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

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

                                                                               
Ikt.szám: 9/120-13/2015.     
Készült: 1 példányban 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének 2015.   augusztus  18-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
Homonnay Zsombor  képviselő    
Gáspár József  képviselő  
Zavari Judit  képviselő (4 fő)

Igazoltan távolmaradt:     Kovács József  alpolgármester (1 fő)

Tanácskozási joggal megjelent:    Wolf Viktória  jegyző (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 9.00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből 4 fő
jelen van, az ülés határozatképes. 
Sürgősségi  indítványként  javasolja  a  zárt  ülés  napirendjének   „Kérelem  továbbképzés  költségtérítésének
vállalására” című napirendi pont felvételét. Kéri, aki a napirend felvételét elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                                                 108/2015. (VIII.18.)  HATÁROZATA 

   Napirendi pont felvétele, sürgősségi indítványokról  

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. augusztus 18. napi ülésének 

mailto:hivatal@abrahamhegy.hu


1. zárt  ülés  napirendje  közé  1.  napirendi  pontként  „Kérelem  továbbképzés
költségtérítésének vállalására” napirendet felveszi.

2. utasítja Vella Ferenc Zsolt polgármestert a határozat végrehajtására.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Vella Ferenc Zsolt polgármester   Ismerteti a napirendet: 

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:

1. A  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  4/2015.  (II.26.)  önkormányzati
rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

2. A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn
kívül  történő  engedélyezésének  szabályairól,  valamint  az  azokért  fizetendő  díjak
mértékéről szóló 6/2015.(IV.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

3. A  Képviselő-testület  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  5/2015.(IV.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

4. Tájékoztatás Ábrahámhegy község önkormányzatának 2015. I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

5. A  Badacsonytomaji  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatának módosításáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

6. A  Badacsonytomaji  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2015.  évi  költségvetésének
módosításáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

7. Tájékoztató  a  Badacsonytomaji  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2015.  I.  félévi
gazdálkodásának alakulásáról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

8. Pályázat  adósságkonszolidációban  nem  részesült  települési  önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatására
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

9. A  Balaton-felvidéki  Szociális,  Gyermekjóléti  és  Háziorvosi  Ügyeleti  Szolgálatnál
egészségügyi okok miatt felmentésre kerülő közalkalmazott létszámcsökkentésről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

10. Ábrahámhegy Község  településrendezési  eszközeinek módosításaira  a  314/2012.(XI.8.)
Kormányrendelet 38.§ (2) bekezdés szerinti véleményezési szakaszra érkezett összesített
szakmai véleményekről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

11. Ábrahámhegy község 2015-2020.  évi  települési  környezetvédelmi program tervezetének
elfogadása Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

12. Gördülő Fejlesztési Tervről – DRV Zrt.
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
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13. Helyi Esélyegyenlőségi Terv felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

14. Kvassay Jenő Terv véleményezéséről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

15. 0121/40 hrsz-ú ingatlanra védelmi berendezések kihelyezésére javaslat
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

16. ASP központhoz való csatlakozásról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

17. H2 Ábrahám Kft.-vel kötött bérleti szerződés módosítása
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

Zárt ülés keretében: 1. Kérelem továbbképzés költségtérítésének vállalására 

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

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
109/2015. (VIII.18.)  HATÁROZATA

A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2015.  augusztus  18-i  nyílt
ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

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:

1. A  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  4/2015.  (II.26.)  önkormányzati
rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

2. A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn
kívül  történő  engedélyezésének  szabályairól,  valamint  az  azokért  fizetendő  díjak
mértékéről szóló 6/2015.(IV.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

3. A  Képviselő-testület  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  5/2015.(IV.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

4. Tájékoztatás Ábrahámhegy község önkormányzatának 2015. I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

5. A  Badacsonytomaji  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatának módosításáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

6. A  Badacsonytomaji  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2015.  évi  költségvetésének
módosításáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

7. Tájékoztató  a  Badacsonytomaji  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2015.  I.  félévi
gazdálkodásának alakulásáról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

3



8. Pályázat  adósságkonszolidációban  nem  részesült  települési  önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatására
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

9. A  Balaton-felvidéki  Szociális,  Gyermekjóléti  és  Háziorvosi  Ügyeleti  Szolgálatnál
egészségügyi okok miatt felmentésre kerülő közalkalmazott létszámcsökkentésről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

10. Ábrahámhegy Község  településrendezési  eszközeinek módosításaira  a  314/2012.(XI.8.)
Kormányrendelet 38.§ (2) bekezdés szerinti véleményezési szakaszra érkezett összesített
szakmai véleményekről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

11. Ábrahámhegy község 2015-2020.  évi  települési  környezetvédelmi program tervezetének
elfogadása Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

12. Gördülő Fejlesztési Tervről – DRV Zrt.
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

13. Helyi Esélyegyenlőségi Terv felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

14. Kvassay Jenő Terv véleményezéséről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

15. 0121/40 hrsz-ú ingatlanra védelmi berendezések kihelyezésére javaslat
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

16. ASP központhoz való csatlakozásról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

17. H2 Ábrahám Kft.-vel kötött bérleti szerződés módosítása
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

Zárt ülés keretében: 
1. Kérelem továbbképzés költségtérítésének vállalására 

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 Burnót patak víziállás tervezésével kapcsolatban a szerződés még folyamatban
van, de napokon belül elkészül.   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  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
110/2015. (VIII.18.) 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  temetési  segélyben 80.000  Ft
összegben, egy fő részére lakhatási támogatáshoz kapcsolódó települési támogatás került megállapításra
2.850 Ft/hó összegben.  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  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
111/2015. (VIII.18.) 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:

