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

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

Ikt.szám: 4/2021.     
Készült: 1 példányban   

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. november 11.
napján (csütörtökön) 9.00 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 (5 fő)

            Tóth Gábor képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: 
Dr. Bodnár Attila jegyző (1 fő)

Meghívottak:  Tamás Lászlóné pénzügyi osztályvezető
                        Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző
                        Part Andrásné jegyzőkönyvvezető             (3 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.  Elmondja,  hogy  a  meghívóban  6
napirendi pont szerepel. 
Javasolja az alábbi napirendek felvételét:

- A helyi közművelődési feladatok ellátásáról
- Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
- Fagyöngy sportház bútor – ajánlatok elbírálásáról

Kérdezi,  hogy további javaslat van-e. Megállapítja,  hogy nincs. Kéri,  hogy aki az általa felsorolt
napirendi pontok felvételével egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
77/2021. (XI.11.) HATÁROZATA

Napirendi pontok felvételéről

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. november 11-i soros,
nyílt ülésének meghívó szerinti napirendjéhez az alábbi napirendeket felveszi: 
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7. A helyi közművelődési feladatok ellátásáról
     Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
8.  Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
     Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
 9. Fagyöngy sportház bútor – ajánlatok elbírálásáról
     Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Zsolt polgármester

Vella  Ferenc  Zsolt polgármester  kéri,  hogy  aki  9  napirendi  pont  megtárgyalásával  egyetért,
kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
78/2021. (XI.11.) HATÁROZATA

A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. november 11-i soros,
nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

1. A  köztisztaságról  és  a  szervezett  köztisztasági  közszolgáltatás  kötelező
igénybevételéről,  a  közterület  használatáról  és  üzemképtelen  járművek
elhelyezésének  rendjéről  szóló  14/2021.(XII.23.)  önkormányzati  rendelete
módosításáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

2. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok Elbírálására 
vonatkozó Szabályzatról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

3. Szociális célú tűzifáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

4. Ábrahámhegy 084/7 helyraji számú ingatlanra vonatkozó HÉSZ módosítási kérelem
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

5. A kisörspusztai haranglábra vonatkozó támogatási szerződés módosítása
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

6. Ábrahámhegy 1040 hrsz. és 1036/1 hrsz. ingatlanok továbbhasznosításáról II.
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

7. A helyi közművelődési feladatok ellátásáról
     Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
8.  Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
     Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
9. Fagyöngy sportház bútor – ajánlatok elbírálásáról
     Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal
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Felelős: Vella Zsolt polgármester

I. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. Napirendi pont
A  köztisztaságról  és  a  szervezett  köztisztasági  közszolgáltatás  kötelező
igénybevételéről, a közterület használatáról és üzemképtelen járművek elhelyezésének
rendjéről szóló 14/2021.(XII.23.) önkormányzati rendelete módosításáról
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.  Elmondja,  hogy  jelzés  érkezett  arra  vonatkozóan,  hogy  a
nyaralótulajdonosok  6  hónapra  fizetik  a  szemétszállítást,  viszont  többen  ezen időszakban csak
néhányszor teszik ki a kukájukat. Viszont, ha októberben vennék igénybe a hulladékszállítást, akkor
már  nem  szállítják  el.  Véleményük  szerint  a  szállítás  realitása  és  szabályszerűsége  ezért
megkérdőjelezhető.  Az NHSZ-hez tartozó 51 településen ez a szolgáltatási rend.  Ábrahámhegy
viszont  úgy  érzi,  hogy  köztes  megoldást  kell  keresni,  ami  a  lakosság  és  a  nyaralótulajdonosok
megelégedésére szolgálhat.  Nyári  időszakban a szelektív  gyűjtőktől  és  egyéb helyekről  5-10 m3
szemetet  szednek össze  az  önkormányzati  dolgozók,  ami a  költségvetést  terheli.  A zsákokat  a
kóborló  állatok  széttépik,  nem  szerencsés,  ha  a  médiában  ez  megjelenik.  Indokolt  lenne  a
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének a kikérése, illetve a szomszédos
önkormányzatokkal való egyeztetés a lehetőségekről.  Az edényzetre rá kell írni a házszámot, ez
Badacsonytomajon is kötelező lesz. Ábrahámhegyen meg szeretnék szüntetni a zsákos megoldást,
ezzel  kapcsolatosan  Badacsonytomajjal,  Balatonrendessel  és  Szigligettel  egyeztetni  fog.  A
lakosságot rá kell bírni, hogy vegyék meg és rakják ki a kukát. A nyaralótulajdonosok pedig plusz 1-
2 hónapra fizessenek elő és akkor elviszi a szolgáltató a szemetüket. Egy rendelettervezet van a
testület előtt,  a javaslatokat bele kell  foglalni.  Az NHSZ bevonásával úgy kell  alakítani,  hogy a
jövőre már ne legyenek hasonló gondok.

