
…

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

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

Ikt.szám: 2/2021.     
Készült: 1 példányban   

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021.  szeptember
23.  napján  (csütörtökön)  9.00  órai  kezdettel  megtartott  rendkívüli,  nyílt
ülésén.

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

Jelen vannak: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Gáspár József képviselő 
Miklai Zsuzsanna (3 fő)

Távolmaradását bejelentette:
 Kovács József alpolgármester
 Tóth Gábor képviselő (2 fő)

Tanácskozási joggal megjelent: 
Tamás Lászlóné jegyzőt helyettesítő költségvetési és adóosztály vezető

Part Andrásné jegyzőkönyvvezető

Lakosság részéről megjelent: (0 fő)

Vella Ferenc Zsolt polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 tagú
képviselő-testületből  3  fő  jelen  van,  az  ülés  határozatképes.  Elmondja,  hogy  Kovács  József
alpolgármester és Tóth Gábor képviselő bejelentette távolmaradását. 
Napirendek előtt tájékoztatja a jelenlévőket, hogy jegyzői pályázat sikeres volt, hétfőtől Dr. Bodnár
Attila  munkába áll,  Keszthelyről  fog bejárni.  A fizetése a  bértábla szerint  megegyezik  a  jegyző
asszonyéval.  Mivel  az  új  jegyző  egy  alapfokú  és  egy  középfokú  nyelvvizsgával  rendelkezik,
nyelvpótlékkal egészül ki.

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a jegyző úr kedden személyesen bemutatkozott, a
kért anyagokat – SZMSZ, munkaköri leírások, stb. – átadta részére, mivel a Hivatal felépítéséről
kívánt tájékozódni. 

Vella  Ferenc  Zsolt polgármester  elmondja,  hogy  a  meghívóban  3  napirendi  pont  szerepel,
melyeket ismertet. Kérdezi, hogy módosító javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a
meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

mailto:hivatal@abrahamhegy.hu


2

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
71/2021. (IX.23.) HATÁROZATA

A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2021.  szeptember  23-ai
rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

2. Gyermekorvos helyettesítéséről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

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

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Zsolt polgármester

I. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. Napirendi pont
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíjrendszer

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.  Arról  kell  dönteni,  hogy  az  önkormányzat  csatlakozik-e  az
ösztöndíjrendszerhez, kiírja-e a pályázatot. Az előző évekhez képest nem történt változás, javasolja
megerősíteni  a  csatlakozási  szándékot,  melynek  határideje  október  1.  Kérdezi,  hogy  kérdés,
hozzászólás  van-e.  Megállapítja,  hogy  nincs.  Kéri,  hogy  aki  az  előterjesztés  szerinti  határozati
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
72/2021. (IX.23.) HATÁROZATA

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. az előterjesztés mellékletét  képező „A” és „B” típusú pályázati  kiírások tartalmát

elfogadja, azokat kiírja. 
2. felkéri a hivatal ügyintézőjét, hogy a pályázati kiírások közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: 2021. október 1., egyebekben ütemterv szerint
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző
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2. Napirendi pont
        Gyermekorvos helyettesítéséről

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.  Elmondja,  hogy  Badacsonytomajon  a  gyermekorvosi  szolgálat
ellátása  alkalmazotti  formában  történik.  Az  előző  időszakban  a  vállalkozó  gyermekorvos
helyettesítését Dr. Dorner Mária látta el.  Mivel Dr. Horváth Margit gyermekorvos egészségügyi
szolgálati jogviszonyban van, a gyermekorvos helyettesítésére az érintett önkormányzatoknak kell
szerződni. Dr. Dorner Mária vállalja a helyettesítési feladatokat, 16 nap szabadsággal számolva 240
eFt  helyettesítési  díj  várható,  mely  Badacsonytomaj  Város  Önkormányzat  2021.  évi
költségvétésének működési kiadásai terhére biztosítható.  Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés
szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
73/2021. (IX.23.) HATÁROZATA

                                         Gyermekorvos helyettesítéséről

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.  Felhatalmazza  Badacsonytomaj  Város  Önkormányzatát,  hogy  Dr.  Dorner  Mária

gyermekorvossal  szerződést  kössön  Dr.  Horváth  Margit  alkalmazott  gyermekorvos
helyettesítésére.   

2. Felkéri  a  polgármestert  Képviselő-testületi  határozatot  küldje  meg  Badacsonytomaj
Város Önkormányzata részére. 

Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester, 
                        Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető, 

3. Napirendi pont
         A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

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. Elmondja, hogy a korábbiakhoz képest változás nincs, továbbra is a
Tatay  Sándor  Általános  Iskola  és  a  Révfülöpi  Általános  Iskola  a  kötelező  felvételt  biztosító
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általános iskola a tervezet szerint. Javasolja a határozati javaslat elfogadását. 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
74/2021. (IX.23.) 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  Tatay
Sándor  Általános  Iskola  –  8258  Badacsonytomaj,  Kert  utca  8.  –  2022/2023.  évi
tanévre  vonatkozó  felvételi  körzetét  Ábrahámhegy,  Badacsonytomaj,
Badacsonytördemic, Káptalantóti, Kisapáti, Nemesgulács és Salföld település teljes
közigazgatási  területeire,  továbbá a  Révfülöpi  Általános  Iskola  – 8253 Révfülöp,
Iskola  utca  5.  –  esetében  Ábrahámhegy,  Balatonrendes,  Balatonhenye,  Kékkút,
Köveskál,  Kővágóörs,  Mindszentkálla,  Révfülöp,  Salföld  és  Szentbékkálla
települések teljes közigazgatási területére vonatkozóan

2. tudomásul  veszi,  hogy  a  település  jegyzőjének  nyilvántartásában  szereplő,  a
településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos
helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma intézményi és tagintézményi
bontásban 0 fő. 

3. felkéri  Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert,  hogy  a  döntésről  a  Balatonfüredi
Tankerületi  Központ  (8230  Balatonfüred,  Ady  Endre  utca  12.;
krisztina..kotel@kk.gov.hu) 2021. október 15. napjáig értesítse.

Határidő: elfogadásra azonal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, hogy mivel több kérdés, hozzászólás nem nincs, az
ülést 9.15 órakor bezárja.

k.m.f.

Vella Ferenc Zsolt
polgármester

Tamás Lászlóné
jegyzőt helyettesítő

költségvetési és adóosztály vezető

mailto:krisztina..kotel@kk.gov.hu
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