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

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

                                                                               
Ikt.szám: 9/77-12/2016.     
Készült: 1 példányban   

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 10. napján 17,55
órai kezdettel megtartott nyilvános 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)
 
Jelen vannak továbbá:   
Kovácsné Auer Katalin jegyzőkönyvvezető (1 fő)

Lakosság részéről megjelent: (0 fő)

Vella  Ferenc Zsolt  polgármester  tisztelettel  köszönti  a  megjelenteket,  a  képviselő-testület  nyilvános
ülését 17,55 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből 5 fő jelen van, az ülés
határozatképes.  Ismerteti  a  napirendi  pontokat,  majd  kérdezi,  hogy  van  e  a  testületi  tagok  részéről
módosító indítvány, javaslat a kiegészítésre. Megállapítja, hogy nincs, javasolja, hogy a meghívó szerinti
napirendek tárgyalását  fogadják el  és kéri  a képviselő-testület,  aki  egyetért  a  napirendek elfogadásával,
kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
127/2016. (XI.10.)  HATÁROZATA

A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2016.  november  10-i  nyílt
ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

NAPIREND ELŐTT:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
     Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
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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. Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 

költségvetéséről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

2. Tájékoztatás Ábrahámhegy község önkormányzatának 2016. I-III.negyedévi 
gazdálkodásáról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

3. Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  Képviselő-testület
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  5/2015.(IV.13.)  önkormányzati  rendelete
módosítása
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

4. A 2017. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

5. Adóztatásról szóló beszámoló 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

6. Tájékoztató a helyi adókról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

7. Beszámoló a település környezeti állapotáról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

8. Közmeghallgatás előkészítése 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

9. A 2016. évben lebonyolított rendezvények értékelése, elszámolása 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

10. Villamos  energia  kiskereskedelmére  közvilágíítás  korszerűsítésre,  karbantartásra,
intézményi  villamos  korszerűsítésre  és  napelemes  rendszer  kiépítésére  irányuló
szolgáltatási szerződésről 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

11. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

12. 2017. évi munkatervről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

13. Társulási Megállapodás módosítására javaslat
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

14. Javaslat  a  köztemető  rendjéről,  használatának,  igénybevételének  szabályairól  szóló
önkormányzati rendelet sírhely megváltási díjainak felülvizsgálatára
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

15. Ábrahámhegy 435/2 hrsz-ú ingatlan visszavásárlásáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

16. Egyéb aktuális ügyek

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

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

I. NAPIRENDEK ELŐTT

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

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 1. melléklete)
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Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester kérdezi,  hogy  az  előzetesen  írásban  kiküldött  előterjesztéshez
kapcsolódóan  van-e  kérdés,  hozzászólás,  javaslat.  Megállapítja,  hogy  nincs.  Javasolja  az  előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
128/2016. (XI.10.) 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. 

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

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

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester a vizsgált időszakban 10 fő részesült iskolakezdési ill. óvodakezdési
támogatásban, két fő részesült rendkívüli települési támogatásban megfelelő élelmezés hiánya miatt, egy fő
napi megélhetési gondok miatt, és egy fő gyermekszületéshez kapcsolódóan kapott támogatást. Kérdezi,
hogy az előzetesen írásban kiküldött  előterjesztéshez kapcsolódóan van-e kérdés, hozzászólás, javaslat.
Megállapítja, hogy nincs. Javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki a
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
129/2016. (XI.10.) 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. 

