
     ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
                     KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
              8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13. 

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

Ikt.szám: 1/2020.     
Készült: 1 példányban   

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének 2020.  február  13.
napján 9.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésén.

Az ülés helye: Badacsonytomaji  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Ábrahámhegyi  Kirendeltsége
Polgármesteri Irodájában (8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.)

Jelen vannak: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Kovács József alpolgármester 
Gáspár József képviselő
Miklai Zsuzsanna képviselő
Tóth Gábor képviselő (4 fő)

Távolmaradását bejelentette:
Kovács József alpolgármester (1 fő)

Tanácskozási joggal megjelent: 
Wolf Viktória jegyző            (1 fő)

Jelen vannak továbbá:
Slang Henrietta igazgatási ügyintéző (1 fő)

Lakosság részéről megjelent: (0 fő)

Vella Ferenc Zsolt polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket. A képviselő-testület soros,
nyílt ülését 9.00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből 4 fő jelen van,
Kovács  József  alpolgármester  úr  egészségügyi  okok  miatt  távolmaradását  bejelentette,  az  ülés
határozatképes.  A meghívót  és  az  előterjesztéseket  előzetesen  kiküldték,  azt  minden  képviselő
megkapta.  Kérdezi,  hogy kiegészítés,  módosító indítvány van-e? Megállapítja,  hogy nincs.  Kéri,
hogy aki a napirendek tárgyalásával egyetért, kézfeltartással jelezze.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2020. (II.13.) HATÁROZATA

A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. február 13-i soros,
nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

mailto:hivatal@abrahamhegy.hu
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NAPIRENDEK 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. Gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet véleményezéséről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

2. Gyermekétkeztetés  intézményi  térítési  díjáról  –  önkormányzati  rendelet
véleményezéséről Révfülöp
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

3. Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulása, Társulási  megállapodás
módosításának véleményezése és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

4. Civil szervezeteknek 2019. évben nyújtott támogatások elszámolásáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

5. Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület támogatásáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

6. Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület kérelme 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
Meghívott: Illés Zoltán elnök

7. Tatay Sándor Általános Iskola támogatási kérelme
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

8. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához támogatási kérelem
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

9. Magyar Légimentő Szolgálat felszereltsége ügyében támogatási kérelem
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

10. www.hirbalaton.hu támogatásáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

11. Balaton Televízió együttműködési ajánlatáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

12. A 2019. évben lebonyolított rendezvények értékelése, elszámolása
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

13. A 2020. évben lebonyolítandó rendezvényekről, rendezvényterv elfogadásáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

14. Testvérvárosi kapcsolatokról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

15. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

16. Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

17. Tájékoztatás Önkormányzati Magyar Államkötvények forgalom hozataláról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

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

http://www.hirbalaton.hu/
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19. Falugondnoki Szolgálat 2020. évi továbbképzési terve
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

20. Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési
Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

21. TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00022  számú  projekt  2.  számú  Támogatási  Szerződés
módosításáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

22. Ábrahámhegy Pinty utca szabályozása, telekalakítási eljárásról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

23. Ábrahámhegy 2220. hrsz-ú út viziközmű kiépítése
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

24. Tűzcsap kiépítési kérelem, Ábrahámhegy Cseresznye utcába
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

25. Strandtisztításról ajánlat
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

26. Szűcs Károly adomány felajánlása
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

27. Vollein Ferenc kérelméről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

28. Pályázatokról tájékoztató
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

29. Vegyes ügyek
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

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

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

I. NAPIRENDEK ELŐTT

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

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden képviselő megismerte. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs.
Javasolja  az  előterjesztés  szerinti  határozati  javaslatot  elfogadásra.  Kéri,  hogy  kézfelemeléssel
szavazzanak.

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
2/2020. (II.13.) HATÁROZATA

Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

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

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

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden képviselő megismerte. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs.
Javasolja  az  előterjesztés  szerinti  határozati  javaslatot  elfogadásra.  Kéri,  hogy  kézfelemeléssel
szavazzanak.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2020. (II.13.) 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

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

(Szóbeli előterjesztés)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, hogy 2020. január 22-én TÖOSZ gyűlés tisztújítóján
vett  részt,  küldöttségre  jelölését  megköszönte,  de  nem  tudta  elvállalni.  Volt  két  társulási
tanácsülésen Révfülöpön és Badacsonytomajon, illetve egyéb kötelező feladati között említendő,
hogy  mely  kulturális  és  egyéb  feladatokat  kell  ellátni  az  önkormányzatnak,  amelyek  között  a
testvérvárosi  kapcsolatok  is  szerepelnek,  testvérvárosi  látogatáson  részt  vettek  Bakonybélen.
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Lezajlott a falusi disznótor és a fonyódi kolbásztöltő. MTÜ-nél a strandrekonstrukciós pályázattal
kapcsolatos személyes egyeztetésen részt vett, amire 24 millió forintos támogatási összeget kaptak
és  az  ehhez  szükséges  iratanyagot  már  megküldték.  Kérdezi,  hogy  kérdés,  hozzászólás  van-e?
Megállapítja,  hogy  nincs.   Kéri,  hogy  aki  a  beszámoló  elfogadásával  egyetért,  kézfelemeléssel
szavazzon.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2020. (II.13.) HATÁROZATA

Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről

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

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. Napirendi pont
Gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet véleményezéséről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden  képviselő  megismerte.  Kérdezi  jegyző  asszonyt,  hogy  van-e  kiegészítés,  illetve
képviselőtársait, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs. Javasolja az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY   KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2020.(II.13.) HATÁROZATA

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadásra  javasolja  az
előterjesztésben  szereplő  gyermekétkeztetés  intézményi  térítési  díjáról  szóló  rendelet
tervezetet.
A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  Badacsonytomaj  Város
Önkormányzata polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Wolf Viktória jegyző
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2. Napirendi pont
Gyermekétkeztetés  intézményi  térítési  díjáról  –  önkormányzati  rendelet
véleményezéséről Révfülöp
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden  képviselő  megismerte.  Kiegészítette,  hogy  ábrahámhegyi  lakosok  is  igénybe  veszik  az
étkezést, a térítési díjakat a TT tárgyalta. Kérdezi jegyző asszonyt, hogy van-e kiegészítés, illetve
képviselőtársait, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs. Javasolja az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2020.(II.13.) HATÁROZATA

Az óvodai konyhán előállított gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. elfogadásra  javasolja  az  előterjesztésben  szereplő  gyermekétkeztetés  intézményi

térítési díjáról szóló rendelet tervezetet.
2. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata

Polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Wolf Viktória jegyző

3. Napirendi pont
Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulása, Társulási megállapodás
módosításának véleményezése és a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden  képviselő  megismerte.  Tájékoztatja  a  testületet,  hogy  csak  1  csoportot  indítanak
szeptembertől a csökkenő gyermeklétszám miatt az óvodában. Kérdezi jegyző asszonyt, hogy van-e
kiegészítés,  illetve  képviselőtársait,  hogy  kérdés,  hozzászólás  van-e?  Megállapítja,  hogy  nincs.
Javasolja  az  előterjesztés  szerinti  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  ezzel  egyetért,
kézfelemeléssel jelezze. 
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Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás meghozza az alábbi:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2020.(II.13.) HATÁROZATA

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsa 
Társulási megállapodásának és SZMSZ-nak módosításáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulása Társulási Megállapodását

felülvizsgálta  és  az  előterjesztésben  foglaltakkal  egyetért,  a  Társulási  Megállapodás
módosítását és egységes szerkezetét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

2. felkéri Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy a Társulási Tanács elnökét a döntésről
tájékoztassa.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

4. Napirendi pont
     Civil szervezeteknek 2019. évben nyújtott támogatások elszámolásáról

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden  képviselő  megismerte.  Kérdezi  jegyző  asszonyt,  hogy  van-e  kiegészítés,  illetve
képviselőtársait, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs. Javasolja az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2020.(II.13.) HATÁROZATA

Civil szervezeteknek 2019. évben nyújtott támogatások elszámolása

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a  civil  szervezetek  részére  2019.  évben  nyújtott  támogatás  elszámolásáról  szóló

beszámolókat megismerte, azokat jóváhagyólag tudomásul veszi.
2. felkéri Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

Határidő: elfogadásra azonnal, 
tájékoztatásra 15 nap

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző
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5. Napirendi pont
Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület támogatásáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden képviselő megismerte. Javasolja a 2020. évi megszorítások okán idén 350 ezer Ft összegben
a támogatást megszavazni. Kérdezi jegyző asszonyt, hogy van-e kiegészítés, illetve képviselőtársait,
hogy  kérdés,  hozzászólás  van-e?  Megállapítja,  hogy  nincs.  Javasolja  az  előterjesztés  szerinti
határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2020.(II.13.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület támogatásról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli

forrás  átvételére  és  átadására  vonatkozó  szabályokról  szóló  20/2013.(XI.21.)
önkormányzati  rendelete  –  a  továbbiakban:  Ör.  –  2.§  (2)  bekezdésében  biztosított
jogkörében eljárva az Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület (székhely: 8256 Ábrahámhegy,
Badacsonyi  u.  13.)  –  a  továbbiakban:  Egyesület  –  részére  2020.  évben vissza  nem
térítendő támogatást biztosít 350 ezer Ft összegben, azaz háromszázötvenezer forint
összegben.

2.elrendeli, hogy a támogatás kifizetése egy részletben, átutalással történjen az Egyesület
bankszámlájára 

3.a támogatás célja: működési kiadásainak támogatása
4.a támogatás felhasználásának határideje: 2020. december 31.
5.elrendeli, hogy az Egyesület a támogatásról 2021. január 31-ig köteles elszámolni.
6.a támogatási cél kormányzati funkciója: 031060 Bűnmegelőzés
7.felhatalmazza Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy fentiekben körülírt támogatásra a

Képviselő-testület  döntésének  megfelelő  tartalommal  kössön  megállapodást  az
Egyesülettel az Ör. 4.§ (2) bekezdésében meghatározottakra. 

8.felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát,
hogy az összeg kifizetéséről gondoskodjon.

9.utasítja Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak
elmaradásáról számoljon be.

Határidő: a megállapodás megkötésére: 2020. február 20. 
az összeg kifizetésére: megállapodás szerint
beszámolásra:  az elszámolást,  illetve elmaradása esetén az arra biztosított
határidő lejártát követő testületi ülésen.

