidő: elfogadásra azonnal
egyebekben felhívás és Kbtv. szerint

Soltész Attila  Kérdezi, hogy a felhívás módosítva legyen-e vagy maradjon az előző? 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester Kéri a javaslatokat a felhívás tervezetéhez. 

Soltész Attila Itt a munkát nagyon rövid idő alatt kell elvégezni, ezért leszűkítené nagy cégekre, mivel lehet,
hogy valaki elviszi kisebb összegért, de utána azt mondja, hogy nincs pénze vagy nincs embere. Most már
nincs  idő  egy  következő  kiírásra.  A  felhívásban  el  kell  dönteni,  hogy  feltételrendszert  ír-e  ki  az
önkormányzat.  Tárgyi  feltételnél  gépeket,  pénzügyi  feltételeket  ír-e  ki,  pl.  bekorlátozza,  hogy  ha  az
önkormányzat azt mondja, hogy két számla van összesen, ekkora beruházásnál annak van annyi pénze,
akinek az éves árbevétele legalább 50 millió forint egy évben meg van.  Annak nem valószínű, hogy 15
millió forintja van, hogy megelőlegezze. Vagy 100 milliós árbevétele az előző évben, vagy volt egy 30
milliós beruházása. Gépeknél, ami minimálisan kell, gépet lehet hozni, de rendszámos gépet nem, vagy a
tulajdonában van, vagy nem. Ez a két szempont és a fizetési feltételek. Mondhatja az önkormányzat azt is,
hogy egy végszámla és akkor nem áll benne a pénze az önkormányzatnak, a végén fizet, amikor megvolt az
átadás. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester Javasolja 50 %-os részszámla és végszámla rögzítését, kéri a javaslatokat,
de elképzelhetőnek tarja a 70 %-os részszámla és végszámla rögzítését.
? Ezzel akkor egyet tudunk érteni? 

Gáspár József képviselő A 70%-os részszámlával egyet tud érteni, javasolja egy évben nettó 100 millió Ft-
os árbevétel meghatározását a kiírásban.

Vella Ferenc Zsolt polgármester Javasolja, hogy a nettó árbevétel az elmúlt három év átlagában 100 millió
forint  és az utolsó évben 100 millió forint  összegben kerüljön meghatározásra,  illetve 70%-nál legyen
részszámla és 100 %-nál a végszámla. Legyen feltétel a felelős műszaki vezető ajánlattevő általi biztosítása,
illetve a  közbeszerzési  szakértő rendelje  hozzá a kiíráshoz,  hogy ajánlattevő köteles  legyen  biztosítani  a
műszaki ellenőrt saját költségviselése mellett, oly módon, hogy a műszaki ellenőr személyének kiválasztásához
ajánlatkérő egyetértési joga szükséges és a műszaki ellenőr személyével kapcsolatos egyeztetésre a szerződés
megkötése előtt kerül sor. Javasolja, hogy az eljárást megindító felhívást az előbbiek szerint fogadják el és a
testület 75/2015.(V.19.) határozatát vonja vissza és az ajánlati felhívást a szakértő küldje meg a 

- Next Royal Kft.  8360 Keszthely, Bercsényi u. 65. I. em.16. 
- Gáz Coop  Kft.  8300 Tapolca, Vasút u. 2-4. 
- SZL BAU Kft. 8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.  
- ALPOK TERRA Kft.  9700 Szombathely,  Erdősi Sylvester  J. u. 9. 

részére. Kéri a testületet, aki egyetért a javaslat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.

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
76/2015. (V.19.)  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) Next Royal Kft.  8360 Keszthely, Bercsényi u. 65. I. em.16. 
b) Gáz Coop  Kft.  8300 Tapolca, Vasút u. 2-4. 
c) SZL BAU Kft. 8300 Tapolca, Gyulakeszi út 8.  
d) ALPOK TERRA Kft.  9700 Szombathely,  Erdősi Sylvester  J. u. 9. 
részére.

     5. a 75/2015.(V.19.) határozatát visszavonja. 