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

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

(Szóbeli előterjesztés)
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Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Balatoni Szövetség ülésen volt
és Társulási ülésen vett részt  Tapolcán. Részt vett a menetrendi egyeztető tárgyaláson, Tapolca Város
Polgármestere  kezdeményezte  a  Volánnál  a  Tapolca-Nemesgulács-Ábrahámhegy-Salföldi  14.00  órakor
induló buszjárat 15 perccel később történő indítását.  A dolgozók telephelyén elkészült a két épület közé a
féltető, ahol esőben is tudnak dolgozni.  A strandon jelezték, hogy jó lenne a szemeteskonténert körbe
keríteni, egyrészt a látvány miatt is, ezért ezt elkészítik a közeljövőben. Nádirigó Egyesületnek ötletük van,
hogy elindítják az  újszülött gyermekeknek ültessenek fát és a helyszínt a focipályán jelölik ki. 
A  zsebkalauz  elfogyott  és  újra  kellene  rendelni.  Magyar,  német,  angol,  cseh  nyelven  van,  de  mivel
kibővültek a testvérvárosi kapcsolatok és most a lengyel változatúval is kiegészített lenne. Egy változat
lenne magyar-német-angol és egy változat magyar-cseh-lengyel nyelven. 
Az idősek napja rendezvény  december 15-én kerül megtartásra. 
A Luca-napi forraltborfőző és pogácsasütőversenyt javasolja, hogy 2017. februárban tartsák meg, mivel
most  több  program lesz.  A csónakkikötő  hatástanulmány  terve  megérkezett,  melyet  Székesfehérvárra
küldtek a Vízügyi Igazgatósághoz. 
A győri Pedagógus Üdülő Szakszervezet szerződésmódosítást szeretne kötni. A focipálya mellett van egy
pár  ház,  ott  összevonás  történt,  ugyanezen  feltételekkel  tovább  vinnék,  csak  más  lesz  a  nevük.
Karácsonyra betlehemet készítenek és a templomnál helyezik el.  
Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
130/2016. (XI.10.) 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. 

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

II. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1. napirendi pont
Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  az  önkormányzat
költségvetéséről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester kérdezi,  hogy  az  előzetesen  írásban  kiküldött  előterjesztéshez
kapcsolódóan  van-e  kérdés,  hozzászólás,  javaslat.  Megállapítja,  hogy  nincs.  Javasolja  az  előterjesztés
szerinti rendelettervezet elfogadását. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta: 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

szóló 14/2016.(XI.25.) önkormányzat rendelete

(A rendelet jelen jegyzőkönyv 4. melléklete)
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2. napirendi pont
Tájékoztatás Ábrahámhegy község önkormányzatának  2016. III. negyedévi gazdálkodásáról  
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 5. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester kiegészítené  azzal,  hogy  2016.  szeptember  30-án  a  pénzkészlet
220.287 e. Ft, a 2015. szeptember 30-i 213.562 e. Ft. Ez 7 millió forintal több, mint a tavalyi, amiben
benne volt a 10 millió forintos állami támogatás, ezenfelül 28 millió forintot elköltöttünk, így 38 millió
forinttal az idei költségvetés jobban áll.  Kérdezi, hogy az előzetesen írásban kiküldött előterjesztéshez
kapcsolódóan  van-e  kérdés,  hozzászólás,  javaslat.  Megállapítja,  hogy  nincs.  Javasolja  az  előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
           131/2016. (XI.10.) HATÁROZATA

Tájékoztatás Ábrahámhegy község önkormányzatának 2016. III. negyedévi gazdálkodásáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  önkormányzat  2016.  III.
negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes

3. napirendi pont
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló  5/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete módosítása 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 6. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester kérdezi,  hogy  az  előzetesen  írásban  kiküldött  előterjesztéshez
kapcsolódóan  van-e  kérdés,  hozzászólás,  javaslat.  Megállapítja,  hogy  nincs.  Javasolja  az  előterjesztés
szerinti rendelettervezet  elfogadását. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi önkormányzati rendeletet alkotta: 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  5/2015.(IV.13.)

önkormányzati rendelete módosításáról szóló 15/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete 

(A rendelet jelen jegyzőkönyv 7. melléklete)
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4. napirendi pont 
A 2017. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 8. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester kérdezi,  hogy  az  előzetesen  írásban  kiküldött  előterjesztéshez
kapcsolódóan  van-e  kérdés,  hozzászólás,  javaslat.  Megállapítja,  hogy  nincs.  Javasolja  az  előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
    132/2016. (XI.10.) HATÁROZATA
a 2017. évi belső ellenőrzési munkatervéről

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 2017. évi belső ellenőrzési munkatervét az alábbi tartalommal jóváhagyja:

1. Ellenőrzött szerv: Ábrahámhegy Község Önkormányzata
Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a költségvetési normatíva 

igénylések megfelelnek-e a hatályos jogszabályoknak
Ellenőrzés tárgya: a költségvetési törvényben szereplő  normatívák 

igénylésének és elszámolásának ellenőrzése
Kockázati tényező: forráshiány és az összetett igénylési és elszámolási 

szabályok
Ellenőrzendő időszak: 2016. év 
Ellenőrzési kapacitás: 5 revizori nap
Ellenőrzés módszere: dokumentumelemzés, adatfeldolgozás, analitikus 

nyilvántartások tartalmi és formai vizsgálata
Ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi-, pénzügyi ellenőrzés (témaellenőrzés)
Ellenőrzés ütemezése: 2017. február