Vella Ferenc Zsolt polgármester tájékoztatja a testület tagjait, hogy augusztus 7-én Badacsonytomajon a
Társulási Tanács ülésén javasolták és megválasztották öt évre Bolfné Tóth Melindát óvodavezetőnek. 
Augusztus  12-én  Balatonfüreden  tájékoztatás  volt  a  Balaton  térségre  kiírandó  pályázatokra,  amelyen
Kovács József alpolgármester vett részt. Megemlítette, hogy Bóka István polgármester úgy gondolja, hogy
lakosságarányosan kellene elosztani a pénzt, viszont a háttértelepülések több pénzt szeretnének. Augusztus
7-én  Révfülöpön  a  Lánchíd  Rádió  volt  kitelepülve  és   beszélgetést  hangzott  el  vele.  A  bornapok
lezajlottak, közvélemény kutatást végeztek, ami alapján jó adatok érkeztek vissza és meg voltak elégedve a
programokkal, a sportrendezvényekkel.  Aláírásra került a pályázaton nyert gépkocsi szerződése, október
10. és 15-e között vállalták, hogy megérkezik. 
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  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

112/2015. (VIII.18.) 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. napirendi pont
A  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  4/2015.  (II.26.)  önkormányzati
rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
 (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások:

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

Wolf  Viktória  jegyző az  elmúlt  hónapok  jogalkalmazása  során  tapasztaltuk  meg  a  kérelmezők
jövedelmének mértékét,  a szükséges támogatási mértéket, illetve tekintettük át törvényességi szempontból
a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatallal  történt  egyeztetés  alapján  a  rendeletet.  Erre  tekintettel
felülvizsgáltuk  a  korábbi  rendeletet,  amely  alapján  megállapítást  nyert,  hogy  szükséges  lenne  az
önkormányzati  rendelet  módosítása  a  kérelmezők jövedelemhatára  és  a  támogatási  mértékek,  illetve  a
felsőbb szintű jogszabályoknak való megfelelés tekintetében.

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester a  rendkívüli  települési  támogatásnál  alacsony  százalék  került
megállapításra, mivel az részesülhet támogatásban, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 170 %-át.  Figyelemmel a jövedelmekre, főképp az iskolakezdési
támogatásra  is,  így  a  községben  kevesen  kaphatnak  támogatást,  pedig  a  rászorultság  ebben  és  a  téli
időszakban  rendkívüli.  Javasolja  ezt  500  %-ra,  illetve  600%-ra  egyedül  élő  esetén  megemelni.  A
rendeletben az iskolakezdési támogatás 23. életév betöltéséig jár, többen vannak, akik még tanulmányokat
folytatnak nappali képzésben, ezért véleménye szerint itt 25. életév betöltéséig kellene megállapítani. 
Javasolja,  amennyiben  a  képviselők  ezzel  egyetértenek  és  nincs  más  kérdésük  a  rendeletmódosítást  a
fentiek szerint fogadják el.  Kéri a testületet, aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                                         10/2015. (VIII.25.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról

2. napirendi pont
A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn
kívül  történő  engedélyezésének  szabályairól,  valamint  az  azokért  fizetendő  díjak
mértékéről szóló  6/2015. (IV.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 4. melléklete)

Hozzászólások:
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Vella Ferenc Zsolt polgármester felkéri a jegyzőasszonyt, hogy pár szóban ismertesse a napirendet. 

Wolf  Viktória  jegyző a  rendelet  vonatkozásában  egyeztetést  folytattunk  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatallal,  melynek  értelmében  szükségesnek  ítéltük  meg  a  jogszabály  egyes  szakaszainak
pontosítását és így az önkormányzati rendelet módosítását.

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester   mivel  kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el  kéri,  hogy  a
rendeletmódosítást  fogadja  el  a  testület.   Kéri  a  testületet,  amennyiben  egyetért  a  javaslattal,
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi rendeletet alkotta :

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2015.(VIII.25.) önkormányzati rendelete

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

6/2015.(IV.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

3. napirendi pont
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  5/2015. (IV.13.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 5. melléklete)

Hozzászólások:

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

Wolf  Viktória  jegyző figyelemmel arra,  hogy a Badacsonytomaji  Közös Önkormányzati  Hivatalban az
aljegyzői  álláshelyre  kiírt  pályázat  második  fordulóban is  eredménytelen lett,  szükséges  a  helyettesítési
szabályok felülvizsgálata és ennek okán a rendelet módosítása.  A szakmai szintű helyettesítés érdekében
javasolt,  hogy a jegyzői helyettesítési feladatokkal a műszaki osztályvezető kerüljön be a szabályozásba,
illetve a két tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén a jegyzői feladatokat a
jegyző által  írásban  megbízott,  a  Badacsonytomaji  Közös  Önkormányzati  Hivatalnál  kinevezett
költségvetési és adóosztályvezető lássa el.

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  javasolja,  hogy  a  rendeletmódosítást  fogadják  el,  mivel  kérdés,
hozzászólás nem hangzott el.  Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete  4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi rendeletet alkotta :

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2015.(VIII.25.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
5/2015.(IV.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. napirendi pont
        Tájékoztatás Ábrahámhegy község önkormányzatának 2015. I. félévi gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 6. melléklete)

Hozzászólások:
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Vella Ferenc Zsolt polgármester felkéri a jegyzőasszonyt, hogy pár szóban ismertesse a napirendet. 

Wolf Viktória jegyző  tájékoztatja  a Képviselő-testületet, hogy a költségvetésben előirányzat módosításra
nem kellett sort keríteni,  ez inkább tájékoztató jellegű a féléves teljesítésről,  mivel az államháztartásról
szóló  törvény  már  nem  teszi  kötelezővé.  A  tájékoztató  mutatja,  hogy  Ábrahámhegy  Község
Önkormányzatának gazdálkodása kiegyensúlyozott, takarékos, pénzkészlete 2015. június 30-án 174.812 e
Ft.

Vella Ferenc Zsolt polgármester megkapták az akadálymentes vízibejáró árát is augusztusban, de ez még
nem szerepel a féléves tájékoztatóban.  A strandbevétel rendben lesz. A büfések rendezték a bérleti díjukat
július 15-ig. Melkovics Pálma bérlő elfogadta a 60.000 Ft-os összeget, így jóváírják neki ezt.  

Gáspár  József  képviselő a  Kővágóörsi  Közös  Önkormányzati  Hivataltól  a  2014.  évi  pénzmaradvány
önkormányzatukra eső része megérkezett-e? 