Kovács József alpolgármester kérdezi, hogy ezek szerint lesz lehetőség arra, hogy igény szerint 1-2
hónappal tovább kérjék a szolgáltatást. 

Vella  Ferenc Zsolt polgármester elmondja,  hogy igen,  az NHSZ autóin  ott  lesz  a  lista,  mely
alapján szerződés szerint el fogják vinni a szemetet. Igény szerint leláncolják a kukát a lopások
megakadályozása céljából. 

Tóth Gábor képviselő megjegyzi,  hogy egy ürítés kb. 400 Ft, akár egész évre is befizethető. A
szelektív gyűjtők rosszul néznek ki.

Kovács József alpolgármester kérdezi, hogy maradnak-e a szelektív gyűjtők a jövő szezonban.

Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, hogy egyet meg kellene hagyni, de nem biztos, hogy
ebben a formában. Kerítéssel javasolja lezárni, csak meghatározott időszakokban lenne nyitva. Ez
is  olcsóbb,  mintha  össze  kell  szedniük  a  szemetet  és  konténerenként  50  eFt-ért  elvitetni.  A
szemétszállítás a lakosság részére éves szinten nem éri el a 21 eFt-ot. Ha nem lesz népszerű, akkor
is  meg  kell  hozni  ezeket  a  döntéseket.   Javasolja  a  további  egyeztetések  lefolytatását,  majd  a
rendelet  véglegesítését.   Kérdezi,  hogy további észrevétel  van-e.  Megállapítja,  hogy nincs.  Kéri,
hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 



4

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
79/2021. (XI.11.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2021. (…) önkormányzati rendelete

a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről, a
közterület használatáról és üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló
14/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelete módosításának véleményeztetéséről

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaságról és a szervezett

köztisztasági  közszolgáltatás  kötelező  igénybevételről,  a  közterület  használatáról  és
üzemképtelen  járművek  elhelyezésének  rendjéről  szóló  14/2010.  (XII.  23.)  önkormányzati
rendelete  módosításának  rendelet-tervezetét  állásfoglalás  céljából  megküldi  a  környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése alapján a
hatáskörrel,  és  illetékességgel  rendelkező  környezetvédelmi  igazgatási  szervnek
véleményezésre, előbbieken túl tájékoztatásul a szomszédos önkormányzatok részére.

2. felkéri  a  Badacsonytomaji  Közös  Önkormányzati  Hivatal  illetékes  ügyintézőjét,  hogy  a
rendelet-tervezetet küldje meg az érintetteknek.

Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző

2.    Napirendi pont
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok Elbírálására 
vonatkozó Szabályzatról
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 a szabályzatban az önkormányzat által adható 5-10
eFt összeg szerepel, melyhez a Megyei Önkormányzat vagy a Magyar Állam tud még hozzátenni.

Dr. Bodnár Attila jegyző elmondja, hogy a szabályzatban tól-ig határ szerepel. A pályázatokról
zárt ülés keretében dönt a Képviselő-testület.