2. Ellenőrzött szerv: Ábrahámhegy Község Önkormányzata
Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a strandüzemeltetés 

megfelelően szabályozott-e és a gyakorlat megfelel-e a 
jogszabályi és helyi rendelkezéseknek

Ellenőrzés tárgya: strand üzemeltetés rendjének, a pénzkezelés 
szabályozottságának és elszámolásának, valamint 
nyilvántartások ellenőrzése 

Kockázati tényező: készpénzkezelés szabályozásának hiánya, elszámoltatás 
hiánya

Ellenőrzendő időszak: 2015-2016. év 
Ellenőrzési kapacitás: 8 revizori nap
Ellenőrzés módszere: Szabályzatok,  rendeletek,  pénzkezelés  rendjének,

pénztárbizonylatok,  kifizetéseket  alátámasztó
dokumentumok ellenőrzése

Ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi-, pénzügyi ellenőrzés 
Szúrópróbaszerű 

Ellenőrzés ütemezése: 2017. április és 2017. október
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3. Ellenőrzött szerv: Ábrahámhegy Község Önkormányzata
Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a pénzmaradvány elszámolása 

megfelelően történt-e meg
Ellenőrzés tárgya: maradvány felülvizsgálat
Kockázati tényező: az új számvitelre történő áttérésből eredő hibák, 

előirányzati gazdálkodás veszélyeztetésre
Ellenőrzendő időszak: 2013-2016. év 
Ellenőrzési kapacitás: 5 revizori nap
Ellenőrzés módszere: maradvány  felülvizsgálatot  alátámasztó  dokumentumok

ellenőrzése
Ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi-, pénzügyi ellenőrzés 
Ellenőrzés ütemezése: 2017. február

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben ütemterv szerint
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Tóth Zsuzsanna ovh.

5. napirendi pont
Adóztatásról szóló beszámoló 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 9. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester kérdezi a jegyzőasszonyt, hogy van-e kiegészítenivalója?   

Wolf Viktória jegyző   megállapítható, hogy minden adónemnél túlteljesítés történt, az adós kolléganő
hozzáállását megköszöni, eredményes munkát végez. Az idei évnél is már látszik a túlteljesítés.  

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester kérdezi,  hogy  az  előzetesen  írásban  kiküldött  előterjesztéshez
kapcsolódóan  van-e  kérdés,  hozzászólás,  javaslat.  Megállapítja,  hogy  nincs.  Javasolja  az  előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
    133/2016. (XI.10.) HATÁROZATA

2015. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról szóló beszámolóról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a 2015. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról szóló beszámolót elfogadja. 
2. felkéri Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy az adókból származó bevételek összegéről

a lakosságot tájékoztassa.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Wolf Viktória jegyző

Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
Tájékoztató a helyi adókról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 10. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester felkéri a jegyzőasszonyt a napirend ismertetésére. 

Wolf Viktória jegyző  ez egy tájékoztatás a helyi adókról. Amennyiben módosítani kívánja a képviselő-
testület valamelyik adónemet, akkor a rendeletet november 30-ig ki kell hirdetni. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester javasolja, hogy az idei évben ne emeljék az adókat. Kérdezi, hogy az
előzetesen  írásban  kiküldött  előterjesztéshez  kapcsolódóan  van-e  kérdés,  hozzászólás,  javaslat.
Megállapítja, hogy nincs. Javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki a
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
    134/2016. (XI.10.) HATÁROZATA

                                               a helyi adókról tájékoztatás

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló tájékoztatást
megtárgyalta és a helyi adókról szóló 9/2014.(X.08.) önkormányzati rendeletben meghatározott
adókat nem változtatja meg, azokon módosításának előkészítését nem rendeli el.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Wolf Viktória jegyző

7. napirendi pont
Beszámoló a település környezeti állapotáról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 11. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester kérdezi,  hogy  az  előzetesen  írásban  kiküldött  előterjesztéshez
kapcsolódóan  van-e  kérdés,  hozzászólás,  javaslat.  Megállapítja,  hogy  nincs.  Javasolja  az  előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
    135/2016. (XI.10.) HATÁROZATA

                             Beszámoló a település környezeti állapotáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  Ábrahámhegy község környezeti
állapotáról szóló 2016. évi beszámolót – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadja.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Wolf Viktória jegyző

