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

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

Ikt.szám: 3/2020.     
Készült: 1 példányban   

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének 2020.  július  16.
napján 8.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésén.

Az ülés helye: Kultúrház (8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.)

Jelen vannak: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Kovács József alpolgármester 
Gáspár József képviselő 
Miklai Zsuzsanna 
Tóth Gábor képviselő (5 fő)

 
Tanácskozási joggal megjelent: 

Wolf Viktória jegyző            (1 fő)

Meghívottak: Sztrik Ákos r.százados
Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető
Slang Henrietta ügyintéző

 Földi Laura ügyintéző
Gyimesi Mónika ügyintéző
Part Andrásné jegyzőkönyvvezető (6 fő)

Lakosság részéről megjelent: (0 fő)

Vella Ferenc Zsolt polgármester  tisztelettel  köszönti a megjelenteket.  Megállapítja,  hogy az 5
tagú képviselő-testületből 5 fő jelen van, 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
88/2020. (VII.16.) HATÁROZATA

A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2020.  július  16-i  soros,
nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

mailto:hivatal@abrahamhegy.hu


2

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. Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  az
önkormányzat  2020.  évi  költségvetéséről  szóló  1/2020.(II.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

2. A  2020.  évben  lebonyolítandó  rendezvényekről,  rendezvényterv
módosításáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

3. 2020. évi Bornapok
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

4. Tájékoztatás a Fagyöngy Sportház működéséről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

5. Automata öntözőrendszer javítási munkái strandon
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

6. Ábrahámhegy közterületi virágosításról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

7. Groupama  Biztosítónál  Generáció  Tőkemegtakarítási  Életbiztosítás
kötése
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

8. Vetsey Anita terület bérleti kérelme
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

9. Ábrahámhegy 0106/4 hrsz-ú ingatlan helyi közúttá történő átminősítése, 
vagyonhasznosítása
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

10. Ábrahámhegy csónakveszteglő pályázatainak elbírálása
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

11. Johann és Brigitte Kohler belterületbe csatolási kérelme
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

12. Ábrahámhegy  Község Önkormányzat  tulajdonában lévő  0120/32  hrsz-ú
ingatlan hasznosításáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

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

14. Tematik  Kábel  Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Kft-vel  együttműködési
megállapodás megkötése  
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

15. Balaton Díj
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

16. Vegyes ügyek
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.
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Határidő: azonnal
Felelős: Vella Zsolt polgármester

I. NAPIRENDEK ELŐTT

Vella Ferenc Zsolt polgármester köszönti Sztrik Ákos rendőrszázados urat. Felkéri, hogy az írott
szabályokon túl adjon tájékoztatást a rendezvények megtartásának lehetőségéről, mivel a Bornapok
megrendezésére a közeljövőben kerülne sor.

Sztrik Ákos r. százados köszönti a jelenlévőket. Elmondja, hogy a COVID 19 vírus kényes téma,
a jelen szabályozás augusztus 15-ig van fenntartva. Maximum 500 fős rendezvény tartható, ehhez a
helyszínt kordonnal kell lekeríteni, és a be- és kiléptetést meg kell szervezni, melyhez legalább 10
formaruhába öltözött biztonsági személyzetre van szükség. Egyelőre így tartható rendezvény, de a
szabályok naponta változhatnak. 

Vella Ferenc Zsolt  polgármester szerint  az 500 fős korlátozás zenés,  táncos rendezvényekre
vonatkozik. Kérdezi, hogy milyen előírások vonatkoznak akkor, ha nincs zene, csak a borászatok
települnek ki. 

Sztirk Ákos r.  százados elmondja,  hogy ugyanazok.  A padok között  az 1,5 méter távolságot
tartani kell. Akkor is rendezvénynek minősül, ha a jogszabály külön nem tér ki rá, mindegy, hogy
van-e zeneszolgáltatás. Csak kordonnal körbe kerítve és be- és kiléptetéssel kivitelezhető. 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ha a borász közterület használatra kér engedélyt, közterület
használati és területhasználati díjat fizet, akkor bor kirakodásnak minősülhet. Ha a borászok közül
valaki  bekapcsol  egy  magnót,  énekelni  és  táncolni  kezdenek  a  jelenlévők,  akkor  rendezvény.
Javasolja  lekorlátozni,  hogy borászatonként  3  garnitúra  asztal  és  pad rakható ki,  ez  5 borászat
esetében maximum 100 embert jelent. Viszont látva bizonyos egységek tulajdonosait, nehéz lesz a
szabályokat betartatni.  A strandon is lehet arra számítani,  hogy valaki kitesz egy magnót, akkor
rendezvénynek minősül, és minden felelősség a polgármesteré, függetlenül a szervezőtől. Ha valaki
kihívja  a  rendőrséget,  akkor  a  résztvevők  is,  és  az  önkormányzat  is  szabálysértési  eljárás  alá
vonhatók. 

Sztrik Ákos r. százados elmondja, hogy ha egy borász kitelepülési engedéllyel kipakol pld. az út
mellé,  az  rendben  van,  de  ha  be  van  jelentve,  illetve  meghirdetve,  akkor  már  rendezvénynek
minősül. A legjobb megoldás, ha kordonnal körbe kerítve, megfelelő biztonsági személyzet mellett
– melyről a szervezőknek kell gondoskodni - kerül sor a rendezvényre. A rendezvény biztosítását a
rendőrség nem tudja felvállalni, van olyan hétvége, hogy egyszerre 7-8 rendezvény van a térségben. 