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető helyettes
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6. Napirendi pont
     Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület kérelme 

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
Meghívott: Illés Zoltán elnök

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden  képviselő  megismerte.  Elmondja,  hogy  a  beruházások  miatt  2020.  évben  szoros
költségvetést diktál a képviselő-testület, a megszorítások okán idén 300 ezer Ft összegben javasolja
a támogatást megszavazni és azzal javasolja kiegészíteni a határozatot, hogy minden negyedév végét
követő 15 napon belül írásban számoljon be az egyesület a támogatási szerződésben rögzítettek
teljesítéséről  és a beszámolót a hivatal részére küldje meg. Kérdezi jegyző asszonyt, hogy van-e
kiegészítés,  illetve  képviselőtársait,  hogy  kérdés,  hozzászólás  van-e?  Megállapítja,  hogy  nincs.
Javasolja  az  előterjesztés  szerinti  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  ezzel  egyetért,
kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2020.(II.13.) HATÁROZATA

Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület kérelme – együttműködési megállapodásról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a „Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület” kérelme tárgyában előkészített előterjesztést

megismerte és folytatni kívánja az együttműködést és együttműködési megállapodás
megkötését  elrendeli  2020.  február  15.  napjától  2020.  december  31.  napjáig  tartó
határozott időtartamra ez előző megállapodásban rögzített tartalommal, – forráshiány
miatt  –  300.000  Ft  összeggel,  mely  összeget  az  önkormányzat  2020.  évi
költségvetésében a támogatási kiadások keret terhére biztosítja. 

2. elrendeli a szerződésben rögzíteni, hogy az egyesület minden negyedév végét követő 15
napon belül írásban számoljon be a teljesített feladatokról és a beszámolót a hivatal
részére küldje meg.

3. felkéri  Vella Ferenc Zsolt  polgármestert,  hogy a kérelmezőt  értesítse a döntésről és
egyben felhatalmazza az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: elfogadásra azonnal
szerződéskötésre 5 munkanap

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Slang Henrietta igazgatási ügyintéző
Tóth Zsuzsanna osztályvezető-helyettes

7. Napirendi pont
Tatay Sándor Általános Iskola támogatási kérelme
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete)
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Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden  képviselő  megismerte.  Kérdezi  jegyző  asszonyt,  hogy  van-e  kiegészítés,  illetve
képviselőtársait, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs. Javasolja az előterjesztés
szerinti  határozati  javaslat  elfogadását  30  ezer  Ft  támogatási  összeggel.  Kéri,  hogy  aki  ezzel
egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2020.(II.13.) HATÁROZATA

Tatay Sándor Általános Iskola támogatási kérelme

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Tatay Sándor Általános Iskola részére a 2020. évi sítáborozás költségeihez 30.000 Ft

összeggel hozzájárul, melyhez kapcsolóan az önkormányzat nevére kiállított számlát
befogadja. 

2. a támogatást az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a működési kiadások keret
terhére biztosítja. 

3. felhatalmazza Vella Ferenc Zsolt polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
és kötelezettségvállalás aláírására.

Határidő: elfogadásra azonnal
számlabefogadásra a sítábor végéig

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Tóth Zsuzsanna osztályvezető-helyettes

8. Napirendi pont
Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához támogatási kérelem
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden  képviselő  megismerte.  Kérdezi  jegyző  asszonyt,  hogy  van-e  kiegészítés,  illetve
képviselőtársait, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs. Javasolja az előterjesztés
szerinti  határozati  javaslat  elfogadását  azzal,  hogy  a  strandot  díjmentesen  igénybe  vehetik  a
gyermekek és kísérőik. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás meghozza az alábbi:
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2020.(II.13.) HATÁROZATA

Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat támogatásról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Balaton-felvidéki  Szociális,  Gyermekjóléti  és  Háziorvosi  Ügyeleti  Szolgálat  (8300

Tapolca,  Nyárfa  utca 3.)  részére  2020.  évben vissza  nem térítendő támogatásként  a
községi strandon díjmentes belépést biztosít a gyermekek és kísérőik számára.

2. felkéri Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy a kérelmezőt tájékoztassa a döntésről.

Határidő: azonnal
értesítésre 5 munkanap

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető helyettes

9. Napirendi pont
Magyar Légimentő Szolgálat felszereltsége ügyében támogatási kérelem
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden  képviselő  megismerte.  Kérdezi  jegyző  asszonyt,  hogy  van-e  kiegészítés,  illetve
képviselőtársait, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs. Javasolja az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2020.(II.13.) HATÁROZATA

Magyar Légimentő Nonprofit Kft támogatási kérelméről

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a Magyar Légimentő Szolgálat felszereltsége ügyében a Magyar Légimentő Nonprofit

Kft. (2040 Budaörs,  Légimentő út 8.) támogatási  kérelmét nem támogatja 2020. évi
költségvetési évben. 

2. felkéri Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy az érintettet a döntésről tájékoztassa.