Határidő: azonnal

8. napirendi pont
Közmeghallgatás előkészítése 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 12. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester a Tapolcai Rendőrkapitányság részéről megkereste Horváth József a
rendőrségi fórum megtartásával kapcsolatban, melyet a közmeghallgatás előtti időpontra hirdetnének meg.
Javasolja,  hogy  november  23-án  16.30  órakor  legyen  a  rendőrségi  fórum  és  17.00  órakor  a
közmeghallgatás.  Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
    136/2016. (XI.10.) HATÁROZATA

                                                   a 2016. évi közmeghallgatásról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  54.§-ában

biztosított jogkörében eljárva a 2016. évi közmeghallgatás időpontját 2016. november 23.
napján 17.00 órában határozza meg.

2. felkéri  a  Badacsonytomaji  Közös  Önkormányzati  Hivatalt,  hogy  a  közmeghallgatás
időpontjáról a lakosságot előzetesen informálja.

Határidő: elfogadásra azonnal
értesítésre 5 munkanap 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Kovácsné Auer Katalin igazgatási ügyintéző

9. napirendi pont
A 2016. évben lebonyolított rendezvények értékelése, elszámolása 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 13. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, hogy  a sport és művészet kiállítása rendezvénynél  fellépők
a 10.000 Ft-ot kaptak személyenként. A legkisebb különbséget mondja, az egyik fő 15.000 Ft-ért jött el és
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10.000 Ft-ot kapott a fellépésért.  Ők a bornapokra lettek volna tervezve, ott nekik gondjaik támadtak,
ezzel is úgymond rendezték a fellépésük díját.  
A bornapok költsége  2.950.550 e Ft volt, a bevétel  926 e Ft és 200 e Ft a megtakarítás. 
A festőverseny kiállítással kapcsolatban elmondja, hogy két évvel ezelőtt a szállást meg tudták oldani itt az
épületben. Az idei évben, mivel ki volt adva nem tudták megoldani.  Jelenleg eszmei értéke az itt  lévő
festményeknek fél millió forint. Bizakodásra ad okot, mivel az előző évi festményekből  340 e. Ft folyt be,
bízik benne realizálódik majd az 560 e. Ft. A murcifesztivál kis összeggel szerepel, mivel a III. negyedévi
elszámolás van benne. 

Kovács József alpolgármester a december 31-i csobbanás az önkormányzati rendezvény? 

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  nem  önkormányzati  rendezvény,  nem  terveztek  rá  összeget,  de
tervezhetnek rá. 

Javasolja  az  előterjesztés  szerinti  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  a  javaslattal  egyetért,
kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
    137/2016. (XI.10.) HATÁROZATA

A 2016. évben lebonyolított rendezvények értékelése, elszámolása

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2016.  évben  lebonyolított
rendezvények értékelése, elszámolása tárgyában készített tájékoztatót elfogadja

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

10. napirendi pont
Villamos energia kiskereskedelmére közvilágítás korszerűsítésre, karbantartásra, intézményi
villamos korszerűsítésre és napelemes rendszer kiépítésére irányuló szolgáltatási szerződésről

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 14. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester a  Clean  Tech  Energy  Solutions  Energetikai  Kft.  az  előterjesztés
mellékletében szereplő ajánlattal kereste meg önkormányzatunkat a közvilágítás korszerűsítése okán.
Horváth Áronnal a Clean Tech Energy Solutions Energetikai Kft. képviselőjével egyeztető tárgyalást is
folytattak. Javasolja, hogy a közvilágítás korszerűsítéshez tervezési ajánlatokat kérjenek be.   
Javasolja  az  előterjesztés  szerinti  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  a  javaslattal  egyetért,
kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
    138/2016. (XI.10.) HATÁROZATA

Villamos energia kiskereskedelmére közvilágítás korszerűsítésre, karbantartásra, intézményi
villamos korszerűsítésre és napelemes rendszer kiépítésére irányuló szolgáltatási szerződésről 
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Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. elrendeli  árajánlatok  bekérését  a  közvilágítási  hálózat  led  lámpatestek  cseréjéhez

szükséges tervezés és engedélyeztetés vonatkozásában
2. felkéri  Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert,  hogy  az  ajánlatokról  a  képviselő-testületet

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

Határidő: elfogadásra azonnal, értesítésre legkésőbb 2016. november 20.
tervezési ajánlatkérésre: 2016. november 15.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester,
 Sütő Árpád műszaki ügyintéző