Wolf Viktória jegyző – nem ledegradálva a polgárőröket – elmondja, hogy nekik nincs intézkedési
jogkörük,  nem  szólíthatnak  fel  senkit.  Biztonsági  céggel  kell  szerződést  kötni,  előírva,  hogy
kötelesek egyenruhát viselni a biztonsági őrök, illetve ki kell kötni, hogy felelősséggel tartoznak az
előírások  betartásáért,  azért,  hogy  hány  ember  tartózkodik  a  területen.  Jelenleg  is  járványügyi
helyzet van, elegendő egy vírusfertőzött ember, és nagy baj lehet.

Sztrik  Ákos  r.  százados elmondja,  hogy  kialakulhat  egy  nagyobb  fertőzési  gócpont.  Ilyen
esetekben a rendőrség visszakövetéseket csinál, vizsgálva a rendező felelősségét. 
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Gáspár  József  képviselő elmondja,  hogy  a  törvény  igazából  azt  írja,  hogy kifejezetten  zenés,
táncos  rendezvényekre  vonatkozik  az  500  fős  létszámhatár,  pld.  sportrendezvényekre  nem
vonatkozik. Idézi a 23/2011. (03.18.) Kormányrendelet vonatkozó részét.

Wolf Viktória jegyző szubjektív kiegészítésként elmondja, hogy a kormányrendelet értelmezhető
szűkebb és tágabb értelemben. Ha a borárusítás tartható lenne közterület használattal, 3-4 borász
kitelepülésével, nem lenne probléma. Viszont, ha elindul egy facebook kampány, ez nem tartható.
Egyetért azzal,  hogy keretek közé szorítva,  a felelős megnevezésével,  megbízott  szakszemélyzet
alkalmazásával, a jogszabályok betartásával tarthatók rendezvények.

Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, hogy az elhangzottak alapján úgy tűnik, hogy az idén
nem lesznek Bornapok, illetve a strandi zenés rendezvényeket sem ajánlott megtartani. 

Sztrik Ákos r.  százados megjegyzi,  hogy a strandi rendezvények is  megtarthatók az előírások
szerint, mindenkit bele kell számítani a létszámba, aki a strandon tartózkodik. 

Wolf Viktória jegyző ismerteti a jogszabály 2. szakaszát,  miszerint polgármester úr a felelős a
strandi rendezvények esetében is, mivel a strand üzemeltetője Ábrahámhegy Önkormányzata. A
biztonsági  személyzet  a  vagyonvédelem  biztosítására  kapott  felhatalmazást,  a  rendezvények
biztosítására nem. A strandbulik szervezését az önkormányzat nem akarja gátolni, de legyen meg a
felelőse, aki a biztonsági személyzetet fizeti,  illetve a szabályokat betartatja.  Augusztus 16. után
korlátlan létszámú rendezvényeket lehet tartani jelen állás szerint.

Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, hogy mindenkinek karszalagot kellene adni, illetve 2
méterenként biztonsági őröket állítani, hogy a kordont ne ugorja át senki. Úgy gondolja, hogy a
rendezvények egyelőre nem tarthatók meg. Mivel a rendezvények elmaradtak, a családi házaknál
megszaporodtak  az  esti  összejövetelek.   Van-e  mód arra,  hogy  a  szezonban  szombatonként  a
strandi büfék éjjel 2-ig maradjanak nyitva, zeneszolgáltatás nélkül.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a kereskedelmi igazgatásról szóló jogszabályok értelmében a
nyitvatartási idő engedélyhez kötött, azt be kell tartani. A NAV, a NÉBIH és az önkormányzat
ellenőrizheti,  közigazgatási  eljárás  keretében  bírságot  szabhat  ki.  A  nyitvatartási  idő  bármikor
módosítható kérelemmel. 

Tóth Gábor képviselő kérdezi, hogy mi a helyzet akkor, hogy a vendég biztosítja a zenét.

Wolf  Viktória  jegyző elmondja,  hogy  az  önkormányzat  a  felelős.  Nem  korlátozni  akarjuk  a
rendezvényeket, de jelöljenek ki maguk közül egy embert, aki felvállalja a felelősséget. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, hogy a jelenlegi szabályozás szerint péntek-szombati
napokon éjfélkor be kell zárni a strandot, a Kormány által hozott előírásokat is be kell tartani. 

Tóth Gábor képviselő javasolja,  hogy maradjon így,  augusztus 16.  után pedig újra  kerüljön a
testület elé ez a kérdés. 

Gáspár József képviselő elmondja, hogy az augusztus 20-i tűzijátékról is dönteni kellene.

Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, hogy ha lesz tűzijáték, akkor hamarosan meg kellene
rendelni. Kérdés, hogy ha a Kormány úgy dönt, hogy nem lehet megrendezni, akkor lesz-e fizetési
kötelezettségünk.
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Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy jelen állás szerint augusztus 15. után meg lehet tartani. Ha
megrendeljük  a  tűzijátékot  és  közben  elrendelik  a  veszélyhelyzetet,  a  fizetési  kötelezettségünk
fennáll.  Esetleges  lemondásnál  az  előadó művészeket  is  ki  kell  fizetni,  75  %-100 %-ig  terjedő
összegben. A költségvetés is erőteljesen keretet szab. Kérdezi, hogy a Bornapok időpontját lehetne-
e módosítani augusztus végére. 

Tóth Gábor képviselő elmondja, hogy szó volt arról, hogy augusztus 27-30-ig lesz megtartva, de a
borászok nem támogatják, mert utána már kezdődik az iskola.

Sztrik Ákos r. százados elmondja, hogy a médiából azt lehet hallani,  hogy augusztus 15. után
valószínűleg szigorítások várhatók, esetleg marad a jelenlegi helyzet. 