Határidő: azonnal;
értesítésre 5 munkanap

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztályvezető helyettes
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10. Napirendi pont
www.hirbalaton.hu támogatásáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden  képviselő  megismerte.  Kérdezi  jegyző  asszonyt,  hogy  van-e  kiegészítés,  illetve
képviselőtársait, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs. Javasolja az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását 10 ezer Ft összeggel és azzal, ha az ábrahámhegyi 2020. évi
rendezvénytervet a honlapon közzéteszi. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY   KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2019.(II.14.) HATÁROZATA

Balatoni Futár Bt. támogatási kérelméről

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a  www.hirbalaton.hu működtetéséhez  egyösszegű  vissza  nem  térítendő  támogatást

biztosít 10.000 Ft összegben, mely összeget a 2020. évi költségvetésében a támogatási
keret  terhére  biztosít  azzal,  hogy  a  támogatást  az  esetben  biztosítja,  ha  az
ábrahámhegyi 2020. évi rendezvénytervet a támogatott a honlapon közzéteszi.

2. utasítja  a  polgármestert,  hogy  a  támogatás  átadásáról  kössön  megállapodást,  és
intézkedjen annak kifizetéséről. A szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: elfogadásra azonnal, szerződéskötésre 15 nap
Felelős:    Vella Ferenc Zsolt polgármester, 

Tóth Zsuzsanna osztályvezető-helyettes 
 

11. Napirendi pont
Balaton Televízió együttműködési ajánlatáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden  képviselő  megismerte.  Kérdezi  jegyző  asszonyt,  hogy  van-e  kiegészítés,  illetve
képviselőtársait, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs. Javasolja az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

http://www.hirbalaton.hu/
http://www.hirbalaton.hu/
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2020. (II.13.) HATÁROZATA 

Balaton Televízió együttműködési megállapodásról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a  Balaton  Televízió  együttműködési  megállapodásra  vonatkozó  előterjesztését

megismerte,  az  abban  foglaltakat  tudomásul  véve  2020.  évben  nem  kíván
megállapodást kötni e tárgyban.

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

Határidő: elfogadásra azonnal
tájékoztatásra 5 munkanap

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

12. Napirendi pont
A 2019. évben lebonyolított rendezvények értékelése, elszámolása
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden  képviselő  megismerte.  Kérdezi  jegyző  asszonyt,  hogy  van-e  kiegészítés,  illetve
képviselőtársait, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs. Javasolja az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2020.(II.13.) HATÁROZATA

A 2019. évben lebonyolított rendezvények értékelése, elszámolása

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évben lebonyolított
rendezvények értékelése, elszámolása tárgyában készített tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Tóth Zsuzsanna osztályvezető-helyettes

13. Napirendi pont
A 2020. évben lebonyolítandó rendezvényekről, rendezvényterv elfogadásáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. melléklete)
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Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden  képviselő  megismerte.  Kérdezi  jegyző  asszonyt,  hogy  van-e  kiegészítés,  illetve
képviselőtársait, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs. Javasolja az előterjesztés
szerinti  határozati  javaslat  elfogadását  12.446  ezer  Ft  összeggel  és  azzal,  hogy  felkéri  a
közművelődésért  felelős  munkatársat,  hogy  a  jegyző  részére  küldje  meg  a  rendezvényekre
vonatkozó részletes költségtervet. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2020.(II.13.) HATÁROZATA

A 2020. évi rendezvényekről – Rendezvényterv elfogadásáról 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2020.  évi
Rendezvénytervet  elfogadja  és  a megvalósításhoz szükséges  12.446  ezer  Ft  összeget  az
önkormányzat  2020.  évi  költségvetésében a  működési  kiadások keret  terhére  biztosítja.
Felkéri  a  közművelődésért  felelős  munkatársat,  hogy  a  jegyző  részére  küldje  meg  a
rendezvényekre vonatkozó részletes költségtervet.

Határidő: azonnal, 
egyebekben rendezvényterv szerint
költségterv megküldésére 5 munkanap

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Tóth Zsuzsanna osztályvezető-helyettes
közművelődésért felelős munkatárs

14. Napirendi pont
Testvérvárosi kapcsolatokról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(szóbeli előterjesztés)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester  elmondja,  hogy Csíkcsícsóval  és Nagymegyerrel évek óta jó
barátságot ápol a település, javasolja a testvérvárosi kapcsolatot ennek megfelelően „szentesíteni”.
A  megállapodáshoz  az  Mötv.  idevonatkozó  szakasza  szerint  minősített  többségű  szavazás
szükséges. Kérdezi jegyző asszonyt, hogy van-e kiegészítés, illetve képviselőtársait,  hogy kérdés,
hozzászólás  van-e?  Megállapítja,  hogy  nincs.  Javasolja  az  ülésen  kiosztott  határozati  javaslat
elfogadását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás meghozza az alábbi:
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2020.(II.13.) HATÁROZATA

Testvérvárosi kapcsolatokról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  42.§  6.

pontjában  foglalt  hatáskörében  eljárva  Nagymegyer  (Szlovákia)  és  Csíkcsícsó
(Románia) települések önkormányzataival együttműködési megállapodást köt.

