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

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

Ikt.szám: 7/2022.     
Készült: 1 példányban   

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének 2022.  május  18.  napján
(szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt ülésén.

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

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

Távolmaradását bejelentette:
Kovács József alpolgármester          (1 fő)

Tanácskozási joggal megjelent: 
Tamás Lászlóné Költségvetési- és Adóosztály vezető
Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző
Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

                          Tóthné S. Zsuzsa jegyzőkönyvvezető

Lakosság részéről megjelent:                                                 (0 fő)

Vella  Ferenc  Zsolt polgármester tisztelettel  köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  az  5  tagú
képviselő-testületből 4 fő jelen van, az ülés határozatképes. Elmondja, hogy Kovács József alpolgármester
előzetesen bejelentette távolmaradását. Ismerteti, hogy a meghívóban 23 napirendi pont szerepel. 
Kérdezi, hogy további javaslat van-e.  Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a napirendi pontok tárgyalását
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
39/2022. (V.18.) HATÁROZATA

A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2022.  május  18-ai  soros,  nyílt
ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

1. Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés teljesüléséről (rendelet)
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

2. Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2021. évi pénzmaradvány felosztása
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
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3. Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2021. évi vagyonállapotáról szóló kimutatás
      Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

4. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárszámadása
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

5.  KÖH 2021. évi teljesítés elszámolása
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

6.  Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés módosítása (rendelet)
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

7.   Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzésről szóló 
beszámolója

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

8.   Ábrahámhegy Község Önkormányzata belső ellenőrzésére ajánlat
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

    9.  2021. évi adóztatásról szóló beszámoló
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

10.  Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat 
beszámolója éves tevékenységről
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

11.  Civil Szervezeteknek 2021. évben nyújtott támogatások elszámolásáról
     Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

12.  Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

13.  A kisörspusztai harangláb felújítása 
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

14.  Ábrahámhegy 2512. helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó HÉSZ módosítási 
kérelem II.

          Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

15. Ábrahámhegy 096/12. helyrajzi számú ingatlan HÉSZ módosításáról II.
      Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

16.  Ábrahámhegy 385/14. helyrajzi számú ingatlan HÉSZ módosításáról II.
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

17.  Dr. Balogh Péter közérdekű felajánlása 
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Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

18.  Gál Tibor kérelme
          Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

19. Vizimentők Magyarországi Szakszolgálata ajánlata
      Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

20. Strandi játszóterek felújítására beérkezett ajánlatok elbírálása
      Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

21. Zsebkalauz rendelése
      Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

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

23. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról
      Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

I. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. Napirendi pont
   Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés teljesüléséről (rendelet)

     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. Felkéri az előkészítőt, hogy vezesse fel a napirendet. 

Tamás  Lászlóné osztályvezető  elmondja,  hogy  május  31-ig  kell  jogszabály  szerint  elkészíteni  a
zárszámadást, amikor is az önkormányzat valamennyi bevételéről és kiadásáról el kell számolni. Emellett
készíteni  kell  a  vagyonállapotról  egy  kimutatást,  továbbá  a  pénzmaradványról  is  döntést  kell  hoznia  a
Képviselő-testületnek.  Ismerteti  az  előterjesztéshez  kapcsolódó  főbb  számadatokat.  Elmondja,  hogy
303.055.415 Ft.  bevétellel  és  205.573.965 Ft.  kiadással  állapították  meg a  zárszámadást,  ezen  összeggel
kérjük  a  Képviselő-testülettől  annak  elfogadását,  mely  a  Magyar  Államkincstár  felé  megküldésre,  és
elfogadásra  került.  Részletes  szöveges  magyarázatot  készítettek,  illetve  mellékleteket  csatoltak  az
előterjesztésben. 
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Vella Ferenc Zsolt polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri,
hogy aki az előterjesztés szerinti zárszámadásra vonatkozó határozatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK
40/2022.(V.18.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (2) bekezdése alapján - az

előterjesztés  mellékleteként  -  bemutatott  mérlegeket  és  kimutatásokat  az
előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadom

2. a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatot, annak tartalmát az abban
foglaltak alapján elfogadom

3. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal vezetője által készített, a belső
kontrollrendszer  működéséről  szóló  nyilatkozatát,  melynek  tartalmát  az  abban
foglaltak alapján elfogadom.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Bodnár Attila jegyző
               Tamás Lászlóné Költségvetési- és Adóosztály vezetője

Vella Ferenc Zsolt polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri,
hogy aki az előterjesztés szerinti zárszámadásra vonatkozó rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

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

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2022.(V.19.) önkormányzati rendelete

Ábrahámhegy Község Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2. Napirendi pont
Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2021. évi pénzmaradvány felosztása
     Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztés készítőjének. 

Tamás  Lászlóné osztályvezető  elmondja,  hogy  97 481 450  Ft.  maradványa  keletkezett  az
önkormányzatnak, melyből vannak kötelezettségeink, szállítói számlák, illetve a költségvetés készítésekor a
költségvetési  egyensúly  megteremtése  érdekében  84,5  m.  Ft.  összeget  beépítettünk  előzetesen.  Tehát  a
szabad pénzmaradvány 12.974.207 Ft., amelyre azt a javaslatot tették, hogy egyelőre helyezze tartalékba az
önkormányzat, ha szükséges lesz, akkor előirányzat módosítással át lehet csoportosítani. 
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Vella  Ferenc  Zsolt polgármester  megkérdezi,  hogy  ebben  szerepel  már  az  épület  és  útfelújítás?  Más
pályázati pénz nincs?