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester kérdezi,  hogy  a  Zala  Megyei  Rendőrkapitányság  hogyan
engedélyezte, hogy Gyenesdiáson két komoly rendezvényt tartsanak egymás mellett. 

Sztrik Ákos r. százados elmondja, hogy ez kényes téma. Ők biztosan nem engedélyeznék. Ha egy
rosszakaró feljelentést  tesz a megfelelő hatóságok felé,  akkor el  kell  járni  és vállalni  kell  érte a
felelősséget.

Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, hogy a strandon a BFT és a nemzeti sportközpont
szervezésében  szombatonként  egy  sportsorozat  rendezvényre  kerül  sor.  A  Mozdulj  Balatonra
országosan kiadott engedély van. Kérdezi, hogy ez hogyan működhet. 

Sztrik Ákos r. százados elmondja, hogy ez szintén kényes téma. Augusztus 1-re például Balaton
átúszást szerveznek. Döntéshozóként ő nem vállalná fel a felelősséget. A sportrendezvények más
kategóriába tartoznak. Sok bejelentés érkezik hozzájuk csendháborítás miatt, a bejelentésre el kell
járniuk, feljelentést kell tenniük. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester összefoglalja az elhangzottakat. Sztrik Ákos r. százados által
elmondottak  és  Jegyző  asszony  által  ismertetett  jogszabályi  háttér  alapján  a  Bornapok
megrendezésére nem lát lehetőséget. A strandon továbbra is javasolja a 24 órás zárást, egyeztetve a
biztonsági szolgálattal. A sportrendezvények megtartásra kerülnek. Az augusztus 15. utáni életről az
akkori szabályoknak megfelelően lesz majd döntés. 

Sztrik Ákos r.  százados szerint  akkor  is  indokolt  10 fős  biztonsági  személyzet,  ha  nem lesz
korlátozás. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ilyenkor nincs semmiféle probléma. 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Bornapok és a strandi rendezvények turisztikai értékkel
bírnak, a borászoknak, vállalkozóknak, illetve az önkormányzatnak bevételt hoznak. Az a kérdés,
hogy ha 18.00 órától éjjel 2-ig megbízást kap egy biztonsági cég, aki garantálja a biztonságot, a
felmerülő költségeket bevállalják-e. Megfelelő biztonsági cég megbízásával betarthatók az előírások.

Vella Ferenc Zsolt polgármester a napirendet lezárja,  elfogadva Sztrik Ákos r. százados és a
Jegyző  asszony  tájékoztatását.  Megköszöni  a  százados  úr  részvételét.  A  meghívó  szerinti
napirendek tárgyalását kéri. 

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

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)
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Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden  képviselő  megismerte.  Elmondja,  hogy  úgy  érzi,  hogy  március  16-tól  minden  fontos
dologról tájékoztatást kaptak a képviselők. 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
89/2020. (VII.16.) 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? 

Kovács József alpolgármester kérdezi, hogy életben marad-e az a tilalom, hogy augusztus 15-ig
minden rendezvény le van tiltva. Kérdezi, hogy a kiállítás megnyitóra sor kerül-e. Az ügyfélfogadási
rend meddig lesz érvényben a jelen formájában. 

Wolf  Viktória  jegyző elmondja,  hogy  500  fő  alatti  rendezvények  az  előírások  betartásával
megtarthatók. A PM határozat visszavonható, vagy kiegészíthető. Az elmúlt időszakban azt látta,
hogy az emberek nem fogják fel, hogy milyen felelősséget von maga után a jelen helyzet. A hétfő –
pénteki  napokon  történő  ügyfélfogadás  átmeneti  jellegű,  ha  nem  lesz  más  rendelkezés,  akkor
augusztus 1-től visszaáll a régi ügyfélfogadási rend. Az ügyfelek kezdik elfogadni a maszkviselést,
távolságtartást, illetve azt, hogy nem jöhetnek be az épületbe.  Sokan elektronikusan adják be a
megkereséseiket, átállva az E-ügyintézésre. Külön ügyféltelefon áll rendelkezésre, a kolléga – ha
ilyen irányú kérés van – a nyomtatványt is házhoz viszi az ügyfeleknek. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester az érvényben lévő járványügyi készültség miatt Vollein Ferenc
kiállítás  megnyitóját  augusztus  16.  után  javasolja  megtartani.  Kéri,  hogy  aki  ezzel  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
90/2020. (VII.16.) HATÁROZATA
Vollein Ferenc kiállítás megnyitó

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  dönt  arról,  hogy  Vollein
Ferenc kiállítás megnyitójára 2020. augusztus 16. napját követően kerül sor.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester kérdezi,  hogy  a  lejárt  határidejű  határozatokról  szóló
beszámolóval kapcsolatosan további észrevétel van-e. Megállapítja,  hogy nincs. Kéri, hogy aki a
határozati 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
91/2020. (VII.16.) HATÁROZATA

Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Polgármesterének  az  élet-  és

vagyonbiztonságot  veszélyeztető  tömeges  megbetegedést  okozó  humánjárvány
következményeinek  elhárítása,  a  magyar  állampolgárok  egészségének  és  életének
megóvása  érdekében  Magyarország  Kormánya  által  a  40/2020.(III.11.)
Kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel és a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva meghozott döntéseit (38/2020.(IV.09.)
–  87/2020.(VI.15.)  számú  polgármesteri  határozatait)  és  polgármesteri  rendeleteit
(2/2020.(IV.03.) – 10/2020.(VI.16.)) megerősíti. 