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

Határidő: elfogadásra azonnal
egyebekben felhívás és Kbtv. szerint

Soltész Attila tájékoztatja  a  testületet,  hogy a Hungaro Tender Kft.  az eljárás lebonyolítását  vállalja,  a
vállalási ár az előző közbeszerzési eljárás lebonyolításért adott árajánlat 70 %-a. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  megállapítja, hogy további hozzászólás és kérdés nincs, kéri a testületet,
amennyiben  egyetért  azzal,   hogy  a  Hungaro  Tender  Kft-t  bízzák  meg  a  közbeszerzési  eljárás
lebonyolításával  bruttó  196.000 Ft összegben kézfeltartással jelezze.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
77/2015. (V.19.)  HATÁROZATA  

Gyalogjárda felújításához szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítójának kiválasztásáról  

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Ábrahámhegy  Község
Önkormányzata tulajdonában álló Ábrahámhegy belterület 71-es főút jobb oldalán a 71+118,25-
72+643,25  szelvények  közötti  gyalogjárda  felújítás  közbeszerzési  eljárásának  lebonyolítására
megbízza a Hungaro Tender Kft-t (8300 Tapolca, Nagyköz u. 5. A. épület) bruttó  196.000  Ft
értéken, mely összeget az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a tartalék terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
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I. NAPIRENDEK ELŐTT

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester Tájékoztat, hogy a képviselő-testületi határozatokról szóló tájékoztatót
megkapták a képviselők.  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
78/2015. (V.19.) 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 4. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester A vizsgált időszakban egy fő részesült települési támogatásban  (34.200,-
Ft/fő).  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
79/2015. (V.19.) 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
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3.  Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester tájékoztatja a testület tagjait, hogy Lepsényben volt a Balatoni Szövetség
ülésén.  Hétfőn  Tapolcán  volt  a  térség  menetrendjével  kapcsolatos  tájékoztatón,  Badacsonytomaji
óvodában megbeszélésen vett részt, jelent volt a badacsonytomaji polgármester úr és a jelenlegi megbízott
óvodavezetőhelyettes,  egy  óvonő és  egy  dajkávak  beszéltek.  Orvosi  ügyelettel  kapcsolatban elmondja,
hogy Tapolca ki szeretne válni a közös ügyeleti rendszerből, azóta több információval nem rendelkezik.
Lengyelországból megjött a levél, hogy 19-én várják az önkormányzat tagjait. 
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
80/2015. (V.19.) 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 

2. napirendi pont
Gyermekvédelmi beszámoló 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
 (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 5. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester Ábrahámhegy községben 2014. évben a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról szóló értékelés elkészült és a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat is
elkészítette a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolóját.  Javasolja, hogy a
beszámolókat fogadják el, amennyiben nincs a képviselőknek kérdésük.  
Kéri a testületet, aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
81/2015. (V.19.)  HATÁROZATA 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a  jegyző  által  elkészített  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatok  ellátásáról  szóló

beszámolót és átfogó értékelést elfogadja.
2. Tapolca  Környéki  Önkormányzatok  Társulása  Balaton-felvidéki  Szociális  és

Gyermekjóléti  Szolgálata  által  elkészített  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatok
ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.

3. felkéri Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.
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4. felkéri  Wolf  Viktória  jegyzőt,  hogy  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Szociális  és
Gyámhivatala részére az értékelést 30 napon belül küldje meg.

Határidő: azonnal
Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére megküldésre

                         30 nap
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Wolf Viktória jegyző

3. napirendi pont
Strand biztonsági őrszolgálatára szerződéskötés 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 6. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester A strand biztonsági őrszolgálatára ajánlat érkezett a G.GUARD Security
(székhely:  8300 Tapolca,  Deák F.  u. 12.)  részéről.  A cég bruttó 650 Ft/óra áron tudja a szolgáltatást
biztosítani. A 2014. évi őrzés díja 600 Ft+Áfa/óra összegű volt. 
Javasolja, hogy a szerződést kössék meg 2015. június 15. napjától 2015. augusztus 22. napjáig az ajánlatban
szereplő  összeg  erejéig  különös  figyelemmel  arra,  hogy  a  céggel  az  önkormányzat  több  éve  áll
szerződésben. Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
82/2015. (V.19.)  HATÁROZATA 

A községi strand biztonsági őrszolgálatáról 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a tulajdonában és működésében lévő szezonális jellegű községi strandjának őrzésére 2015.

június  15.  napjától  2015.  augusztus  22.  napjáig  (naponta:  18.00-6.00  óra  között)  a
G.GUARD Security  Kóczián Géza  ev.   (székhely:   8300  Tapolca,  Deák F.  u.  12.)  köt
szerződést azzal, hogy a vállalkozó által benyújtott ajánlat szerint a biztonsági őrszolgálat
szolgáltatási díját bruttó 650 Ft/óra díjban elfogadja.

2. az  1.  pontban  elfogadott  költségeket  az  önkormányzat  2015.  évi  költségvetésében  a
működési kiadások terhére biztosítja.

3. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző
Határidő: elfogadásra azonnal, a szerződéskötésre 2015. június 15.