Vella Ferenc Zsolt polgármester javasolja, hogy levelet írjanak a kővágóörsi hivatalnak, mivel nem érkezett
meg.  Javasolja, amennyiben több kérdés nincs, hogy  a tájékoztatást fogadják el. Kéri a testületet, hogy aki
ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
113/2015. (VIII.18.)  HATÁROZATA 

Tájékoztatás Ábrahámhegy község önkormányzatának 2015. I. félévi gazdálkodásáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete  az  önkormányzat  2015.  I.  félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

5. napirendi pont
A  Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 7. melléklete)

Hozzászólások:

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

Wolf  Viktória  jegyző a  Badacsonytomaji  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatának módosítása mindkét testület elfogadását követően tud hatályba lépni. Sajnos nem tudtak
olyan időpontot találni,  hogy mindkét testület a nyári szabadságolások miatt határozatképes legyen, így
ezért  került  ide  külön  napirendként  tárgyalásra.  A  helyettesítési  szabályok  vonatkozásában  kerülnek
átvezetésre a módosítások.

Vella Ferenc Zsolt polgármester  kinek van kérdése? Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el kéri, hogy
a  fogadják el Badacsonytomaji Közös Önkormányzati  Hivatal Szervezeti és Működési  Szabályzatának
módosítását. Kéri a testületet, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
114/2015. (VIII.18.)  HATÁROZATA 

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Badacsonytomaji  Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az alábbiak szerint
hagyja jóvá: 

1. a  Badacsonytomaji  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Szervezeti  és  Működési
Szabályzatának – a továbbiakban: KÖH SZMSZ) 14.§ (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„14.§  (3)  A  műszaki  osztályvezető  a  jegyzőt  távolléte  esetén  teljes  jogkörben  eljárva
helyettesíti  az  SZMSZ-ben  meghatározott  módon,  valamint  a  munkaköri  leírásában
foglaltak szerint. A jegyző a műszaki osztályvezetőnek feladatokat adhat. 
A jegyző szabadsága esetén köteles a műszaki osztályvezetőt a folyamatban lévő ügyekről
tájékoztatni,  azok  ellátásához  szükséges  információkat,  útmutatásokat  megadni.  A
műszaki osztályvezető a helyettesítési jogkörében tett intézkedésekről ugyancsak köteles
a  jegyzőt  tájékoztatni.  A  jegyző  és  a  műszaki  osztályvezető  köteles  a  szabadságukat
egyeztetni.  A  műszaki  osztályvezető  köteles  a  jegyzőt  a  jegyzőtől  kapott  feladatok
ellátásáról, a tett intézkedésekről tájékoztatni.”

2. a KÖH SZMSZ 25.§ i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„25.§ i)  Köteles gondoskodni  arról,  hogy a bizottsági ülések jegyzőkönyve az SZMSZ
szerinti  határidőre  elkészüljön.  A  jegyzőkönyvet  a  polgármester,  a  jegyző  részére  kell
átadni, aki a jegyzőkönyv alapján a bizottsági határozatokat nyilvántartásba veszi.” 

3. a KÖH SZMSZ 29.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„29.§ A jegyző feletti munkáltatói jogok gyakorlása: A polgármester – pályázat alapján
határozatlan időre – valamennyi alapítói önkormányzatot képviselő polgármester előzetes
írásos egyetértési  jogának kikérését követően nevezi ki  a jegyzőt.  A jegyzői kinevezés
vezetői munkakörnek minősül, a jegyzőre alkalmazni kell a közszolgálati tisztviselőkről
szóló  törvény vonatkozó  rendelkezéseit.  A  jegyző  feletti  egyéb  munkáltatói  jogokat  a
badacsonytomaji polgármester gyakorolja.”

4. a KÖH SZMSZ 30.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„30.§ (1) Köztisztviselők – bele nem értve a jegyzőt – feletti munkáltatói jogokat a jegyző
gyakorolja.”

5. a KÖH SZMSZ 38.§ a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„38.§ A helyettesítés szabályai:
a) A  jegyzőt  távollétében  és  a  tisztség  betöltetlensége,  vagy  tartós  akadályoztatása

esetén  a  jegyző  által  írásban  megbízott  műszaki  osztályvezetői  feladatokat  ellátó
köztisztviselő  helyettesíti.  A  jegyzői  és  műszaki  osztályvezetői
tisztség egyidejű betöltetlensége,  vagy  tartós  akadályoztatásuk  esetén  a  jegyzői
feladatokat  a  jegyző által  írásban  megbízott,  a  költségvetési-  és  adóosztály
osztályvezetői feladatokat ellátó köztisztviselő látja el.”

6. a KÖH SZMSZ 49.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„49.§ A jegyző részére a kiküldetést, saját gépjármű használatát a polgármester 
engedélyezi.”

7. a KÖH SZMSZ 1. melléklete I. pontja helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
8. a KÖH SZMSZ 3. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
9. a KÖH SZMSZ 4. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép.

Határidő: azonnal
Felelős:  Vella Ferenc Zsolt polgármester
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1. melléklet a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatához

I. A  vezetői  szinthez  tartozó  munkakörök  és  a  munkakörökben  foglalkoztatható
létszám:

Vezetői szinthez
 tartozó beosztások

Vezetőnek közvetlenül 
alárendelt munkakörök 

A munkakörben
foglalkoztatható

létszám (fő)

Megjegyzés 
(teljes vagy részmunkakörre,

csatolt munkakörre való 
hivatkozás)

Jegyző

1. Műsza
ki Osztályvezető

2. Költsé
gvetési- és Adóosztály-
vezető

1
1

1
Teljes

II. A szerv működési rendszere
A szervet a jegyző irányítja, ő legfelsőbb vezető.
A szerven belül megtalálható:
1. az alá- és fölérendeltség,
2. az azonos szinten belül a mellérendeltség
A szerven belül alá- és fölérendelt viszonyban működnek a vezetői szinthez tartozó, a vezetőhöz tartozó beosztottak.
Az azonos ügyintézői szinthez tartozó munkakörök között mellérendeltségi viszony van.