2. felhatalmazza  Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert  az  együttműködési  megállapodás
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Wolf Viktória jegyző
Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

15. Napirendi pont
     Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden  képviselő  megismerte.  Kérdezi  jegyző  asszonyt,  hogy  van-e  kiegészítés,  illetve
képviselőtársait, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs. Javasolja az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY   KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2020.(II.13.) HATÁROZATA

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetéséről

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
I. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését a határozat

1-4.  mellékletét  képező  mérlegek  és  kimutatások  szerint  jóváhagyja  az  alábbiak
szerint:
a) Kiadási főösszege             130.474.157Ft, melyből
aa) Működési kiadások 128.944.157 Ft

ebből:
1. személyi juttatások: 85.696.317 Ft
2. munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.017.840 Ft
3. dologi kiadások: 28.230.000 Ft
4. ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 Ft
5. egyéb működési célú kiadások: 0 Ft

ab) Felhalmozási kiadások 1.530.000 Ft
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ac) Finanszírozási kiadások 0 Ft
b) Bevételi főösszege 130.474.157Ft, melyből:

ba) Költségvetési bevételek 30.189.675 Ft
ebből:
1. működési célú támogatások Áht. belül: 27.989.675 Ft
2. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről: 0 Ft
3. közhatalmi bevételek: 0 Ft
4. működési bevételek: 2.200.000 Ft
5. felhalmozási bevételek: 0 Ft
6. működési célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft

bb) Finanszírozási bevételek 100.284.482 Ft
II. költségvetési engedélyezett létszámkeret: 25fő, ebből

22 fő közszolgálati tisztviselő, 
3 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

16. Napirendi pont
Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden képviselő megismerte. 
Javasolja  a  létszámgazdálkodás  felülvizsgálatát  és  a  kötelező  önkormányzati  feladatoknál  a
munkakörök áttekintését és a szoros gazdálkodást ez évben. Kérdezi jegyző asszonyt, hogy van-e
kiegészítés,  illetve  képviselőtársait,  hogy  kérdés,  hozzászólás  van-e?  Megállapítja,  hogy  nincs.
Javasolja  az  előterjesztés  szerinti  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  ezzel  egyetért,
kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY   KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2020.(II.13.) HATÁROZATA

az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-ában biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat saját
bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
költségvetési  évet  követő  három évre  várható  összegét  az  határozat  melléklete  szerinti
tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
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Tóth Zsuzsanna ov.helyettes

ÁBRAHÁMHEGY   KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2020.(II.13.) HATÁROZAT MELLÉKLETE

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése
válik vagy válhat szükségessé (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI 
ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése
Rovat-
szám

 kiadási
eredeti

előirányzat

 ebből
kiadási

előirányzat
fedezete-

saját forrás 

ebből
kiadási

előirányzat
fedezete-
adósságot

keletkeztető
ügylet

adósságot
keletkeztető

ügylet
fajtája

adósságot
keletkeztető

ügylet
rovatszáma

(B8)

adósságot
keletkeztető

ügylet
kezdő

időpontja

adósságot
keletkeztető

ügylet
lejárati

időpontja

adósságot
keletkeztető

ügylet- várható
visszatérítendő

összege
(kamattal)

leáratig
mindösszesen

Immateriális javak beszerzése, 
létesítése

K61
        

Ingatlanok beszerzése, 
létesítése 

K62
        

Informatikai eszközök 
beszerzése, létesítése

K63
        

Egyéb tárgyi eszközök 
beszerzése, létesítése

K64
22281200 

            
4885685          

Részesedések beszerzése K65         
Meglévő részesedések 
növeléséhez kapcsolódó 
kiadások

K66
        

Beruházási célú előzetesen 
felszámított általános forgalmi 
adó

K67        
6015924   

            
1319136          

Beruházások K6      
28297124 

            
6204821    

              
-      

              
-      

              
-      

               
-      

              
-      

                   
-      

Ingatlanok felújítása K71      
25578870 

            
8649736          

Informatikai eszközök 
felújítása

K72
        

Egyéb tárgyi eszközök 
felújítása 

K73
        

Felújítási célú előzetesen 
felszámított általános forgalmi 
adó

K74        
6906295   

            
3937008          

Felújítások K7
32485165 

          
12586744    

              
-      

              
-      

              
-      

               
-      

              
-      

                   
-      

Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének
végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése
Rovat-
szám

 adósságot
keletkeztető
ügylet kezdő
időpontja 

 adósságot
keletkeztető
ügylet lejárati

időpontja 

 adósságot
keletkeztető

ügyletekből és
kezességvállalásokból

fennálló
kötelezettségek  

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111    

ebből: pénzügyi vállalkozás B8111    

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112    

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113    

ebből: pénzügyi vállalkozás B8113    
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Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811                    -                    -                          -      

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121    

ebből: befektetési jegyek B8121    

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122    

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123    

ebből: kárpótlási jegyek B8123    

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124    

Belföldi értékpapírok bevételei B812                    -                    -                          -      

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése B821    

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822    

Külföldi értékpapírok kibocsátása B823    

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824    

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek B824    

ebből: más kormányok B824    

ebből: külföldi pénzintézetek B824    

Külföldi finanszírozás bevételei B82                    -                    -                          -      

Rovat megnevezése
Rovat-
szám

 saját bevételek
2020. 

 saját bevételek
2021. 

 saját bevételek
2022. 

 saját bevételek
2023. 

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 
értelmében az önkormányzat saját 
bevételének minősül

     

1.a helyi adóból és a települési adóból származó
bevétel,

      52 300 000      52 400 000       52 400 000     52 400 000    

2. az önkormányzati vagyon és az 
önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog 
értékesítéséből és hasznosításából származó 
bevétel,

                     -                     -                    -

3. az osztalék, a koncessziós díj és a 
hozambevétel,

                    -                    -                     -                    -

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, 
részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből 
vagy privatizációból származó bevétel,

                    -                    -                     -                    -

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,            100 000           105 000            105 000          105 000

6. a kezesség-, illetve garanciavállalással 
kapcsolatos megtérülés.