4. napirendi pont
Civilszervezeteknek  2014. évben nyújtott támogatások elszámolása 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 7. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc Zsolt  polgármester Az Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület  részére  300.000 Ft támogatást
nyújtottak,  az  Ábrahámhegyi  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület   részére  150.000  Ft  támogatást  adtak,  az
elszámolások  megtörténtek.  Javasolja,  hogy  a  tájékoztatást  vegyék  tudomásul.  Kéri  a  testületet,
amennyiben egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. 
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Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
83/2015. (V.19.)  HATÁROZATA 

Civil szervezeteknek 2014. évben nyújtott támogatások elszámolása

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. az Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület (8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.) részére 2014.

évben nyújtott támogatás elszámolásáról szóló beszámolót megismerte, azt jóváhagyólag
tudomásul veszi.

2. az Ábrahámhegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u 13.)
részére 2014. évben nyújtott támogatás elszámolásáról szóló beszámolót megismerte, azt
jóváhagyólag tudomásul veszi. 

3. felkéri Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

Határidő: elfogadásra azonnal, 
tájékoztatásra 15 nap

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

5. napirendi pont
        Belső ellenőrzési jelentés 

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 8. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt,  polgármester Az  önkormányzat  2014.  évi  belső  ellenőrzési  ütemtervének
összeállításához a belső ellenőrzés tárgyaként „Az Eszközhasználati/Koncessziós díj számlázásával kapcsolatos
ellenőrzését” javasolta.  A  belső  ellenőrzési  feladatokkal  Kövessiné  Müller  Katalin  belső  ellenőr  volt
megbízva, aki a belső ellenőrzést 2014. december 15. – december 29. között folytatta le. Az ellenőrzés
során a belső ellenőr javaslattétellel nem élt. Javasolja, hogy a jelentést fogadják el. Kéri a testületet, hogy
aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
84/2015. (V.19.)  HATÁROZATA 
 Belső ellenőrzési jelentésről

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Ábrahámhegy  Község
Önkormányzata  2014.  évi  Belső  ellenőrzési  jelentésről  szóló  éves  összefoglaló  jelentést  az
előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető
Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

6. napirendi pont
Pro Ábrahámhegy Alapítvány 2014. évi elszámolása 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 9. melléklete)
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Hozzászólások:

Vella  Ferenc Zsolt,  polgármester Az Alapítvány évente beszámol  az alapítónak és a csatlakozóknak a
támogatási  eszközök,  források  felhasználásáról.  A  PRO  Ábrahámhegy  Alapítvány  2015.  április  23-án
tartott éves ülésén az Alapítvány 2014. évi pénzügyi beszámolóját tárgyalta és elfogadta. 
Javasolja, hogy a beszámolót fogadják el. Kéri a testületet, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
85/2015. (V.19.)  HATÁROZATA 

A PRO Ábrahámhegy Alapítvány 2014. évi pénzügyi beszámolójáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő  testülete,  mint  alapító,  a  PRO
Ábrahámhegy  Alapítvány  (8256  Ábrahámhegy,  Badacsonyi  u.  13.)  2014.  évi  pénzügyi
beszámolóját megismerte és az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: elfogadásra azonnal, 
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

7. napirendi pont
Patak utcai buszöböl tervezésére beérkezett ajánlatról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 10. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  A február 23-i ülésen tárgyalták a napirendet, akkor úgy döntöttek, hogy
a Patak utcai buszöböl kialakítás tervezésére a Kreatívterv Kft.  által beadott árajánlaton kívül további két
árajánlat bekérését rendelik el. Ismerteti a beérkezett ajánlatokat.

Gáspár József képviselő A Beszt Kft-vel már volt munkakapcsolatuk, inkább a Kreatívterv Kft-t javasolja,
igaz, hogy  27.000 Ft-tal több az ajánlatuk. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  Javasolja, hogy a Kreatívterv Kft. árajánlatát fogadják el  317.000 Ft+áfa
összegben.  Kéri a testületet, hogy aki egyetért a javaslattal, az kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
86/2015. (V.19.)  HATÁROZATA 

Patak utcai buszöböl tervezőjének kiválasztásáról  

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Patak utcai buszöböl kialakítás
tervezésére  a  Kreatívterv  Kft.  (8200  Veszprém,  Boksa  tér  1/B fsz  1.)  által  beadott  árajánlatot
fogadja  el  317.000  Ft+Áfa  összegben  és  felhatalmazza  Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert  a
vállalkozási  szerződés aláírására.  A tervezési  költségeket  a  2015.  évi  általános tartalék terhére
biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Wolf Viktória jegyző
Sütő Árpád műszaki ügyintéző
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8.   napirendi pont
Kassák Sport Klub ingatlan használati kérelme 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 11. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc Zsolt,  polgármester Az egyesület  ez évben benyújtott  kérelmében ismételten megkereste
önkormányzatunkat és kérte, hogy a 2714 hrsz-ú ingatlanra a használatot újítsa meg. Javasolja, hogy a
használatba  adási  megállapodást   2015.  december  31.  napjáig  kössék  meg  az  előterjesztés  szerinti
határozati  javaslat  elfogadásával.  Kéri  a  testületet,  hogy  aki  egyetért  a  javaslattal,  az  kézfelemeléssel
szavazzon. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
87/2015. (V.19.)  HATÁROZATA 