Vella  Ferenc  Zsolt polgármester  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
80/2021. (XI.11.) HATÁROZATA

„A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok Elbírálására”
vonatkozó Szabályzatról
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Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete az  előterjesztés  melléklete
szerinti tartalommal a „A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok Elbírálására”
vonatkozó Szabályzatot elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

Tamás Lászlóné osztályvezető
Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

3.    Napirendi pont
Szociális célú tűzifáról
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 Zöld Ráskó Kft-t nem javasolja, mert tavaly rossz
fát  adtak  el.  Előző  évben  a  Bakonyerdő  Zrt-től  hozták.  A  Bakonyerdő  és  a  Budapesti
Erdőgazdaság ajánlata forintra megegyezik. A Bakonyerdőre tesz javaslatot. Kérdezi, hogy kérdés,
hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. 
Kéri,  hogy  aki  az  előterjesztés  szerinti  határozati  javaslatot  a  Bakonyerdő  Zrt.  ajánlatának
elfogadásával támogatja, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
81/2021. (XI.11.) HATÁROZATA

Szociális célú tűzifáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a tárgybani előterjesztést és annak mellékleteit megismerte.
2. a  szociális  célú  tüzelőanyag  vásárlására  32  m3  keménylombos  tűzifa  tárgyában  adás-vételi

szerződés megkötését rendeli el a Bakonyerdő Zrt -vel. (8500 Pápa, Jókai M. u. 46.)
3. felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
4. a pályázati támogatás felett,  az önrész összegét 40.640,-  Ft összegben, valamint a kiszállítás

költségét  az  Önkormányzat  2021.  évi  költségvetéséről  szóló  Ör.  általános  tartaléka  terhére
biztosítja. 

5. A darabolás költségét az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Ör. Munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások soron tervezte be.

Határidő: elfogadásra azonnal, szerződéskötésre 15 nap
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester, 
                        Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztályvezető

4.    Napirendi pont
Ábrahámhegy 084/7 helyraji számú ingatlanra vonatkozó HÉSZ módosítási kérelem
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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. Kéri Gyimes Mónika műszaki ügyintézőt, hogy adjon tájékoztatást.

Gyimesi  Mónika műszaki ügyintéző elmondja,  hogy az ingatlan erdő besorolású,  a kérelmező
szeretné  átminősíteni,  hogy  építkezni  tudjon  rá.  Ez  a  HÉSZ és  magasabb rendű jogszabályok
szerint csak akkor támogatható, a bel és külterület aránya nem változik, tehát kettős módosítás
szükséges. A jelenlegi szabályozás szerint a jelenlegi településrendezési eszközöket kell alkalmazni.
Hogy  módosul-e,  még  nem tudható,  ez  decemberben  szokott  kiderülni.  A  településtervezőtől
ajánlatot szoktunk bekérni, aminek elég magas költsége lehet. Több kérelem is érkezett a HÉSZ
módosítással kapcsolatban, átfogó vizsgálatát meg kell majd tenni. Javasolja ezt a kérelmet is ennek
keretében vizsgálni. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester megjegyzi, hogy ha módosítjuk a HÉSZ-t, akkor ki kell jelölni a
csereterületet.  Jelen  ismeretei  szerint  nem  tudja  támogatni,  nem  szeretné,  hogy  az  erdő  is
beépüljön. A Fenyves utcáról van szó, egy teljesen fás területről.

Gáspár József képviselő elmondja, hogy az előtte lévő terület is külterület, nem célszerű középen
egyet kiemelni. 

Vella  Ferenc  Zsolt polgármester  javasolja  kompletten  tárgyalni  az  egész  övezet  vizsgálatával.
Régen beszéltek arról, hogy a Pálfy telek maradjon szőlő. Nem javasolja egyelőre, így is zsúfolt lett
a falu véleménye szerint. A fákat meg kell hagyni, a belterületen lehet építkezni.  Kérdezi, hogy
további  észrevétel  van-e.  Megállapítja,  hogy  nincs.  Kéri,  hogy  aki  az  előterjesztés  szerinti  II.
határozati javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
82/2021. (XI.11.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy 084/7 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó HÉSZ módosítási kérelem

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. megismerte  az  „Ábrahámhegy  084/7  helyrajzi  számú  ingatlanra  vonatkozó  HÉSZ  módosítási

kérelem” tárgyában benyújtott beadványt.
2. dönt abban, hogy Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló

2018.  évi  CXXXIX.  törvény  50.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja  alapján  a  kérelmet  nem
támogatja.