                    -                    -                     -                    -

ÖSSZESEN:       52 400 000      52 505 000       52 505 000     52 505 000    

Vella Ferenc Zsolt polgármester  javasolja az előterjesztés szerinti rendelettervezet elfogadását.
Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotja:

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

(A rendelet a jegyzőkönyv 18. melléklete)

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142896.245143#foot4
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17. Napirendi pont
Tájékoztatás Önkormányzati Magyar Államkötvények forgalom hozataláról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden  képviselő  megismerte.  Kérdezi  jegyző  asszonyt,  hogy  van-e  kiegészítés,  illetve
képviselőtársait, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs. Javasolja az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY   KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2019.(II.13.) HATÁROZATA

Tájékoztatás Önkormányzati Magyar Államkötvények forgalomba hozataláról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága részéről az ÁKK ZRt. 2020.

január  14.  napján  új,  fix  kamatozású  2023/Z sorozatszámú Önkormányzati  Magyar
Államkötvény tárgyában előkészített előterjesztést megismerte, azt tudomásul veszi.

2. 2020. költségvetési évben nem kíván Államkötvényt vásárolni.

Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester, 

Tóth Zsuzsanna osztályvezető-helyettes 
 

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

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden  képviselő  megismerte.  Kérdezi  jegyző  asszonyt,  hogy  van-e  kiegészítés,  illetve
képviselőtársait, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs. Javasolja az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás meghozza az alábbi:
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2020.(II.13.) HATÁROZATA

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

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. – 2020/2021. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét
Ábrahámhegy település teljes közigazgatási területeire vonatkozóan

2. felkéri Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy a döntésről a Balatonfüredi Tankerületi
Központ igazgatóját értesítse.

Határidő: azonnal; 
értesítésre 5 munkanap

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

19. Napirendi pont
      Falugondnoki Szolgálat 2020. évi továbbképzési terve

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden  képviselő  megismerte.  Kérdezi  jegyző  asszonyt,  hogy  van-e  kiegészítés,  illetve
képviselőtársait, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs. Javasolja az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2020. (II.13.) HATÁROZATA

A falugondnoki szolgálat 2020. évi továbbképzési terve jóváhagyásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a  falugondnoki  szolgálat  2020.  tervét  a  határozat  melléklete  szerinti  tartalommal

elfogadja.
2. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a falugondnokot tájékoztassa.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintéző

23/2020. (II.13.) HATÁROZAT MELLÉKLETE
Továbbképzési terv - Falugondnoki Szolgálat

Ábrahámhegy 2020. év
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Továbbképzésen részt vevő: 1 fő (Pacsi József falugondnok)
Várható távolléti idő: 5 munkanap
Helyettesítés rendje: a helyettesítésről a polgármester gondoskodik
A továbbképzésre fordítható forrás: 60.000.-Ft
Továbbképzési kötelezettségét teljesíti: várhatóan  igen  (a  jelenlegi  továbbképzési

időszak 2018. július 01-től 2022. június 30-ig tart,
mely időszakban 80 pontot kell megszereznie)

20. Napirendi pont
Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési
Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden képviselő megismerte. Megemlíti, hogy bár nem a napirendhez kapcsolódik, de publikálták
a 2020. évre meghirdetett lomtalanítás időpontját a lakosság felé. Kérdezi jegyző asszonyt, hogy
van-e kiegészítés, illetve képviselőtársait, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs.
Javasolja  az  előterjesztés  szerinti  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  ezzel  egyetért,
kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2020.(II.13.) HATÁROZATA

 Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési
Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a  Észak-Balatoni  Térség  Regionális  Települési  Szilárdhulladék  Kezelési

Önkormányzati  Társulás 2019. évi  tevékenységéről  szóló beszámolót az előterjesztés
szerinti tartalommal elfogadja.

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

Határidő: elfogadásra azonnal, 
tájékoztatásra 5 munkanap

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

21. Napirendi pont
TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00022  számú  projekt  2.  számú  Támogatási  Szerződés
módosításáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. melléklete)
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Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden képviselő megismerte. Tájékoztatja a testületet, hogy a kormányhatározat szerinti 85 millió
forintos  ráemelési  kérelemhez  kapcsolódó  iratanyagot  a  MÁK  felé  megküldték,  várják
visszajelzésüket  a  többlettámogatás  kiutalása  tárgyában.  Kérdezi  jegyző  asszonyt,  hogy  van-e
kiegészítés,  illetve  képviselőtársait,  hogy  kérdés,  hozzászólás  van-e?  Megállapítja,  hogy  nincs.
Javasolja  az  előterjesztés  szerinti  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  ezzel  egyetért,
kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2020.(II.13.) HATÁROZATA

Tájékoztató a pályázatokról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  TOP-1.2.1-15-VE1-2016-
0002  azonosító  számú,  “Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  komplex  turisztikai
fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó – előterjesztés melléklete szerinti – Támogatási
Szerződés  2.  számú módosítását  elfogadja  és  egyben felhatalmazza  Vella  Ferenc  Zsolt
polgármestert,  hogy  támogatási  szerződést  aláírja,  a  szükséges  intézkedéseket,
nyilatkozatokat megtegye.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

Tóth Zsuzsanna osztályvezető-helyettes

22. Napirendi pont
Ábrahámhegy Pinty utca szabályozása, telekalakítási eljárásról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 24. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden  képviselő  megismerte.  Kérdezi  jegyző  asszonyt,  hogy  van-e  kiegészítés,  illetve
képviselőtársait, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs. Javasolja az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY   KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2020.(II.13.) HATÁROZATA 

Ábrahámhegy Pinty utca szabályozása

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
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1. az „Ábrahámhegy Pinty utca szabályozása, telekalakítási eljárásról” tárgyban készített
előterjesztést megismerte.