11. napirendi pont
A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 15. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  kérdezi,  hogy  az  előzetesen  írásban  kiküldött  előterjesztéshez
kapcsolódóan  van-e  kérdés,  hozzászólás,  javaslat.  Megállapítja,  hogy  nincs.  Javasolja  az  előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
    139/2016. (XI.10.) HATÁROZATA

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésére hivatkozással a

kötelező  felvételt  biztosító  általános  iskolák  körzethatárainak  meghatározása  ügyében
véleményezési jogkörében eljárva támogatja a Révfülöpi Általános Iskola – 8253 Révfülöp,
Iskola utca 5. – és a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 8. –
2017/2018.  évi  tanévre  vonatkozó  felvételi  körzetét  Ábrahámhegy  település  teljes
közigazgatási területeire vonatkozóan

2. felkéri  Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert,  hogy  a  döntésről  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal Oktatási és Hatósági Osztályát értesítse.

Határidő: azonnal; 
értesítésre 5 munkanap

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Wolf Viktória jegyző

12. napirendi pont
A 2017. évi munkatervről 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 16. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester kérdezi a jegyzőasszonyt, hogy van-e kiegészíteni valója? 
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Wolf  Viktória  jegyző  a  munkaterv  az  SZMSZ-hez  igazodik,  iránymutató  jellegű.  A  munkatervben
elsősorban a kötelező feladatokat sorolta fel.  

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester kérdezi,  hogy  az  előzetesen  írásban  kiküldött  előterjesztéshez
kapcsolódóan  van-e  kérdés,  hozzászólás,  javaslat.  Megállapítja,  hogy  nincs.  Javasolja  az  előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
    140/2016. (XI.10.) HATÁROZATA

                                              a 2017. évi munkatervről

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. az önkormányzat 2017. évi munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti formában és

tartalommal jóváhagyja.
2. felkéri  Wolf  Viktória  jegyzőt,  hogy  a  képviselő-testület  által  elfogadott  munkatervet  a

www.abrahamhegy.hu honlapon tegye közzé.

Határidő: azonnal, egyebekben munkaterv szerint
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Wolf Viktória jegyző
Munkatervben megjelölt felelősök

13. napirendi pont
Társulási Megállapodás módosítására javaslat 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 17. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester elmondja,  hogy  a  megállapodás  módosítását  szükségessé  tette
Gyulakeszi  Községnek  a  Tapolca  Környéki  Önkormányzati  Társulásból  2016.  december  31.  napjával
történő kilépése. 
Kérdezi, hogy az előzetesen írásban kiküldött előterjesztéshez kapcsolódóan van-e kérdés, hozzászólás,
javaslat.  Megállapítja,  hogy nincs. Javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.  Kéri,
hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
    141/2016. (XI.10.) HATÁROZATA

                                             Társulási megállapodás módosításáról
Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. Gyulakeszi Községnek a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásból 2016. december
31.  napjával  történő  kilépését  tudomásul  veszi.  A  kilépéssel  kapcsolatban  a  Társulási
Megállapodás  és  annak  1.  melléklete  módosítására  vonatkozó  javaslatot  a  mellékelt
tartalommal elfogadja

2. felkéri  Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert,  hogy  a  Társulási  Megállapodás  módosítását
elfogadó  képviselő-testület  határozatot  küldje  meg  a  Társulás  elnökének  további
intézkedés végett.

3. felhatalmazza  Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert,  hogy  a  módosított  Társulási
Megállapodást az önkormányzat képviseletében írja alá. 
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Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben 2016. november 20.
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Wolf Viktória jegyző

14. napirendi pont
Javaslat  a  köztemető  rendjéről,  használatának,  igénybevételének  szabályairól  szóló
önkormányzati rendelet sírhely megváltási díjainak felülvizsgálatára
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 18. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt  polgármester a  temetővel  kapcsolatban elmondja,  hogy az urnasírhelyet  javasolt
megszüntetni  egyrészt  a  területfelhasználás,  másrészt  a  minimális  igénybevétel  okán.  Az  urnafülkék  a
jellemzőek. Külön sírhelyet az urnához nem adnának ki, ott az út és a másik oldalon telkek vannak. 