2. a lejárt  határidejű döntések végrehajtásáról  szóló  beszámolót  az  előterjesztés
szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

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

(Szóbeli előterjesztés)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, hogy a testület két alkalommal is egyeztetett, ahol a
két ülés közötti eseményeket átbeszélték. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja,
hogy nincs.  Kéri, hogy aki a korábbi beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
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Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
92/2020. (VII.19.) 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
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020.
évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 az előkészítőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy nagyon megfontolt és szigorú gazdálkodásra van szükség, és
nemcsak  2020.  évben.  Hivatali  belső  átszervezést  hajtottunk  végre,  nagyobb  az  ellenőrzés  a
települések  gazdálkodására  tekintettel,  a  rendelkezésre  álló  keretet  minden  esetben  tartani  kell.
Ábrahámhegy  Önkormányzatának  költségvetésével  összefüggő  feladatokat  a  pénzügyi
osztályvezető  asszony  és  Földi  Laura  intézi.  A  pénztári  be-  és  kifizetések  Badacsonytomajon
történnek, ezért a pénztáros kolléga felel. A pénzügyi előírásokat és a számviteli fegyelmet tartani
kell.  Ezt  kéri  a  jövőben  minden  egyes  beérkező  és  kimenő  bizonylatnál.  Ha  bármilyen
szabálytalanságot észlel, eljárást fog kezdeményezni. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, hogy sajnos a Sportház építésével kapcsolatosan az
önkormányzat túlvállalta magát, de a vagyonelem ottmarad a településen. Kérdezi,  hogy kérdés,
hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs.  Javasolja az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet
elfogadásra. Kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzanak.

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotja:

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete
11/2020(VII.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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2. Napirendi pont
A 2020. évben lebonyolítandó rendezvényekről, rendezvényterv módosításáról

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.  A  rendezvények  augusztus  15-ig  egyértelműen  be  vannak
szabályozva.  Augusztus  15.  után  egy  nagyobb  rendezvény  lenne,  a  Murci  fesztivál.  Ennek
megrendezéséről kéri a képviselők véleményét.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a táblázatban a 2019. évről áthúzódó tételek is szerepelnek,
illetve  felsoroltuk,  hogy  mely  rendezvények  maradtak  el  a  veszélyhelyzet  időszakában.  Úgy
gondolja,  hogy  kockázatos  az  előre  történő  felelősségvállalás,  nem  tudjuk,  hogy  mi  lesz.  Az
előadóművészeknek általában akkor is ki kell fizetni a fellépési díjuk 75 – 100 %-át, ha nem lehet a
rendezvényt megtartani.  A szerződésben le kell  szabályozni,  hogy milyen lemondási feltételeket
fogadnak el. Kérdezi, hogy mennyi a rendelkezésre álló keret a rendezvényekre.

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy 4.340 eFt + ÁFA, egész évre vonatkozóan.

Vella Ferenc Zsolt polgármester kérdezi, hogy ki lehet-e kötni, hogy amennyiben a Kormány
döntést hoz arra, hogy nem tartható rendezvény, akkor nem lehet semmiféle pénzügyi igénye a
fellépőknek. 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy ez szerződéskötés kérdése, de ilyen szerződést valószínűsíti,
hogy nem fognak aláírni. 

Slang Henrietta ügyintéző elmondja, hogy a tapasztalatok szerint lemondás esetén is elkérik a
fellépési díj 70-100 %-át. 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy a Murci fesztiválra 2,5 millió forint van elkülönítve. Ezen
kívül az idősek karácsonya, mindenki karácsonya, az Óév búcsúztató szerepel a rendezvénytervben.
Javasolja  a  határozati  javaslatot  kiegészíteni  azzal,  hogy a  képviselő-testület  augusztus  15.  után
felülvizsgálja  a  megtartható  rendezvények  körét  az  akkor  hatályos  jogszabályi  előírásoknak
megfelelően.

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester elmondja,  hogy  az  a  kérdés,  hogy  ha  minden  rendezvény
elmarad,  jövőre  mennyire  lesz  vonzó  Ábrahámhegy,  hiszen  a  bevételek  jelentős  része  az
idegenforgalomból  adódik,  a  lakosság  70  %-a  abból  él.  Kérdezi,  hogy  az  augusztus  20-i
rendezvényekkel mi legyen. A tűzijáték 300 eFt + ÁFA összegbe kerül. A három napos rendezvény
mintegy 1 millió forint lenne. A településen a kiadó szálláshelyek ezen időszakra megteltek, várható
a vendégek érkezése. 

Wolf Viktória jegyző megjegyzi, hogy a szükséges összeg a költségvetésben rendelkezésre áll, a
most hatályos előírások szerint a rendezvényeket meg lehet tartani az előírások betartása mellett.
Ha augusztus 16. után mégsem lehetnek rendezvények, akkor is valószínű, hogy ki kell fizetni az
előadó művész díját vagy annak egy részét. 
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Tóth Gábor képviselő javasolja megtartani az augusztus 20. körüli rendezvényeket,  nem lehet,
hogy egész évben ne legyen semmi.

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester elmondja,  hogy  20-án  este  zene  és  tűzijáték,  21-én  este
kulturális program és disco van tervezve, ezutóbbi nem az önkormányzat költsége. 

Wolf Viktória jegyző javasolja a 2020. évi költségvetésben a 4.872.000 Ft + ÁFA összeget a 2020.
évi  rendezvényekhez  biztosítani.  Javasolja,  hogy  a vonatkozó  polgármesteri  határozat  kerüljön
felülvizsgálatra azzal, hogy a testület a jogszabályi előírások betartása mellett augusztus 15. napjáig a
megtartható rendezvényeket engedélyezi.