2. felkéri  a  Badacsonytomaji  KÖH  Műszaki  Osztályát  a  földmérési  munkarészek
tekintetében árajánlatok bekérésére.

3. felkéri  Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert,  hogy  a  kérelmezőt  és  az  érintett
tulajdonosokat értesítse a döntésről.

Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző

23. Napirendi pont
Ábrahámhegy 2220. hrsz-ú út viziközmű kiépítése
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 25. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden képviselő megismerte. Megemlítii, hogy a DRV ZRt. átvette vagyonkezelésbe és a Magyar
Állam  tulajdonba  a  község  közművagyonát  többszázmillió  forint  értéken,  illetve  átutalással  is
teljesítettek a szolgáltató felé mintegy 20 millió forintot. Javasolja a hálózatbővítéssel kapcsolatos
kérelmét  az  ügyfél  felé,  hogy  a  vagyonkezelő  DRV ZRt.  felé  küldje  meg,  és  ha  szükséges,  a
beruházáshoz a testület részéről a tulajdonosi hozzájárulását adják meg. Kérdezi jegyző asszonyt,
hogy van-e kiegészítés, illetve képviselőtársait, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy
nincs. Javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot az előbbi módosításokkal kiegészítve
elfogadásra. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY   KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2020.(II.13.) HATÁROZATA 

Ábrahámhegy 2220 hrsz-ú út víziközmű-kiépítése

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. az „Ábrahámhegy 2220 hrsz-ú út víziközmű-kiépítése” tárgyban beérkezett kérelmeket

és előkészített előterjesztést megismerte.
2. tekintettel  arra,  hogy  a  DRV ZRt.  vagyonkezelésbe  és  a  Magyar  Állam tulajdonba

átvette  Ábrahámhegy  község  közművagyonát,  javasolja  kérelmezőknek,  hogy  a
hálózatbővítéssel kapcsolatos kérelmüket a vagyonkezelő DRV ZRt. felé beadni, mivel
az önkormányzat forráshiány miatt a kérelmet támogatni, befogadni nem tudja.

3. felhatalmazza  Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert  a  szerződés  aláírására  és  egyben
felkéri, hogy a döntésről a kérelmezőket értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal
tájékoztatásra 5 munkanap

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző
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24. Napirendi pont
Tűzcsap kiépítési kérelem, Ábrahámhegy Cseresznye utcába
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 26. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden  képviselő  megismerte.  Kérdezi  jegyző  asszonyt,  hogy  van-e  kiegészítés,  illetve
képviselőtársait, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs. Javasolja az előterjesztés
szerinti I. határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY   KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
28/2020.(II.13.) HATÁROZATA 

Tűzcsap kiépítés kérelem Ábrahámhegy Cseresznye utcába

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Benedek  Zoltán  tűzcsap  kiépítésével  kapcsolatos  kérelme  tárgyában  készített

előterjesztést megismerte,
2. az Ábrahámhegy Cseresznye utcába, közterületre történő tűzcsap létesítés költségeihez

forráshiány miatt 2020. évi költségvetésében nem járul hozzá.
3. felkéri Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

Határidő: azonnal
egyebekben 8 nap

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző

25. Napirendi pont
Strandtisztításról ajánlat
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 27. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden képviselő megismerte. Megjegyzi,  hogy a tárgybani ajánlatot nem javasolja támogatásra,
mivel  a  strandtisztítási  feladatokat  évek  óta  más  céggel  oldják  meg,  akik  megelégedésükre
szolgálnak. Kérdezi jegyző asszonyt, hogy van-e kiegészítés, illetve képviselőtársait, hogy kérdés,
hozzászólás van-e? Megállapítja,  hogy nincs. Javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat
elfogadását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás meghozza az alábbi:
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ÁBRAHÁMHEGY   KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/2020.(II.13.) HATÁROZATA 

Strandtisztításról ajánlat

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Bárányos  Bence  strandtisztítás  tárgyában  készített  előterjesztést  megismerte,  e

vonatkozásban szerződést nem köt.
2. felkéri Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy az érintettet a döntésről tájékoztassa.

Határidő: azonnal
egyebekben 8 nap

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Mogyorósi Katalin műszaki ügyintéző

26. Napirendi pont
Szűcs Károly adomány felajánlása
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 28. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden  képviselő  megismerte.  Kérdezi  jegyző  asszonyt,  hogy  van-e  kiegészítés,  illetve
képviselőtársait, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs. Javasolja az előterjesztés
szerinti  határozati  javaslat  elfogadását  és  a  köszönetnyilvánítást,  illetve  a  célként  az  útfelújítást
megjelölni. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
30/2020.(II.13.) HATÁROZATA

Szűcs Károly adomány felajánlása

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Szűcs Károly adomány felajánlás tárgyában az előterjesztést megismerte, az adományt

köszönettel  elfogadja,  mely  felajánlott  összeget  útfelújítás  célterületen  kívánja
felhasználni. 