                         A Kassák Sport Klub ingatlan használati kérelméről 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. megtárgyalta a Kassák Klub Közművelődési és Sportegyesület Sporthorgász szakosztály

(székhely:  2900 Komárom Csillag lakó-telep 34.)  kérelmét és hozzájárulását  adja 2015.
december 31. napjáig az önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő Ábrahámhegy 2740 hrsz-ú
árok megnevezésű ingatlan térítésmentes használatához azzal, hogy az egyesület sport-
és ifjúsági célokra (közügy) viziállást létesítsen a területről.

2. az  1.  pontban  körülírt  ingatlan  karbantartására  a  használatba  adás  időtartamára  az
egyesület köteles.

3. felhatalmazza  Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert  a  használatba  adási  megállapodás
aláírására.

Határidő: azonnal, megállapodás megkötésére 15 munkanap
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

9. napirendi pont 
Települési közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepció 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 12. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt, polgármester Kéri a jegyzőasszonyt, hogy röviden foglalja össze. 

Wolf  Viktória  jegyző Az  önkormányzat  nem rendelkezik  Települési  Közbiztonsági  és  Bűnmegelőzési
Koncepcióval, melynek megalkotása elsősorban a község közbiztonsági helyzetére tekintettel, másrészt a
prevencióval  összefüggő  pályázatok  benyújtása  okán  indokolt.   A  polgárőrök  pályázatot  szeretnének
benyújtani és ennek alapfeltétele is ez a koncepció. Azt próbálta meg belefogalmazni, ami Ábrahámhegy
szempontjából a fontosabb.

Vella  Ferenc  Zsolt,  polgármester Javasolja,  hogy  a  Települési  Közbiztonsági  és  Bűnmegelőzési
Koncepciót fogadják el. Kéri a testületet, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

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
88/2015. (V.19.)  HATÁROZATA 

             Települési Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciójáról 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Ábrahámhegy  Község
Önkormányzatának Települési  Közbiztonsági  és  Bűnmegelőzési  Koncepcióját  az  előterjesztés
szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

10. napirendi pont 
H2 Ábrahám Kft. területbérleti kérelme
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 13. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  A H2 Ábrahám Kft.  kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy a
strandon ülő dohányzóasztalokat tehessen ki  a közlekedő út mellett.  A Kft. által bérelni kívánt terület  4
négyzetméter, amely véleménye szerint kevés négy asztal kihelyezésére, legalább  10 négyzetméter hely
szükséges.   Ezenfelül  a  tavalyi  évben  bérelt  9,2  négyezetméterre  a  bérleti  szerződés  ideje  lejárt,  így
összesen 19,2 négyzetméter  területet  vennének igénybe.   A bérleti  díj  mértéke nettó 1.000 Ft/m2/hó
összegű volt.  Javasolja, hogy 19,2 négyzetméter területet adjanak bérbe, nettó 1.000 Ft/m2/hó összegért. 
Kéri a testületet, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
89/2015. (V.19.)  HATÁROZATA 

      A községi strandon terület bérbeadásáról 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  H2  Ábrahám  Kft.  (8256
Ábrahámhegy,  Klastrom  u.  35.)  az  önkormányzat  tulajdonát  képező  Ábrahámhegy  községi
strandon (1040 hrsz.) területrész bérbeadására vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint fogadja el: 

1. A képviselő-testület 19,2 m2 nagyságú terület bérbeadásával ért egyet.
2. A bérleti  jogviszony időtartamát 2015.  június 1.  napjától  –  2015.  augusztus 31.  napjáig

határozza meg. A bérleti díj összege: nettó 1.000 Ft/nap/hó.
3. felkéri Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy a bérlőt a döntésről értesítse.
4. felhatalmazza Vella Ferenc Zsolt polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

Határidő: azonnal
szerződéskötésre 15 nap

Vella Ferenc Zsolt polgármester Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a részvételt megköszöni
és az ülést 19.30 órakor berekeszti, a zárt ülést megnyitja. 

k.m.f.

Vella Ferenc Zsolt
polgármester

Wolf Viktória 
jegyző
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