Vella Ferenc Zsolt polgármester kérdezi,  hogy kérdés,  hozzászólás  van-e? Megállapítja,  hogy
nincs.  Javasolja a Jegyző asszony által megfogalmazott határozati javaslatot elfogadásra. Kéri, hogy
kézfelemeléssel szavazzanak.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
93/2020. (VII.16.) HATÁROZATA

A 2020. évi rendezvényekről – Rendezvényterv elfogadásáról 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi Rendezvényterv
módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja és a megvalósításhoz szükséges
4.872.000 Ft + Áfa Ft összeget az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a működési
kiadások  keret  terhére  biztosítja  a  2020.  december  31-ig  megtartható  rendezvények
megvalósításához.  A  44/2020.(V.13.)  polgármesteri  határozatot  felülvizsgálja,  és  a
megtartható rendezvények megtartását körét augusztus 15. napjáig a hatályos jogszabályi
előírások betartása mellett engedélyezi.

Határidő: azonnal
egyebekben módosított rendezvényterv szerint

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

3. Napirendi pont
2020. évi Bornapok

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.  Javasolja  a  korábbiakban elhangzottak alapján,  hogy a 2020.  évi
Bornapok ne kerüljenek megtartásra a járványügyi készültségre tekintettel. Kérdezi, hogy kérdés,
hozzászólás van-e? 

Kovács József alpolgármester szerint kezelhetetlen állapotot eredményezne, hogy 500 főnél több
ember nem engedhető be a Borhét helyszínére az előírások alapján. Ezért nem javasolja.
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Vella Ferenc Zsolt polgármester 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
94/2020. (VII.16.) HATÁROZATA

2020. évi Bornapokról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi Ábrahámhegyi
Bornapokat  a  járványügyi  helyzetre,  illetve  készültségre  tekintettel,  az  emberi  élet-  és
egészség védelme érdekében nem tartja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

4. Napirendi pont
Tájékoztatás a Fagyöngy Sportház működéséről

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.  Elmondja,  hogy  Szabados  Zsófia  július  15-től  lemondott  az
ügyvezetői  tisztségéről.   Kérdezi,  hogy szükség van-e a Kft-re, úgy gondolja,  hogy nem igazán
bizonyította be a létjogosultságát. Kérdezi, hogy meg lehet-e szüntetni. 

Gáspár József képviselő javasolja ebben az évben végig vinni a Kft-t, majd a későbbiekben a jövő
évet illetően meghozni a döntést.

Vella Ferenc Zsolt polgármester kérdezi, hogy a képviselők közül ki vállalná el az ügyvezetői
feladatokat. 

Tóth Gábor képviselő elmondja, hogy erre az évre vállalja.

Vella Ferenc Zsolt polgármester javasolja a Képviselő úr megválasztását.

Tóth Gábor képviselő személyes érintettsége okán kéri a szavazásból való kizárását.

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester kéri,  hogy  aki  Tóth  Gábor  képviselő  szavazásból  való
kizárásával 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
95/2020. (VII.16.) HATÁROZATA

Tóth Gábor képviselő szavazásból való kizárása

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Tóth  Gábor  képviselőt
személyes érintettsége okán a szavazásból kizárja. 

Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester kéri,  hogy  aki  a  Fagyöngy  Sportház  gazdálkodásáról  szóló
tájékoztatást  tudomásul  veszi,  illetve  Szabados  Zsófia  lemondását  és  Tóth  Gábor  képviselő
ügyvezetői megbízását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül (1 fő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
96/2020. (VII.16.) HATÁROZATA

Fagyöngy Sportház működéséről szóló tájékoztatásról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a  Fagyöngy Sportház gazdálkodásáról szóló tájékoztatást megismerte, azt tudomásul

veszi.
2. a  Fagyöngy  Sportház  Kft.  (Ábrahámhegy,  Badacsonyi  utca  13.)  önálló  képviseleti

jogosultsággal  felruházott  ügyvezetőjének,  Szabados  Zsófiának  (8256  Ábrahámhegy,
Nyírfa  utca  7.)  lemondását  2020.  július  15.  napjával  elfogadja  és  ezzel  egyidejűleg
munkaviszonyát 2020. július 15. napi hatállyal a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.
évi I. törvény 64.§ (1) bekezdés a) pontja alapján közös megegyezéssel megszünteti. A
Munkáltatót indokolási kötelezettség arra alapítottan nem terheli, hogy a munkavállaló
vezető állású. 

3. a  Fagyöngy  Sportház  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  Alapító  Okiratát  egyhangúlag
akként módosítja, hogy az alapító okirat 11.1.  Az  ügyvezetés és képviselet elnevezésű
fejezetében  „A  társaság  ügyvezetésére  és  képviseletére  jogosult  ügyvezetője…”
kezdetű szövegrész és az azt követő mondat helyébe az alábbi rendelkezést lépteti:
A  Társaság  jelenlegi  ügyvezetője  2020.  július  16.  napjától  határozatlan  időtartamra
TÓTH GÁBOR (születési  családi  és  utóneve:  Tóth Gábor,  születési  helye  és ideje:
Tapolca,  1978.  augusztus  14.,  anyja  születési  családi  és  utóneve:  Németh  Katalin,
adóazonosító  jele:  8418407671622)  8256  Ábrahámhegy,  Patak  utca  31.  szám  alatti
lakóhelyű lakos.
Az ügyvezető a tisztségét megbízási jogviszony keretében, megbízási szerződés alapján
végzi.