III. A költségvetési szerven belül működő külön szervezeti egységek

3. melléklet Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatához

A vagyonnyilatkozat megtételére kötelezett köztisztviselők köre

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII.  törvény értelmében az alapvető jogok és
kötelességek  pártatlan  és  elfogulatlan  érvényesítése,  valamint  a  közélet  tisztaságának  biztosítása  és  a  korrupció
megelőzése  céljából,  az  alább  megjelölt  köztisztviselői  kör  -  a  törvényben  meghatározott  tartalom  és  eljárási
szabályok szerint - vagyonnyilatkozatot tesz:
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JEGYZŐ

MŰSZAKI  
OSZTÁLY

OSZTÁLYVEZE
TŐ

Műszaki üi.
Vagyongazd.

Pénzügyi üi. 2 fő
Pénztáros 1 fő
Adóigazgatási 2 fő

KÖLTSÉGVETÉ
SI- ÉS 

ADÓOSZTÁLY 
OSZTÁLYVEZE

TŐ Igazgatási üi. 4 fő

ÁBRAHÁMHEG
YI 

KIRENDELTSÉ
G

Igazgatási üi. 
Munkaügyi üi.
Adóigazgatási 
Műszaki üi.
Pénzügyi üi.Közterület-felügyelet 

(Badacsonytomaj Város 
Önkormányzata által  

finanszírozott)



Kétévente:
 Jegyző
 Osztályvezető
 Munkaköri  leírása  alapján  költségvetési  vagy  egyéb  pénzeszközök  felett,  továbbá  az  önkormányzati

vagyonnal  való gazdálkodás,  önkormányzati  pénzügyi  támogatási  pénzkeret  tekintetében,  javaslattételre,
döntésre vagy ellenőrzésre jogosult köztisztviselő: 

o Főkönyvi könyvelő
o Pénztáros
o Vagyongazdálkodó

Ötévente:
Munkaköri leírása alapján közigazgatási hatósági ügyben javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult 
köztisztviselő.

6. napirendi pont
A Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének 
módosításáról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 8. melléklete)

Hozzászólások:

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

Wolf Viktória jegyző a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése a székhelytelepülés,
Badacsonytomaj  város  költségvetési  rendeletének  része,  ezért  a  badacsonytomaji  költségvetés
elfogadásához,  majd  a  költségvetés  módosításához  is  szükséges  előzetesen  döntést  hozni  a  hivatalt
fenntartó tagönkormányzatoknak a költségvetési tervezet jóváhagyásáról, illetve annak módosításáról. 
A  tapasztalati  adatok  alapján  dolgoztak,  a  kolléganő  feltüntette,  hogy  a  munkavédelemért  felelős
szakember díja növekedett, a szemétszállítás díja is, a postaköltség nagyon magas lett, majdnem a két és
félszerese az  előirányzatnak, az áramdíjba sem fértek bele.  A többletfinanszírozási igény egy millió forint
lenne, amit kérnek a két fenntartó önkormányzattól.  
Jelentős  részét  Badacsonytomaj  önkormányzat  köteles  megfizetni,  ez  Ábrahámhegy  vonatkozásában
200.000 Ft többletköltséget jelent a hivatal finanszírozása tekintetében. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester  az áramdíj nem nőtt, a tervezésnél voltak gondok? 

Wolf Viktória jegyző   kapott egy bázisévi adatot, ez alapján tervezett.  Kérte az osztályvezető asszonyt,
hogy a főkönyvi számlákat nyomtassa ki.

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  a postaköltség? 

Wolf Viktória jegyző  az ábrahámhegyi postaköltséget csak megbecsülni tudták, kevésnek bizonyult. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester  nagy számban megy ki az adóértesítés, és a tértivevényes levél is drága.  

Wolf  Viktória  jegyző   Badacsonytomajon  a  postázásba  besegít  a  közterületfelügyeleti  autó,  amit
Badacsonytomaj Város tart fenn, így tudnak spórolni, de az adók jelentős része postai úton megy ki. 

Vella Ferenc Zsolt, polgármester itt is a helyi leveleket kiviszi a falugondnok, a nyaralóké a komoly költség.
Mivel  több   kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el,  javasolja,  hogy  a  Badacsonytomaji  Közös
Önkormányzati Hivatal  2015. évi költségvetésének módosítását fogadják el. Kéri a testületet, hogy aki
egyetért a javaslattal, az kézfelemeléssel jelezze. 
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Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
115/2015. (VIII.18.)  HATÁROZATA 

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés módosításáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

I. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését a határozat
1-2.  mellékletét  képező  mérlegek  és  kimutatások  szerint  jóváhagyja  az  alábbiak
szerint:

a) Kiadási főösszege 107.671 ezer Ft, melyből
aa) Működési kiadások 107.060 ezer Ft

ebből:
1. személyi juttatások:              66.217 ezer Ft
2. munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális hozzájárulási adó: 18.203 ezer Ft
3. dologi kiadások: 22.640 ezer Ft
4. ellátottak pénzbeli juttatásai:              0 Ft
5. egyéb működési célú kiadások:              0 Ft

ab) Felhalmozási kiadások              611 ezer Ft
ac) Finanszírozási kiadások              0 Ft

b) Bevételi főösszege 107.671 ezer Ft, melyből:
ba) Költségvetési bevételek 22.309 ezer Ft

ebből:
1. működési célú támogatások Áht. belül:

20.503 ezer Ft
2. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről: 0 Ft
3. közhatalmi bevételek: 0 Ft
4. működési bevételek: 1.696 ezer Ft
5. felhalmozási bevételek: 0 Ft
6. működési célú átvett pénzeszközök:  0 Ft
7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft

bb) Finanszírozási bevételek 85.362 ezer Ft.