3. felkéri  a  Badacsonytomaji  Közös  Önkormányzati  Hivatal  illetékes  ügyintézőjét,  hogy
kérelmezőt értesítse a döntésről, és tájékoztassa Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényvonatkozó előírásairól.

Határidő: elfogadásra azonnal, 
Felelős: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző
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5.    Napirendi pont
 A kisörspusztai haranglábra vonatkozó támogatási szerződés 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.  Bodor  István  kapott  megkeresést  a  harangláb  felújítására.  Az
előterjesztés lényege, hogy határidő hosszabbítást kérnek, mivel legkorábban február-márciusban
tudná elkészíteni. A rendelkezésre álló 1,5 millió forint viszonylag kevésnek tűnik, úgy gondolja,
hogy ki kell majd egészíteni, maga a harangláb 800 eFt. A költségvetésben ez az összeg szerepel. A
temető kápolnában lévő harangláb is rossz állapotban van, a templomot is javítani kellene kívülről.
Több sírt hosszabb ideje nem látogat senki, erre oda kell figyelni a temető kataszter vezetése során.
A temető hamarosan megtelik, erről is beszéli kell. Javasolja a határidő hosszabbítást április 30-ig
megkérni.  Kérdezi,  hogy kérdés, hozzászólás  van-e. Megállapítja,  hogy nincs.  Kéri,  hogy aki az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja április 30-i határidővel, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
83/2021. (XI.11.) HATÁROZATA

A kisörspusztai haranglábra vonatkozó támogatási szerződés módosítása

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. dönt abban, hogy a Lechner Tudásközpont Nonprofit  Korlátolt Felelősségű Társaság (1111

Budapest,  Budafoki út  59.)  mint támogató,  és  Ábrahámhegy Község Önkormányzata,  mint
kedvezményezett  között  “A  kisörspusztai  harangláb  rekonstrukciója” tárgyában,  62/2020.
szerződésszámmal  létrejött  támogatási  szerződés  határidő  hosszabbításához  –  2022.  április
30.napja - kapcsolódó módosítására vonatkozó dokumentumokat benyújtja a Lechner
Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint támogató részére.

2. felkéri Vella Ferenc Zsolt polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.
3. felkéri  a  Badacsonytomaji  Közös  Önkormányzati  Hivatal  illetékes  ügyintézőjét  az  aláírt

dokumentumok alapján a Támogató felé történő további intézkedés megtételére.

Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármestert

Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

6.    Napirendi pont
Ábrahámhegy 1040 hrsz. és 1036/1 hrsz. ingatlanok továbbhasznosításáról II.
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  a  március  18-án  megalkotott  kormányrendelet
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szerint az üzletbérleti díjak 50 %-át el kellett engedni. Az előterjesztés szerint továbbhasznosítás
esetén  kifizetnék  a  másik  felét.  Amúgy  is  tervezzük  a  büfék  felújítását,  így  2  évvel
meghosszabbítanánk mindenki szerződését. A vizibicikli kölcsönző és a minigolfpálya most nem
lesz megújítva, bár a minigolfpálya elemei rossz állapotban vannak. Az utóbbi években viszonylag
keresettebb lett a pálya, az északi parton ez az egy lehetőség maradt az érdeklődőknek. Kérdezi,
hogy erre a két üzletre is maradjon a két év, vagy ott új pályázatot írjanak ki. 

Gáspár József képviselő javasolja a vizibicikli kölcsönzőt és a minigolfpályát meghirdetni. Nem
biztos, hogy lesz olyan pályázat, amivel fel tudnák újítani. Kérdezi, hogy a pavilon sorral mi lesz.
Saját pénzből nem tudják megoldani.

Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, hogy előrehaladott tárgyalások folynak. Vannak példák
arra,  hogy a  terület  önkormányzati  tulajdonban  marad,  a  felépítményt  esetlegesen a  vállalkozó
csinálja meg. Jelenleg még vannak remények, az elkövetkezendő 1-2 évnek az egyik legnagyobb
beruházása  lenne.  A  büfék  bérleti  díját  emelni  kellene,  a  környező  településekhez  viszonyítva
nagyon alacsony.  A következő 2 évre 1.670 eFt + ÁFA bérleti  díjat  határoznánk meg. Be kell
fizetniük a 2021. évi 50 %-ot december 15-ig, illetve a másik két szolgáltatásra a hivatal előkészíti a
pályázati felhívást. Előnyt élveznek a jelenlegi bérlők, illetve a helyben élők, ez lenne a mérvadó a
jövőre nézve. 

Miklai Zsuzsanna képviselő kérdezi, hogy a strandcikkessel mi lesz.

Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, hogy együtt kell kezelni a büfésekkel az épület miatt,
annyit is kell fizetnie. Kérdezi, hogy további észrevétel 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
84/2021. (XI.11.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy 1040 hrsz és 1036/1 hrsz ingatlanok továbbhasznosításáról II.

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. az  Ábrahámhegy  1040  helyrajzi  számú  és  Ábrahámhegy  1036/1  helyrajzi  számú

ingatlanokon  meglevő  strandi  üzletek  vonatkozásában  előkészített  bérleti
szerződéseket áttekintette, és annak tartalmával egyetért.

2. felkéri Vella Ferenc Zsolt polgármestert a bérleti szerződések aláírására.
3. felkéri  a  Badacsonytomaji  Közös Önkormányzati  Hivatal  illetékes  ügyintézőjét,  hogy az

érintetteket értesítse a döntésről.

Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző

7. Napirendi pont
    A helyi közművelődési feladatok ellátásáról

     Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete)

Hozzászólások:
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Vella  Ferenc  Zsolt polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden képviselő megismerte. Elmondja, hogy a jogszabály által előírt rendelet tervezetet a Hivatal
előkészítette, jelen előterjesztés mellékletét képezi. Javasolja a tervezet elfogadását. Kérdezi, hogy
kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet
tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2021. (XI.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

8.    Napirendi pont
  Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
     Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden  képviselő  megismerte.  Javasolja,  hogy  az  adómértékeken  a  képviselő-testület  ne
változtasson a lakosság teherbíró képességére figyelemmel. 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
85/2021. (XI.11.) HATÁROZATA

Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

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

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Dr. Bodnár Attila jegyző

9. Fagyöngy sportház bútor – ajánlatok elbírálásáról
    Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete)

Hozzászólások:
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Vella  Ferenc  Zsolt polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  előzetesen  kiküldték,  azt
minden  képviselő  megismerte.  Az  Önkormányzat  a  Fagyöngy  Sportház  részére  bútorvásárlás
céljából  ajánlatokat  kért  be  21  fotelre  és  7  asztalra  vonatkozóan.  A  beérkezett  ajánlatok  az
előterjesztés  mellékletét  képezik.  Javasolja,  hogy  ne  csak  az  ár  figyelembevételével  döntsön  a
testület,  hanem  az  adott  célra  legmegfelelőbb  ajánlatot  adó  ajánlattevővel  történjen  meg  a
szerződéskötés.  Javasolja a Net 21 KFt. ajánlatának 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
86/2021. (XI.11.) HATÁROZATA

Fagyöngy sportház bútor – ajánlatok elbírálásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
1. Fagyöngy sportház bútor – ajánlatok elbírálásáról" szóló előterjesztés mellékletét képező, beérkezett

ajánlatokat megismerte és a benyújtott ajánlatok alapján a Net 21 Kft. ajánlatában szereplő
bútorokat kívánja megvásárolni.

2. Felhatalmazza  Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert  21  db  fotel  és  7  db  asztal  megrendelés
aláírására

3. Utasítja a Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: elfogadásra azonnal
megrendelésre 8 nap

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Földi Laura kvi és adóosztály vezető helyettes

Vella  Ferenc Zsolt polgármester -  mivel  több kérdés,  hozzászólás  nem nincs  -  az  ülést  9.45
órakor bezárja.

k.m.f.

Vella Ferenc Zsolt
polgármester

Dr. Bodnár Attila
jegyző


	k.m.f.