Kovács József alpolgármester  jobb lenne,  ha továbbra is az urnafülkéket választanák a lakosok. Az
urnasírhely és az urnafülke között csak 10 e. Ft a különbség. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester a rendelet 1. mellékletében szerepelnek a temetési helyek megváltási
díjai, itt a 10. pontban szerepel az urnasírhely, melyet törölni javasol. A köztemető rendjéről szóló rendelet
4. §-ának (1) és (2) bekezdését tájékoztatásként ki kell rakni a temető bejáratánál egy táblára. 

Gáspár  József  képviselő  javasolja,  hogy  az  újságban is  legyen  egy  tájékoztató  a  temetkezésről  és  a
vonatkozó rendeletről. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester kéri, hogy aki az elhangzottakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
    142/2016. (XI.10.) HATÁROZATA

A köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló önkormányzati
rendelet sírhely megváltási díjainak felülvizsgálatáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a köztemető rendjéről,  használatának, igénybevételének szabályairól  szóló  12/2010.(XI.

22.)  önkormányzati  rendelet  mellékletében  szabályozott  sírhely-megváltási  díjakat
felülvizsgálta.

2. felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  soron  következő  ülésre  az  elhangzottak  szerint  a
rendeletmódosítást készítse elő. 

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

 Wolf Viktória jegyző

15. napirendi pont
Ábrahámhegy  435/2 hrsz-ú ingatlan visszavásárlásáról 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 19. melléklete)

Hozzászólások:
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Vella Ferenc Zsolt polgármester  múltkor hosszan tárgyalták erről, van-e róla új információ? 

Gáspár József képviselő akkor kössünk Molnár Krisztiánékkal szerződést, ha a vevő elfogadja, nehogy
az  új  tulajdonos  azt  mondja,  mégsem kell  neki  úgy.  Molnár  Krisztiánék  kérik,  hogy  ne  vonjuk  le  a
támogatást. A visszafizetendőt akkor is ki kellett volna fizetni nekik, ha megépítik a házat. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester akkor annyiban módosítanád, vegyük azt, hogy a fizetendőből 70 e. Ft-
ot visszafizetett, és 180 e Ft legyen levonva az 1.858.500 Ft-ból. A víz és egyéb költségeit hogyan tudjuk
be? 

Gáspár József képviselő kapott 250 e Ft vissza nem térítendőt, ebbe tudjuk be. Többe nem is került. 

Kovács József alpolgármester múltkor nem ezt beszélték. Nem kell nekik visszafizetni semmit, hanem
500 e Ft-ból lejön 70 e Ft, 430 e Ft-ba tudnánk be a közműveket. 

 Gáspár József képviselő akkor csak a vissza nem térítendőről beszéltünk. Most van egy új helyzet, ő azt
mondja, hogy a közművek ennyit érnek. A 250 e Ft-ból a víz és villanybekötés megtérül nekik, a lábazat
nem fog megtérülni. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester az üres telek és a mostani állapot közötti értékbecslés magasabb. 

Kovács József alpolgármester a részletfizetést nem javasolja. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester akkor írják alá Molnár Krisztiánékkal a szerződést, ha az új vevő aláírta
a szerződést, javasolja.

Gáspár József képviselő  igen ez a korrekt, nem kell kiszedni, nem kerül az önkormányzatnak pénzbe. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester  a visszajárót helyezzék letétbe, 180 e Ft-tal csökkentsék az 1.858.500
Ft-ot és ami a területen van az az önkormányzaté. 
Javasolja, hogy a 124/2016. határozatot vonják vissza. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel
jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
    143/2016. (XI.10.) HATÁROZATA

124/2016 (IX. 27.) számú Képviselő-testületi határozat visszavonásáról.

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a 124/2016 (IX.  27.)  határozatát
visszavonja.
 
Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Wolf Viktória jegyző

Vella Ferenc Zsolt polgármester  javasolja, hogy a visszajárót helyezzék letétbe, 180 e Ft-tal csökkentsék
az 1.858.500 Ft-ot. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
    144/2016. (XI.10.) HATÁROZATA