II. költségvetési engedélyezett létszámkeret: 24 fő, ebből
20 fő közszolgálati tisztviselő, 
2 fő közterületfelügyelő
2 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló

Határidő: azonnal
Felelős:  Vella Ferenc Zsolt polgármester

7.   napirendi pont
Tájékoztató a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal  2015. I. félévi 
gazdálkodásának alakulásáról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 9. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester  kéri a jegyzőasszonyt, hogy pár szóban ismertesse a napirendet. 
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Wolf  Viktória  jegyző   fontosnak  tartjuk,  hogy  a  Badacsonytomaji  Közös  Önkormányzati  Hivatal
működtetésében érintett önkormányzatok tájékoztatást kapjanak év közben is a gazdálkodásról, ezért a
féléves állapotnak megfelelően, a Magyar Államkincstárnak leadott 6. havi jelentés alapján elkészítettük
féléves tájékoztatónkat. 

A  bevételeket   pár  százalékkal  túlteljesítettük,  pl.  több   esküvőket  szerveztek  Badacsonytomajon  év
közben. Ennek a bevételnek a terhére sok mindent tudunk a kiadási előirányzatok teljesítésénél eszközölni.
Igyekeznek,  hogy  a  bevételeiket   az  év  folyamán  még  tovább  növeljék.  A  személyi  juttatások  és  a
munkaadói járulékok tekintetében jól teljesítenek. 

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  mivel  kérdés,  hozzászólás  nem  hangzott  el,  javasolja,  hogy  a
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal  2015. I. félévi gazdálkodásáról a tájékoztatót fogadják el.
Kéri a testületet, hogy aki egyetért a javaslattal, az kézfelemeléssel szavazzon. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
116/2015. (VIII.18.)  HATÁROZATA 

Tájékoztató a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2015. I. félévi gazdálkodásának
alakulásáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Badacsonytomaji  Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének első félévi teljesüléséről szóló tájékoztatóját
elfogadja. 

Határidő: azonnal
Felelős:  Vella Ferenc Zsolt polgármester

8. napirendi pont 
Pályázat  adósságkonszolidációban  nem  részesült  települési  önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatására 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 10. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester kinek van kérdése? 

Homonnay Zsombor képviselő  forgalomlassítás vagy a Rendezési Terv. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester  van benne egy kitétel, hogy elsősorban a 2000 fő felettieket támogatják,
de attól függetlenül beadják.  Szeptember 1-ig kell beadni a testvérvárosi kapcsolatra is a pályázatot, ezt
akkor megint benyújtják.  Mivel több  kérdés, hozzászólás nem hangzott el,  javasolja, hogy pályázatot
nyújtsanak  be  a  településen  található  71.  sz.  főút  bejövő  szakaszain  építendő  forgalomlassító  illetve
gyalogátkelőhely létesítésére és a testvérvárosi kapcsolatokra. 
Kéri a testületet, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
117/2015. (VIII.18.)  HATÁROZATA 

Pályázat adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatásáról
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Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény

76/C. §-a szerinti, a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 

CCIV.  törvény 72-74. §-ai  és a Magyarország 2014.  évi  központi  költségvetéséről  szóló
2013. évi CCXXX. törvény 67-68. §-ai szerinti önkormányzati adósságátvállalásban részt
nem vett  vagy törlesztési célú támogatásban nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatása céljából pályázatot nyújt be a  71. sz. főút bejövő szakaszain
építendő  forgalomlassító  illetve  gyalogátkelőhely  létesítésére  vagy  településrendezési
tervek készítése pályázati alcél megvalósítása vonatkozásában a település lakosságszám
alapján 10.000.000 Ft összegben.

2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Ábrahámhegyi Kirendeltségén
állományban lévő pénzügyi ügyintézőt a pályázat előkészítésére.

3. felhatalmazza Vella Ferenc Zsolt polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
a pályázat benyújtására.

Határidő: elfogadásra azonnal
egyebekben pályázati kiírás szerint

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző      

             
9. napirendi pont 

A  Balaton-felvidéki  Szociális,  Gyermekjóléti  és  Háziorvosi  Ügyeleti  Szolgálatnál
egészségügyi okok miatt felmentésre kerülő közalkalmazott létszámcsökkentésről 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 11. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester a  Balaton-felvidéki  Szociális,  Gyermekjóléti  és  Háziorvosi  Ügyeleti
Szolgálatnál  egészségügyi  okok  miatt  felmentésre  kerülő  közalkalmazott  létszámcsökkentése  ügyében
kereste meg önkormányzatunkat a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulási Tanácselnöke.
Tekintettel arra, hogy  foglalkoztatására nincs lehetőség, javaslom, hogy a  létszámleépítéssel kapcsolatos
egyszeri költségvetési támogatás igénylésének Magyar Államkincstárhoz történő benyújtását támogatassa a
T. Képviselő-testület az intézmény felé.
Mivel  kérdés,  hozzászólás nem hangzott  el,  javasolja,  hogy az előterjesztés szerint  fogadják el.  Kéri  a
testületet, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
118/2015. (VIII.18.)  HATÁROZATA       

A Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál egészségügyi
okok miatt felmentésre kerülő közalkalmazott létszámcsökkentéséről

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. mint a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja a jelen határozatban foglaltak

szerint  nyilatkozik  arra,  hogy  a  Társulás  által  fenntartott  Balaton-felvidéki  Szociális,
Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál egészségügyi okok miatt felmentésre
kerülő  közalkalmazottat  (1  fő  gépkocsivezető)  a  fenntartói  körén  belül  működő
intézményénél  a  meglévő  üres  álláshelyeken,  az  előreláthatólag  megüresedő
álláshelyeken  vagy  a  tervezett  új  álláshelyeken  a  felmentéssel  érintett  személy
jogviszonyban  töltött  ideje  folyamatosságának  megszakítása  nélküli  foglalkoztatására
nincs lehetőség. 

14



2. a létszámleépítéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének Magyar
Államkincstárhoz történő benyújtását támogatja, azzal egyetért.

3. felkéri Vella Ferenc Zsolt a polgármestert, hogy a Társulási Tanács elnökét a döntésről
értesítse. 