2. felkéri  a  polgármestert,  hogy  Adományozó  felé  a  képviselő-testület  köszönetét
tolmácsolja és egyben felhatalmazza az adományozási megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző



26

27. Napirendi pont
Vollein Ferenc kérelméről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 29. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden  képviselő  megismerte.  Kérdezi  jegyző  asszonyt,  hogy  van-e  kiegészítés,  illetve
képviselőtársait, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs. Javasolja az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/2020. (II.13.) HATÁROZATA 

Vollein Ferenc kérelméről

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Vollein Ferenc kérelmét támogatja és Vollein Ferenc balatoni mondákat megjelenítő

festményekhez kapcsolódó kiállításhoz a helyszínt 2020. augusztus 9. napján biztosítja,
mely  kiállítás  a  Veszprém  Európa  Kulturális  Fővárosa  2023.  rendezvénysorozat
keretében kerül megrendezésre. 

2. az 1. pontban körülírt kiállításhoz kapcsolódóan további forrást nem biztosít.
3. felkéri Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.

Határidő: elfogadásra azonnal
tájékoztatásra 5 munkanap

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

28. Napirendi pont
Pályázatokról tájékoztató
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 30. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden  képviselő  megismerte.  Kérdezi  jegyző  asszonyt,  hogy  van-e  kiegészítés,  illetve
képviselőtársait, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs. Javasolja az előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás meghozza az alábbi:
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
32/2020.(II.13.) HATÁROZATA

Tájékoztató a pályázatokról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  pályázatokról  szóló
tájékoztatót  elfogadja  és  egyben  felhatalmazza  Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert,  hogy
„Ábrahámhegy Község Strand rekonstrukciója” című projekthez kapcsolódó támogatási
szerződést aláírja, a szükséges intézkedéseket, nyilatkozatokat megtegye.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

Tóth Zsuzsanna osztályvezető-helyettes

29. Napirendi pont
Vegyes ügyek
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  a  Nemzeti  Regattát  ez  évben  júniusban
megrendezik, ismerteti a nevezési feltételeket. Kérdezi képviselőtársait, hogy kérdés, hozzászólás
van-e? Megállapítja,  hogy nincs. Javasolja a 100.000 Ft + ÁFA összegű nevezési díjról a döntés
meghozatalát. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2020.(II.13.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Siófokon 2020. június 6-7-
én  megrendezésre  kerülő  Nemzeti Regatta –  Magyarország  Településeinek  Vitorlás
Fesztiválja - rendezvényre a 100.000 FT + ÁFA összegű nevezési díjat az önkormányzat
2020. évi költségvetésében a működési kiadások keret terhére biztosítja. Felhatalmazza a
polgármestert a nevezési lap aláírására és megküldésére.

Határidő: elfogadásra azonnal
egyebekben kiírás szerint

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Illésné Rácz Andrea igazgatási ügyintéző
Tóth Zsuzsanna ov.helyettes

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  tájékoztatja  a  testületet,  hogy  a  Kozsda  Imre  Erdei
Magánmúzeum 200  ezer  Ft  összegű  bérleti  díj  ellenében  bérbe  adná  az  említett  kiállítóhelyet,
melyhez  kapcsolódóan  úgy  ítéli  meg,  hogy erre  a  költségvetésben  most  sajnos  nincsen  forrás.
Elmondja, hogy évek óta karbantartással segítik a tulajdonosokat, javasolja ezt a gesztust a jövőben
is megtenni, illetve azt, hogy 1 fő diákmunkással a nyitvatartási időben vállalják át az üzemeltetést,
illetve a szezonális időszakra a rezsiköltséget. Javasolja továbbá azzal megkeresni a tulajdonosokat,
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hogy a bérleti díjat gondolják át, tudják e esetleg mérsékelni. Kérdezi képviselőtársait, hogy kérdés,
hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
34/2020.(II.13.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a  Kozsda  Imre Erdei  Magánmúzeum tulajdonosainak  megkeresését  megköszöni  és

vállalja 1 fő diákmunkás foglalkoztatásával a szezonális nyitvatartási időben a múzeum
üzemeltetését,  illetve  az  ezen  időszakra  vonatkozó rezsiköltséget,  továbbá  az  előző
évekhez hasonlóan vállalja a karbantartást (fűnyírás, területrendezés). 

2. felkéri  a  polgármestert,  hogy  keresse  meg  a  tulajdonosokat,  hogy  a  bérleti  díj
megfizetését  az  önkormányzat  ilyen  összegen  forráshiány  miatt  nem  tudja  miatt
biztosítani, annak esetleges mérséklését kezdeményezze. 

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

Wolf Viktória jegyző
Tóth Zsuzsanna ov.helyettes

Vella Ferenc Zsolt polgármester mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a nyilvános
ülést 11,35 órakor berekeszti.

k.m.f.

Vella Ferenc Zsolt
polgármester

Wolf Viktória 
jegyző


	k.m.f.