                                          435/2 hrsz-ú ingatlan visszavételéről 
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Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Ábrahámhegy  435/2  hrsz-ú
ingatlan vonatkozásában szerződésben foglalt kötelezettségek nem teljesítése okán felhatalmazza
Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert,  hogy  a  szükséges  intézkedéseket  megtegye  és  dr.  Baráth
Mariann ügyvéddel a szerződést elkészíttesse, aláírja a telek visszavétele okán. A visszavásárlási
értéket  1.858.500.-  Ft-ban  határozza  meg  és  elrendeli  a  tulajdonosok  részére  kifizetett
visszatérítendő  támogatás  vissza  nem  fizetett  részének  fenti  összegből  történő  megtérítése
ellentételezése okán az időközben az ingatlanra bekötött közművek és a megépített épület alap
szolgál,  így  a  tulajdonos  köteles  a  szerződés  aláírásával  egy  időben  a  közművek  átadására
vonatkozó  aláírt  ügyfélváltozás bejelentő adatlapokat  kitöltve,  aláírva  átadni.  Ennek költségét
180.000 Ft-ban határozza meg, mely összeg letétbe helyezését elrendeli. A tulajdonos részére a
szerződés aláírását követő nyolc napon belül visszafizetésre kerülő összeget 1.678.500.- Ft-ban
állapítja meg.

Felhatalmazza Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy az Ábrahámhegy 435/6 és 435/7 hrsz-ú
ingatlanok tekintetében is tárgyalásokat kezdeményezzen, valamint az ügyvéddel a szükséges
okiratokat elkészíttesse.

Határidő: elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Sütő Árpád műszaki ügyintéző

16. napirendi pont
Egyéb aktuális ügyek 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

a.) Rendezvényszervezői feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Szóbeli előterjesztés 

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  javasolja  a  rendezvényszervezői  feladatok ellátására   az  Extreme
Movie Kft-vel kötött  szerződés meghosszabbítását  2016. október 16.-tól  2017. március 15. napjáig. 
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért kézfelemeléssel jelezze.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
145/2016. (XI. 10.)  HATÁROZATA 

Rendezvényszervezői feladatok ellátásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Extreme Movie Kft-vel  (8256
Ábrahámhegy, Badacsonyi út 27.; adószám: 24678540-2-19; képviseli: Szepesi Gusztáv ügyvezető)
rendezvényszervezői feladatok ellátására  határozott idejű időtartamra – 2016. október 16. napjától
2017. március 15. napjáig – szerződést köt 90.000 Ft/hó + Áfa összegben (bruttó 114.300 Ft/hó),
melynek aláírására felhatalmazza Vella Ferenc Zsolt polgármestert, ellenjegyzésére felkéri Tóth
Zsuzsanna  osztályvezető-helyettest.  Az  ehhez  szükséges  forrást  az  önkormányzat  2016.  évi
költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.
Határidő: elfogadásra azonnal 

egyebekben szerződés szerint
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető-helyettes
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b.) Kultúrház nagyterem parketta cseréhez, parkettavásárlásról döntéshozatal 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

            (Az előterjesztés jelen jegyzőkönyv 20. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester elmondja,  hogy  a  kultúrház  nagytermének  parkettája  erősen
elhasználódott,  több helyen újra  kellett  rakni.  A költségvetés  tervezésekor  a  beruházásra  2.187.000 Ft
összeget terveztek. 176 m2-t kell burkolni, a m2 ára 6.360 Ft+Áfa. Az anyagköltség 1.440 e Ft Áfa-val
együtt. Ehhez jön hozzá a lerakás díja, kiegyenlítés 700 e Ft, lerakás 600 e Ft. Ehhez még van anyag 455 e
Ft. Összesen nettó 1.272.000 Ft+Áfa az anyag és munkadíj, bruttó 1.594.256 Ft. A teljes bekerülés 3,2
millió forint. 
Javasolja, hogy a fentiek szerint fogadja el a testület. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel
jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
    146/2016. (XI.10.) HATÁROZAT

                   Kultúrház parketta cserére érkezett ajánlat elbírálásáról döntéshozatal

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. az  Ábrahámhegy,  Badacsonyi  utca  13.  szám  alatti  épület  nagyterem  parkettájának

cseréjéhez szükséges Jump Air Basic parkettarendszert vásárol 200 m2 mennyiségben a
Graboplast  Padlógyártó Zrt-től  (9023 Győr,  Fehérvári  út  16/b.)  1.272.000 Ft+Áfa,  azaz
bruttó 1.615.440 Ft összegben, a hideg és meleg burkolatok készítésével a Galler-Bau Kft-t
(8256 Ábrahámhegy, Patak utca 15.,  képviseletében: Galler István) bízza meg 1.255.320
Ft+Áfa, azaz bruttó 1.594.256 Ft összegben.