Határidő: elfogadásra azonnal
értesítésre legkésőbb 2015. augusztus 30.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Wolf Viktória jegyző

10. napirendi pont 
Ábrahámhegy Község településrendezési eszközeinek módosításaira a 314/2012. (XI.8.)
Kormányrendelet 38. § (2) bekezdés szerinti véleményezési szakaszra érkezett összesített
szakmai véleményekről 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 12. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc Zsolt  polgármester  Németh Ferenc tervező a  Planteus  Kft.  képviseletében tájékoztatta
önkormányzatunkat,  hogy a településrendezési  eszközök módosítása vonatkozásában  az  előterjesztés
határozati  javaslatának  elfogadásával  lehet  a  dokumentációt  a  főépítész  felé  záró  véleményezésre
megküldeni. Javasolja, hogy a határozati javaslatot fogadják el. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el,
javasolja, hogy aki a  határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
119/2015. (VIII.18.)  HATÁROZATA 

Ábrahámhegy Község településrendezési eszközeinek módosításaira a 314/2012.(XI.8.)
Kormányrendelet 38.§ (2) bekezdés szerinti véleményezési szakaszra érkezett összesített szakmai

véleményekről

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  162/2013.(XI.07.),  145/2014.
(XI.20.),  146/2014.(XI.20.),  147/2014.(XI.20.)  képviselő-testületi  határozatokkal  elindult
településrendezési eszközök módosításának véleményezési szakaszára beérkezett véleményeivel
egyetért. A véleményeknek teljes mértékben megfelelő dokumentációt elfogadja és azt a 314/2012
(XI.8.)  Kormányrendelet  40.§  (1)  szakasza  alapján  végső  szakmai  véleményezésre  történő
megküldésre alkalmasnak tartja. 

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

11. napirendi pont 
Ábrahámhegy község 2015-2020.  évi  települési  környezetvédelmi program tervezetének
elfogadása 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 13. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester  felkéri a jegyzőasszonyt az ismertetésre. 
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Wolf  Viktória  jegyző  Ábrahámhegy  település  környezetvédelmi  programja  2009  és  2014  év  közötti
időszakra vonatkozóan készült el. Tekintettel arra, hogy a terv lejárt, új terv készítése vált szükségessé, a
2015-2020-as időszakra. A terv előzetes egyeztetési  anyaga a hivatal  által  előkészítésre került,  melynek
jóváhagyását követően kerül sor a kötelező véleményezési eljárás lefolytatására. 

Erre azért is szükség van, mivel a testületnek minden évben be kell számolni a lakosság felé a környezet
állapotáról, másrészt a környezetvédelmi program bármely pályázat esetén elősegítheti a döntést.
A vélemények megérkezését követően kerül sor a program végleges kidolgozására, valamint a Képviselő-
testület részére az egyeztetett változat jóváhagyás céljából előterjesztésre. 

Homonnay Zsombor, képviselő  a favédelem szerepelhetne-e benne, amit a Nádirigó indítványozott?

Vella Ferenc Zsolt polgármester  csak a Coop bolt előtti fák maradtak el,  a többi fára kirakták a táblákat. 

Homonnay  Zsombor  képviselő   amit  még  felírt  magának  az  a   zöldhulladék  gazdálkodás.  Amit
összegyűjtenek azt elviszik? 

Vella Ferenc Zsolt polgármester    arról beszéltek, hogy a hat település arra ad be pályázatot. 

Homonnay Zsombor képviselő   erre is van komplett anyaga, a zöldhulladék újrahasznosítása. 
  
Wolf  Viktória  jegyző  a  hulladékgazdálkodási  terv  készítése  folyamatban  van,  ehhez  kér  segítségét  a
képviselő úrtól. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester  javasolja, hogy a tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal fogadják
el. Kéri a testületet, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
120/2015. (VIII.18.)  HATÁROZATA      

Ábrahámhegy község 2015-2020 évi települési környezetvédelmi programjáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Ábrahámhegy község  2015-2020  évi  települési  környezetvédelmi  program tervezetét  az

előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
2. felkéri  Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert,  hogy  az  elfogadott  tervezetet  a  környezet

védelmének általános szabályairól  szóló 1995.  évi LIII.  törvény, valamint egyes tervek,
illetve  programok  környezeti  vizsgálatáról  szóló 2/2005.(I.11.)  Kormányrendelet
rendelkezésinek megfelelen küldje meg véleményezésre az érintetteknek.

Határidő: azonnal
megküldésre 2015. augusztus 30.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Sütő Árpád műszaki ügyintéző

12. napirendi pont 
Gördülő Fejlesztési Tervről – DRV Zrt. 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 14. melléklete)

Hozzászólások:
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Vella  Ferenc Zsolt  polgármester  a DRV ZRt.  elkészítette  és megküldte a 2016-2030.  évi beruházási-
felújítási  és  pótlási  tervdokumentációját,   melynek  előzetes  véleményezése  és  jóváhagyása
önkormányzatunk feladata. 

Gáspár József képviselő   olvasott a polgármester válaszol rovatban egy leiratot. Rendet kellene tenni a
DRV szerelőinek  a fejében, annak idején nem ez a hőszivattyú volt tervezve, gyengébb minőség, akkor
bevállalták, hogy drágábbat raknak be.  Olyat nyilatkozzanak az ügyfeleknek, amiknek a feltételeit a DRV
biztosítani tudja, mint üzemeltető. Írjunk egy levelet a DRV-nek tájékozódás szempontjából. A csatornába
a lakosság 190 e forintot tett bele, kb. 750 épület lett bekötve a csatornával. Arról szólt mindig az átvétel,
hogy a kerítés vonalától venné át,  ezzel a szivattyúk itt maradnának az önkormányzatnál. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester  javasolja, hogy írjanak egy levelet azzal kapcsolatban, hogy mi van az
önkormányzat pénzével és az átvételi szándékuk hogyan áll a továbbiakban. 
Kéri a testületet, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
121/2015. (VIII.18.)  HATÁROZATA 

Gördülő fejlesztési tervről

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. mint a 84193-13-10/2014. iktatószámú működési engedély módosítása iránti kérelemben

szereplő Nyugat-balatoni regionális vízmű északi ág Ellátásáért Felelőse a víziközmű-
szolgáltatásról  szóló 2011.  évi  CCIX. törvény 11.§-a szerinti felhatalmazza Vella Ferenc
Zsolt polgármestert, hogy a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével
a Dunántúli Regionális Vízmű ZRt-t hatalmazza meg.