A  Képviselő-testülete  a  Fagyöngy  Sportház  Korlátolt  Felelősségű  Társaság Alapító
Okiratát  az  előbbi  módosítással  egységes  szerkezetbe  foglalja  és  annak  szövegét  a
testületi ülés jegyzőkönyvéhez csatolt okirat tartalmával egyezően megállapítja, illetve
elfogadja

4. felhatalmazza Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy a Fagyöngy Sportház Kft. Alapító
Okiratának  módosítása  ügyében  eljárjon  és  felkéri  és  felhatalmazza  Dr.  Gelencsér
Mihály ügyvéd urat a szükséges intézkedések megtételére.
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Határidő: elfogadásra azonnal
                        egyebekben folyamatos
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

5. Napirendi pont
Automata öntözőrendszer javítási munkái strandon

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. 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
97/2020. (VII.16.) HATÁROZATA

Automata öntözőrendszer javítási munkái strandon

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. elrendeli a Folly Arborétum és Faiskola Bt-től (8257 Badacsonytomaj, Kiserdő út 7.;

adószám:  27257652-2-19)  az  általa  megküldött  ajánlatban  foglalt  javítási  munkák
elvégzését bruttó 546936 FT összegen,

2. felhatalmazza Vella Ferenc Zsolt polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére,
3. az  önkormányzat  2020.  éves  költségvetésében a K334 jogcím terhére  (karbantartás,

kisjavítás) biztosítja.

Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető
Földi Laura pénzügyi ügyintéző

6. Napirendi pont
Ábrahámhegy közterületi virágosításról

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete)

Hozzászólások:
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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 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
98/2020. (VII.16.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Ábrahámhegy község területén a közterületek virágosítása tárgyában Varjas Györgyné

(Ábrahámhegy, Sziget utca 6.  őstermelő (0224870);  adószám: 75595883139) és Varjas
György  (Ábrahámhegy,  Sziget  utca  6.;  őstermelő  (0224870);  adószám:  74778243139)
őstermelőkkel  szerződés megkötését  támogatja a következő növények beszerzése  és
beültetése tárgyában az ajánlati ár szerint:
a) Egynyári virágok 1630 db: nettó 293.400.-Ft,
b) Egynyári virágok 950 db: nettó 171.000.- Ft 
c) Muskátli hidak, korlát 548 db: 274.000.- Ft
d) Futómuskátli oszlopokra 250 db: 700.000.- Ft. 

2. felhatalmazza  Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert  a  megrendelő,  illetve  a  szerződés
aláírására.

Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető
Földi Laura pénzügyi ügyintéző

7. Napirendi pont
Groupama Biztosítónál Generáció Tőkemegtakarítási Életbiztosítás kötése

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. 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.  
Érintettsége okán kéri a szavazásból való kizárását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel
jelezze.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
99/2020. (VII.16.) HATÁROZATA

Vella Ferenc Zsolt polgármester szavazásból való kizárása

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Vella  Ferenc  Zsolt
polgármestert személyes érintettsége okán a szavazásból kizárja. 
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Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  kéri,  hogy  aki  az  előterjesztés  szerinti  határozati  javaslatot
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül (1 fő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
100/2020. (VII.16.) HATÁROZATA

Groupama Biztosítónál Generáció Tőkemegtakarítási Életbiztosítás kötése

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. hozzájárul  a  Groupama  Biztosítónál  Generáció  Tőkemegtakarítási  Életbiztosítás

megkötéséhez
2. a biztosított: Vella Ferenc Zsolt polgármester
3. felkéri és egyben felhatalmazza Kovács József alpolgármestert, hogy a szerződést írja

alá

Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Kovács József alpolgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető

8. Napirendi pont
Vetsey Anita terület bérleti kérelme

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, hogy kérdés, hozzászólás van-e? 

Slang Henrietta ügyintéző elmondja, hogy más nem kért engedélyt a parkoláshoz. 

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy kik lennének még érintettek.

Vella Ferenc Zsolt polgármester szerint mindenkitől meg kell követelni, vagy ne fizessen senki. 

Gáspár József képviselő elmondja, hogy a nyitáskor minden üzlethez megfelelő számú parkolót
kell biztosítani, illetve a szemétszállítási szerződést is fel kell mutatni.

Vella Ferenc Zsolt polgármester kéri ezen feltételek fennállását megvizsgálni minden érintettnél.
Az egész szezonra 40 eFt megállapítását javasolja a kérelmező felé, aki eddig 30 eFt-ot fizetett.
Kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs.  Javasolja az előterjesztés szerinti
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határozati javaslatot elfogadásra, a bérleti díj összegét 40 eFt-ban megállapítva a szezon időszakára.
Kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzanak.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
101/2020. (VII.16.) HATÁROZATA
Vetsey Anita terület bérleti kérelme

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. az  önkormányzat  tulajdonát  képező  167/4  hrsz-ú  ingatlanból  62,5  m2  területet

bérbe ad 2020. szeptember 30. napjáig 40.000 Ft/év bérleti díj összegen Vetsey Anita
egyéni vállalkozónak (8256 Ábrahámhegy, Posta u. 18., nyilv.t.szám: 52305478).

2. felhatalmazza a bérleti szerződés aláírására Vella Ferenc Zsolt polgármestert.
3. felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.

Határidő: elfogadásra azonnal,
                       egyebekben folyamatos
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

9. Napirendi pont
Ábrahámhegy 0106/4 hrsz-ú ingatlan helyi közúttá történő átminősítése, 
vagyonhasznosítása

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, hogy kérdés, hozzászólás van-e? 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy az ingatlan rétként van nyilvántartva, útkapcsolata
nincs. A költségek ismeretében többen jelezték, hogy nem kívánják megvenni.

Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja,  hogy az önkormányzat nem igazán akarja eladni,
vagy közúttá nyilvánítani az ingatlant, mert akkor annak állapotát mindenkor az önkormányzaton
fogják számon kérni a térségben építkezők is. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti II. határozati
javaslat elfogadását támogatja, 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
102/2020. (VII.16.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy 0106/4 hrsz-ú ingatlan helyi közúttá történő átminősítése,
vagyonhasznosítása

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. az  „Ábrahámhegy  0106/4  hrsz-ú  ingatlan  helyi  közúttá  történő  átminősítése,

vagyonhasznosítása”  tárgyában elkészített  előterjesztést  megismerte és  dönt abban,
hogy  nem  járul  hozzá  az  Ábrahámhegy  0106/4  helyrajzi  számú  ingatlan
vagyonhasznosításához, továbbá az ingatlan helyi közúttá történő átminősítését sem
támogatja.

2. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

Határidő: elfogadásra azonnal
értesítésre 10 nap
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

10. Napirendi pont
Ábrahámhegy csónakveszteglő pályázatainak elbírálása

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. 4 érvényes és 2 érvénytelen pályázat érkezett. 

Slang Henrietta ügyintéző elmondja, hogy az érvénytelen pályázatot benyújtók nem csatoltak
NAV, illetve önkormányzati adóigazolást.

Vella Ferenc Zsolt polgármester javasolja kisorsolni a csónakmenhelyek használóinak sorrendjét.
A nevek és sorszámok kihúzására felkéri Miklai Zsuzsanna képviselőt. Megállapítja, hogy a 17-es
sorszámú helyet Csiki Tibor Andrásné, a 18-as sorszámú helyet Tóth Attila Győző és Tóth Martin
Olivér, a 19-es sorszámú helyet Gyurcsek Andrásné, a 20. sorszámú helyet pedig Szamosi Eszter
nyerte el.  Kéri,  hogy aki  a  4 nyertes  pályázatot,  illetve  a pályázók kisorsolt  helyét  elfogadja  az
előterjesztés szerint, 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
103/2020. (VII.16.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy csónakveszteglő pályázatainak elbírálása

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. megállapítja, hogy az „Ábrahámhegy csónakveszteglő – csónakmenhely használatára/

bérletére” beérkezett 6 pályázat közül – bontási jegyzőkönyv szerinti – 4 db pályázat
érvényes, 2 db pályázat érvénytelen, az eljárás eredményes.

2. sorsolás alapján csónakmenhelyek használóinak sorrendjét a következőképpen állapítja
meg:
17. csónakmenhely: Csiki Tibor Andrásné 8256 Ábrahámhegy, Posta u. 4. szám alatti

lakos pályázó
18. csónakmenhely:  Tóth  Attila  Győző  és  Tóth  Martin  Olivér  8256  Ábrahámhegy,

Strand u. 5. szám alatti lakos pályázó
19. csónakmenhely: Gyurcsek Andrásné 8256 Ábrahámhegy, Patak u. 27. szám alatti

lakos pályázó
20. csónakmenhely: Szamosi Eszter 8256 Ábrahámhegy Árpád u. 17. szám alatti lakos

pályázó
3. felkéri a Műszaki Osztályt, hogy a szerződéseket készítse elő.
4. felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  nyertes  pályázókat  értesítse  a  döntésről  és  egyben

felhatalmazza a szerződések aláírására.

Határidő: elfogadásra azonnal
értesítésre 5 munkanap
szerződéskötésre 10 nap
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző
Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

11. Napirendi pont
Johann és Brigitte Kohler belterületbe csatolási kérelme

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, hogy kérdés, hozzászólás van-e? 

Gyimesi  Mónika  ügyintéző elmondja,  hogy  az  Ábrahámhegy  Fenyves  u.  19.  szám  alatti
ingatlanra érkezett a belterületbe csatolási kérelem. Kérelmezők a költségeket kifizetik, az eljárás
megindítását  kérik.  Nem  termőföldről  van  szó,  viszonylag  egyszerű  a  folyamat.  Belterületbe
vonáskor a főépítészi véleményt minden esetben megkérjük, az ő hozzájárulásával történhet meg.
Csak  a  szabályozási  tervben  tervezett  ingatlanok  csatolhatók  belterületbe,  ez  az  ingatlan  így
szerepel. Ha nincs tervezve egy adott ingatlan belterületbe vonása, akkor csak HÉSZ módosítással
oldható meg.

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester kéri,  hogy  aki  az  előterjesztés  szerinti  határozati  javaslatot
elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel jelezze. 
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Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
104/2020.(VII.16.) HATÁROZATA 

Johann és Brigitte Kohler belterületbe csatolási kérelme

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. az „Johann és  Brigitte  Kohler  belterületbe  csatolási  kérelme” tárgyában elkészített

előterjesztést megismerte.
2. elviekben hozzájárul  Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a

Helyi Építési Szabályzatról szóló 21/2018. (XII.20.) önkormányzati rendeletét képező
rendezési terv alapján az Ábrahámhegy 082/21 helyrajzi számú ingatlan belterületbe
csatolásához  azzal  a  kiegészítéssel,  hogy  Szabó  Zoltán  főépítész  szakmai
állásfoglalását kikéri a rendezési tervvel való összhang vonatkozásában.

3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a főépítészi vélemény megérkezését követően és
az esetben, ha a hatályos rendezési terv alapján a belterületbe vonás lehetséges, kérjen
földmérési  ajánlatot  és  egyben nyilatkoztassa  meg a  kérelmezőt,  hogy a  költségek
ismeretében vállalja-e a finanszírozás feltételeit is tartalmazó szerződés megkötését. A
szerződéskötés az eljárás megindításának feltétele. Az eljárás megindítását a VMKH.
Földhivatali  Főosztály  Földhivatali  Oszály  4.  (8300  Tapolca,  Hősök  tere  11.)
kezdeményezi.

4. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről.

Határidő: elfogadásra azonnal
kérelmező értesítésére 3 munkanap

főépítészi vélemény bekérésére 5 nap
a szerződés megkötésére 15 nap

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Dr.  Gelencsér  Mihály  ügyvéd  szerződés  előkészítése,  ellenjegyzése
tekintetében 
Szabó Zoltán főépítész
Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

12. Napirendi pont
Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  tulajdonában  lévő  0120/32  hrsz-ú  ingatlan
hasznosításáról

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, hogy kérdés, hozzászólás van-e? 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy az bérbeadásra meghirdetett Ábrahámhegy 0120/32.
hrsz-ú ingatlanra pályázat nem érkezett. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
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Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
105/2020. (VII.16.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy 0120/32 hrsz. ingatlan hasznosításáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. az Ábrahámhegy 0120/32 hrsz-ú szőlő megnevezésű ingatlan hasznosítás tárgyában

meghirdetett pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
2. a  nemzeti  vagyonról  szóló  2011.  évi  CXCVI.  törvény,  valamint  az  önkormányzat

vagyonáról,  a  vagyongazdálkodás  szabályairól  szóló  2/2017.(II.08.) önkormányzati
rendelet  rendelkezéseinek  megfelelően,  az  önkormányzat  1/1  tulajdonát  képező
Ábrahámhegy 0120/32 hrsz-ú szőlő megnevezésű ingatlan hasznosítása okán pályázati
felhívás kiírását határozza el. 

3. felhatalmazza Vella Ferenc Zsolt polgármestert a pályázati felhívás előkészítésére és
annak  közzétételére,  és  egyben  felkéri  a  Badacsonytomaji  Közös  Önkormányzati
Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal, egyebekben folyamatos – kiírás szerint
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester, 
                       Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző

13. Napirendi pont
Ábrahámhegy Pinty utca szabályozása, telekalakítási eljárásról II.

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden képviselő megismerte. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e? 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy az Ábrahámhegy 385/2.,  379.  és 394/3. helyrajzi
számú ingatlanokra a földmérési munkarész tekintetében 223.300,- Ft összegű árajánlat érkezett. A
telekalakításra kaphatunk engedélyt, de Baranyai úr fizikai megvalósítást akar. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester kérdezi, hogy ha az önkormányzat a kérelmet visszautasítja, és a
kérelmező a bírósághoz fordul, mi várható.

Wolf Viktória jegyző elmondja, hogy az önkormányzat alperesként lesz jelen.

Vella  Ferenc  Zsolt  polgármester elmondja,  hogy  az  ingatlanhoz  be  tud  menni  a  tűzoltó,  a
szemetes autó, stb, csak Baranyai úr nem. Az I. határozati javaslatot javasolja elfogadni.  Kéri, hogy
aki ezzel 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
106/2020. (VII.16.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy Pinty utca szabályozása, telekalakítási eljárásról II.

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

készített előterjesztést megismerte.
2. az  Ábrahámhegy  385/2,  379,  és  394/3  helyrajzi  számú  ingatlanok  földmérési

munkarészére  beérkezett  árajánlat  alapján  a  tárgyi  telekalakítás  vonatkozásában  az
önkormányzat  2020.  évi  költségvetésében erre  fedezetet  (előirányzatot)  nem biztosít
forráshiány okán.

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

Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

14. Napirendi pont
Tematik  Kábel  Kereskedelmi  és  Szolgáltató  Kft-vel  együttműködési  megállapodás
megkötése  

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. Elmondja, hogy a horgászversenyre ősszel kerülne sor, amikor évek
óta  egy  másik  horgászverseny  is  zajlik.  Ezért  nem  javasolja  a  Balaton  Carp  Cup  verseny
engedélyezését. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Megállapítja, hogy nincs.  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
107/2020. (VII.16.) HATÁROZATA

Együttműködési megállapodás a Balaton Carp Cup versenyről

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Tematik  Kábel
Kereskedelmi  és  Szolgáltató  KFt-vel  (1012  Budapest,  Márvány  u.  17.)  együttműködési
megállapodás megkötését a Balaton Carp Cup verseny lebonyolításával kapcsolatosan nem
támogatja.
Felkéri a jegyzőt, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítse.  

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző
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Miklai Zsuzsanna képviselő 10,00 órakor távozott a Képviselő-testületi ülésről.
Szavazásra jogosult képviselők száma 4 fő.

15. Napirendi pont
Balaton Díj

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. Elmondja, hogy a Balatoni Szövetség 2020. augusztus 31-ig várja a
Balaton Díjra a javaslatokat, kérdezi, hogy kinek van javaslata.  Megállapítja, hogy senki nem tesz
javaslatot. Kéri,  hogy aki egyetért azzal, hogy az idén a Képviselő-testület javaslatot nem tesz a
Balaton Díj tárgyában, kézfelemeléssel jelezze.  

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
108/2020. (VII.16.) HATÁROZATA

Balaton Díj

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Balaton  Díj tárgyban  készített  előterjesztést  megismerte  és  dönt  abban,  hogy a  díj

adományozására javaslatot nem tesz. 
2. felkéri  a  Hivatal  ügyintézőjét,  hogy  a  Balatoni  Szövetség  Titkárságát

(bszovetseg@chello.hu ,  8230  Balatonfüred,  Kossuth  u.  3.)  a  Képviselő-testület
döntéséről értesítse.

Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Vella Ferenc Zsolt polgármester mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a nyilvános
ülést 10.05 órakor bezárja.

k.m.f.

Vella Ferenc Zsolt
polgármester

Wolf Viktória 
jegyző
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