2. az  1.  pontban  körülírt  összeget  az  önkormányzat  2016.  évi  költségvetésében  a
felhalmozási keret terhére biztosítja. 

3. felhatalmazza  Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert  a  parkettarendszer  megrendelésére,
valamint a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: elfogadásra azonnal 
megrendelésre  2016. november 11. 

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
Sütő Árpád műszaki ügyintéző      

c.) Forrás Kiadó ajánlata Ábrahámhegyi Zsebkalauzra
    Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
  
    (Szóbeli előterjesztés )

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt, polgármester az Ábrahámhegyi Zsebkalauz kiadvány elfogyott, a napirendek előtt
ismertette, hogy szükséges lenne rendelni. Egy változat lenne magyar-német-angol és egy változat magyar-
cseh-lengyel nyelven és 500-500 db-ot rendelnének mindegyik fajtából. 
Kéri a testületet, amennyiben egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
   147/2016. (XI.10.)  HATÁROZATA 

Az Ábrahámhegyi Zsebkalauz megrendeléséről 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. megrendeli a Forrás Kiadótól (székhely: 6726 Szeged Fogarasi u. 6/a.) az „Ábrahámhegyi

Zsebkalauz” kiadványt,  melynek  költségeit  a  2016.  évi  költségvetés  reklám-  és
propaganda kiadásainak jogcímére biztosítja, az alábbiak szerint:

 ár: bruttó 180 Ft/db
 mennyiség: 1000 db

2. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő:  elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos
Felelős: Vella Ferenc Zsolt, polgármester 

  Tóth Zsuzsanna pénzügyi előadó 

d.) 2015. évi jutalmazásra javaslat 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

             Szóbeli előterjesztés 

Hozzászólások:

Wolf Viktória jegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati
Hivatal eredményes gazdálkodása okán rendelkezik bérmaradvánnyal, melyhez javaslattal él a fenntartó
önkormányzatok felé,  hogy  mint  a  munkáltatói  jogkör  gyakorlója  azt  jutalom címén kifizethesse  még
munkavállalóinak ezen költségvetési évben. Megtakarítás keletkezésének oka, hogy az igazgatási ügyintézői
álláshely 2016. évben nem került betöltésre a hivatalban, illetve az idegenforgalmi adó ellenőrzésből is
maradt összeg. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester javasolja,  hogy ehhez járuljanak hozzá.  Kéri a testületet,  hogy aki
egyetért a határozati javaslattal, az kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
148/2016. (XI.10.)  HATÁROZATA 

                                                         a 2016. évi jutalmazásról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. javasolja  a  Badacsonytomaji  Közös  Önkormányzati  Hivatal  köztisztviselőinek

jutalmazását a munkáltatói jogkör gyakorlója felé a munkavállalók hosszú időn át történő
eredményes  munkavégzéséért,  kiválóan  végzett  munkája  elismeréseképpen  a
költségvetési szerv 2016. évi várható bérmaradványa terhére.

2. felhatalmazza Vella Ferenc Zsolt polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
az érintettek értesítésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Wolf Viktória jegyző
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e.) Javaslat szociális tűzifa juttatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására 

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
(Az előterjesztés  jelen jegyzőkönyv 21. melléklete)

Hozzászólások:

Wolf Viktória jegyző a szociális célú tűzifára benyújtott pályázaton 40 erdei m3 tűzifa támogatást nyertek
és ehhez szükséges a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól szóló rendelet elfogadása. 

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester kérdezi,  hogy  az  előzetesen  írásban  kiküldött  előterjesztéshez
kapcsolódóan  van-e  kérdés,  hozzászólás,  javaslat.  Megállapítja,  hogy  nincs.  Javasolja,  hogy  a
rendelettervezetet 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 rendeletet alkotta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2016. (XI.14.) önkormányzati rendelete   

                              a szociális célú tűzifa juttatásról 

(A rendelet jelen jegyzőkönyv 22. melléklete)

III. NAPIRENDEK UTÁN

Vella Ferenc Zsolt polgármester az Ábrahámhegyi Krónikából 500 db-ot rendelnek. Karácsonyra az
idősek és minden család kapna egy példányt.
További kérdés, hozzászólás nem lévén, a részvételt megköszöni és az ülést 19.30 órakor bezárja.

k.m.f.

Vella Ferenc Zsolt
polgármester

Wolf Viktória 
jegyző
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