2. mint a 84193-13-10/2014. iktatószámú működési engedély módosítása iránti kérelemben
szereplő Nyugat-balatoni regionális vízmű Balatoni V/I. számú régió Ellátásáért Felelőse
a víziközmű-szolgáltatásról  szóló 2011.  évi  CCIX.  törvény 11.§-a szerinti  felhatalmazza
Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos feladatok
elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű ZRt-t hatalmazza meg.

3. mint a 84193-13-10/2014. iktatószámú működési engedély módosítása iránti kérelemben
szereplő Nyugat-balatoni regionális vízmű északi ág Ellátásáért Felelőse a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§-a szerinti, a Dunántúli Regionáls Vízmű
ZRt.  által  2016-2030  időszakra  elkészített  Gördülő  Fejlesztési  Tervet  a  határozat
melléklete szerinti tartalommal és formában elfogadja.

4. mint a 84193-13-10/2014. iktatószámú működési engedély módosítása iránti kérelemben
szereplő Nyugat-balatoni regionális vízmű Balatoni V/I. számú régió Ellátásáért Felelőse
a  víziközmű-szolgáltatásról  szóló  2011.  évi  CCIX.  törvény  11.§-a  szerinti,  a  Dunántúli
Regionális Vízmű ZRt. által 2016-2030 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet a
határozat melléklete szerinti tartalommal és formában elfogadja.

5. felhatalmazza  Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert  a  határozat  melléklete  szerinti
Meghatalmazás aláírására.

6. felkéri  Vella  Ferenc  Zsolt  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  értesítse  a  Dunántúli
Regionális Vízmű ZRt-t.

Határidő: elfogadásra azonnal
értesítésre legkésőbb 2015. augusztus 30.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Sütő Árpád műszaki ügyintéző
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13. napirendi pont 
Helyi Esélyegyenlőségi Terv felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 15. melléklete)

Hozzászólások:

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

Wolf Viktória jegyző  2015. július hónapjában áttekintettük Ábrahámhegy Község Helyi Esélyegyenlőségi
Programját, amely alapján megállapítottuk, hogy a program felülvizsgálata nem szükséges.
Az  előadottak  alapján  javasolja  a  Tisztelt  Képviselő-testületnek,  hogy  Ábrahámhegy  Község  Helyi
Esélyegyenlőségi  Programjának áttekintését  követően fogadja  el,  hogy  a  kétévente  előírt  áttekintésnek
önkormányzatunk eleget tett és a HEP-et változatlan formában elfogadja.

Vella Ferenc Zsolt polgármester   javasolja, hogy a határozati javaslatot fogadják el.  Kéri a testületet, hogy
aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
122/2015. (VIII.18.)  HATÁROZATA  

Helyi Esélyegyenlőség Program áttekintésről, felülvizsgálatának szükségességéről

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. kijelenti,  hogy  Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  2013-2018.  évekre  vonatkozó

Helyi  Esélyegyenlőségi  Programját  a  helyi  esélyegyenlőségi  program  elkészítését  az
egyenlő  bánásmódról  és  az  esélyegyenlőség  előmozdításáról  szóló  2003.  évi  CXXV.
törvényben  foglaltaknak  megfelelően  áttekintette,  a  kétévente  előírt  áttekintésnek  így
eleget tett és azt változatlan formában elfogadja.

2. felhatalmazza  Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert,  hogy  az  1.  pontban  foglaltakhoz
megfelelően  nyilatkozatot  tegyen,  hogy  a  2013.  szeptember  19.  napján,  az  133/2013.
(IX.19.)  határozattal  elfogadott  Helyi  Esélyegyenlőségi  Programot  az  önkormányzat
átvizsgálta, felülvizsgálatát nem tartotta szükségesnek, a Helyi Esélyegyenlőségi Program
változatlan formában hatályos.

3. felkéri  Illésné  Rácz  Andrea  igazgatási  ügyintézőt/HEP  referenst,  hogy  a  képviselő-
testület  jelen  határozatát  és  a  polgármester  2.  pont  szerinti  nyilatkozatát  a  Helyi
Esélyegyenlőségi  Programok  elkészítésének  és  felülvizsgálat  nyomon  követésének
támogatására létrehozott szoftver (hep.tkki.hu) dokumentumai közé töltse fel.

Felelős:            Vella Ferenc Zsolt  polgármester
Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintéző

Határidő: elfogadásra azonnal, feltöltésre 2015. augusztus 30.

14. napirendi pont 
Kvassay Jenő Terv véleményezéséről 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 16. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester  felkéri a jegyzőasszonyt, hogy pár szóban ismertesse a napirendet. 
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Wolf  Viktória  jegyző az  Országos  Vízügyi  Főigazgatóság  Főigazgatója,  Somlyódi  Balázs  úr  2015.
augusztus 7. napján kelt levélben tájékoztatott arról, hogy elkészítésre került a 2014-2020 közötti európai
uniós programozási időszakhoz illeszkedő magyar vízstratéga tervezete, a Kvassay Jenő Terv.

Homonnay Zsombor képviselő  hónapok óta dolgozik egy ilyenen, volt egy hozzászólása a szerves anyag
gazdálkodással kapcsolatban, most ír egyet a vízgazdálkodással kapcsolatban, ebből az önkormányzatnak
egy rövidített változatot átad. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester  javasolja, hogy  az anyagot fogadják el. 
Kéri a testületet, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
123/2015. (VIII.18.)  HATÁROZATA 
Kvassay Jenő Terv véleményezéséről

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a Kvassay Jenő Tervet megismerte és azt elfogadásra javasolja.
2. felkéri  Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert,  hogy  a  határozatról  a  kjt.forum@vizugy.hu

email címen tájékoztassa az Országos Vízügyi Főigazgatóságot.
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Sütő Árpád műszaki ügyintéző
Határidő: elfogadásra azonnal, megküldésre 2015. augusztus 30.

15. napirendi pont 
0121/40 hrsz-ú ingatlanra védelmi berendezések kihelyezésére javaslat 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 17. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc Zsolt  polgármester  a Szigeti&Raszler Ügyvédi Iroda  képviseletében  Dr. Szigeti Balázs
ügyvéd úr  megkereséssel fordult önkormányzatunkhoz. Megkeresésében előadja, hogy a Káli Medence
Vadásztársaság területén, és településünk külterületén is jelentős mértékben fordul elő vadkár, melyhez
kapcsolódóan vadvédelmi berendezések kihelyezéséhez történő hozzájárulásunkat kérte a 0102/40 hrsz-ú
ingatlan  vonatkozásában. Most  csak  egy  ingatlan  lesz  bekerítve,  és  a  többi  huszonvalahány ingatlanra
ugyanúgy be tudnak menni a vaddisznók.

Wolf  Viktória  jegyző  a  magánterületre  a  gazdáknak   kell  megállapodni   a  vadásztársasággal.  Az
önkormányzatnak csak a közút vonatkozásában kell hozzájárulni. 

Gáspár József képviselő    nem biztos, hogy az egyenkénti kerítésépítés oda vezet, hogy kerítés kerítés
hátán lesz a faluban. 

Homonnay Zsombor képviselő    hozzájárulhat  a képviselő-testület, de a falu többi termelőjét jobban
védő módszert próbáljanak csinálni. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester   a képviselő-testület az egész település érdekében kíván eleget tenni,
nemcsak egy személy érdekében. Javasolja,  kérjék fel a Vadásztársaságot vizsgálják meg a többi terület
megvédését  és  a  vadvédelmi  berendezések  kihelyezését  és  hatalmazzák  fel  a  polgármestert  a  további
tárgyalások folytatására.  Kéri a testületet, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
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Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
124/2015. (VIII.18.)  HATÁROZATA 

      0121/40 hrsz-ú ingatlanra védelmi berendezések kihelyezésére javaslat

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény

78.§  (4)  bekezdésében  biztosított  jogkörében  eljárva  a  Káli  Medence  Vadásztársaság,
mint jogosult részére helyt ad, hogy az Ábrahámhegy 0121/40 hrsz-ú út megjelölésű és
Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának 1/1  tulajdonában  álló  ingatlanra  vadveszély
okán  védelmi  berendezést  helyezzen  ki  azzal,  hogy  dróthálós  kerítés  építéséhez  járul
hozzá,  amennyiben  jogosult  a  létesítés/elhelyezés,  a  fenntartás  és  az  üzemeltetés
költségeit vállalják és az erről szóló nyilatkozatot teljes bizonyító erejű magánokiratban
megteszik.

2. felkéri  a  Káli  Medence  Vadásztársaságot,  hogy  vizsgálja  meg  a  Ábrahámhegy
közigazgatási  területét  érintően vadvédelmi  berendezések kihelyezését  a  folyamatosan
jelentkező vadkárok elkerülése érdekében.

3. felkéri  Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert,  hogy  további  tárgyalásokat  folytasson  és  a
határozatról az érintetteket értesítse.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Sütő Árpád műszaki ügyintéző

Határidő: elfogadásra azonnal, megküldésre 2015. augusztus 30.

16. napirendi pont 
ASP központhoz való csatlakozásról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 18. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester  felkéri a jegyzőasszonyt az ismertetésre. 

Wolf Viktória jegyző  2015. augusztus 10. napján kapta kézhez a hivatal az ebr42 információs rendszeren
keresztül  Pogácsás  Tibor úrnak,  a  Belügyminisztérium önkormányzati  államtitkárának polgármesternek
címzett levelét. A levélben államtitkár úr az önkormányzat szándéknyilatkozatát kéri az Önkormányzati
ASP Központhoz történő csatlakozáshoz. 

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester tekintettel  arra,  hogy  a  2000  fő  lakosságszám  alatti  települések
csatlakozási szándékukat legkésőbb augusztus 12-éig jelezhetik, a rendelkezésre álló szűk határidő miatt az
erről való döntés utólagos jóváhagyását javasolom a testületnek. 
Kéri a testületet, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
125/2015. (VIII.18.)  HATÁROZATA 

Az Önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásról
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Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a rendelkezésre álló információk
birtokában  jóváhagyja,  hogy  Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  az  Önkormányzati  ASP
központhoz nem csatlakozik.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

17. napirendi pont 
H2 Ábrahám Kft.-vel kötött bérleti szerződés módosítása 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt, polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 19. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester  a H2 Ábrahám Kft.  kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy a
községi  strandon  az  üzlethelyisége  előtti  területre  kötött  bérleti  szerződését  módosítsa.  A  bérleti
szerződésben a bérleti díj nettó 1.000 Ft/m2/hó összegben szerepel az általa bérelt 19,2 m2 területre.
Kérelme szerint a területért a tavalyi évhez hasonló  díjat szeretne fizetni, ami nem havi díjra vonatkozott,
hanem szezonra és  amelynek összege 19.200 Ft. Javasolja, hogy a bérleti szerződést módosítsák. 
Kéri a testületet, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
126/2015. (VIII.18.)  HATÁROZATA 

   A H2 Ábrahám Kft.-vel kötött bérleti szerződés módosításáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  H2  Ábrahám  Kft.  (8256
Ábrahámhegy,  Klastrom  u.  35.)  bérleti  szerződés  módosításának  kérelmére  –  amely  az
önkormányzat tulajdonát képező Ábrahámhegy községi strandon (1040 hrsz.)   19.2 m2 nagyságú
területrész bérbeadására vonatkozott – az alábbiak szerint dönt: 

1. a 2015. május 20-án kötött bérleti szerződés 4. pontjának az alábbiak szerinti módosítását
rendeli el:
“Bérlő a területért bérleti díjat köteles fizetni, melynek összege  nettó 1.000 Ft/m2.”

2. felhatalmazza Vella Ferenc Zsolt polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

szerződéskötésre 15 nap

Vella Ferenc Zsolt polgármester Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a részvételt megköszöni
és az ülést 10.30 órakor berekeszti.

k.m.f.

Vella Ferenc Zsolt
polgármester

Wolf Viktória 
jegyző
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