Tamás Lászlóné osztályvezető válaszában elmondja, hogy az épület és útfelújítás szerepel az anyagban. A
haranglábbal kapcsolatban szerepel 1,5 m. Ft. az önkormányzatnál, 1,6 pedig az Alapítványnál. 

Vella  Ferenc  Zsolt polgármester  megkérdezi,  hogy  ezzel  kapcsolatosan  kérdés,  hozzászólás  van-e.
Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
41/2022. (V.18.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2021. évi pénzmaradvány felosztása

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az önkormányzat 2021. évi pénzmaradvány felosztását – az előterjesztés szerinti tartalommal – az alábbiak
szerint elfogadja

Tárgyévi pénzmaradvány:
- önkormányzat 97 481 450-Ft
A pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt
- önkormányzat 84 507 243-Ft
Szabad pénzmaradvány:
- önkormányzat 12 974 207-Ft

a) az önkormányzat pénzmaradványából a 2021. évi kötelezettségekre a fedezetet biztosítja, az ezen
felül  megmaradt  szabad  pénzmaradványt  12 974  207,-  Ft-ot  az  önkormányzat  az  általános
tartalékba helyezi. 

b) felkéri a jegyzőt, hogy a döntésnek megfelelően az előirányzat módosítást és a rendelettervezetet
készítse elő.

Határidő: elfogadásra azonnal,
egyebekben következő rendelet módosítás

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Tamás Lászlóné Kvi és adóosztály vezető
Tóth Zsuzsanna Kvi és adóosztály vezető hely.

3. Napirendi pont
Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2021. évi vagyonállapotáról szóló kimutatás     
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt polgármester megkérdezi,  hogy  van-e  szóbeli  kiegészítés  az  előterjesztéssel
kapcsolatban. 

Tóth  Zsuzsanna pénzügyi  ügyintéző  elmondja,  hogy  ez  az  anyag  is  a  2021.  évi  zárszámadáshoz
kapcsolódik.  Az  Önkormányzat  vagyona  1.761.390.195  Ft.  Erről  is  kell  a  Kincstár  felé  benyújtandó
beszámoló részeként dönteni. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja,
hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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
42/2022. (V.18.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2021. évi vagyonállapotáról szóló kimutatás

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
 
1. Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  2021.  évi  vagyonállapotáról  szóló  tájékoztatót

elfogadja.

Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt  polgármester

Tamás Lászlóné Költségvetési és Adóosztályvezető

4. Napirendi pont
   Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárszámadás
   Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
 
  (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítés a napirendi ponthoz. 

Tamás  Lászlóné osztályvezető  elmondja,  tekintettel  arra,  hogy  közös  hivatal  vagyunk  az  érintett
önkormányzatoknak is tárgyalnia kell a napirendet. Elmondja, hogy a bevételek 100 %-ban, a kiadások 96
%-ban teljesültek, itt van megtakarítás a béreknél és dologi kiadásoknál. Sajnos további csökkenés történt a
létszámban,  egyelőre  nem  sikerült  a  kollégákat  pótolni,  csökkentett  létszámmal  működik  az  adó,  és  a
műszaki osztályra sincs jelentkező annak ellenére, hogy folyamatosan hirdetve van az álláshely. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, hogy napi szinten érezzük a műszakos kollégák hiányát, főleg a
pályázatok kapcsán. 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja,  hogy a hivatalnál  is  jelentkezett  megtakarítás,  21.351.049 Ft.,
melyből 5 m. Ft. összeget szeretnénk kérni, hogy a Képviselő-testületek biztosítsanak a hivatal részére, a
fennmaradó összeget pedig a fenntartó -Badacsonytomaj Város Önkormányzata- részére visszautalják. A
társönkormányzatok  részére  visszautalandó  összegről  egy  másik  előterjesztés  készült.  Jelen  napirend
kapcsán  az  alábbiakról  kell  döntést  hozni,  hogy  132.643.332  kiadási  és  154.186.225  bevételi  összeggel
elfogadja a Képviselő-testület a zárszámadást. 

Vella  Ferenc  Zsolt polgármester  megkérdezi,  hogy  elég  lesz  a  visszatartott  5  m.  Ft.  ha  új  kollégákat
sikerülne felvenni? 

Tamás  Lászlóné  osztályvezető  elmondja,  hogy  az  összes  álláshely  nyilván  van  tartva,  számolunk  az
összeggel. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja,
hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESÜLETÉNEK
43/2022.(V.18.) KÉPVISELŐ-TESÜLETI HATÁROZATA

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárszámadásáról 
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I. Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-Testülete  a  Badacsonytomaji  Közös
Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárszámadását  a határozat mellékletét  képező mérlegek és
kimutatások szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:
a) Kiadási főösszege 132 643 332 Ft, melyből

aa) Költségvetési kiadások 132 643 332 Ft
ebből:
1. személyi juttatások:  79 144 153 Ft
2. munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12 175 810 Ft
3. dologi kiadások: 17 879 092 Ft
4. ellátottak pénzbeli juttatásai:                0 Ft
5. egyéb működési célú kiadások: 21 757 645 Ft

ab) Felhalmozási kiadások    1 686 632 Ft
ac) Finanszírozási kiadások                0 Ft

b) Bevételi főösszege 154 186 225 Ft, melyből:
ba) Költségvetési bevételek  19 559 732 Ft

ebből:
1. működési célú támogatások Áht. belül:  16 097 762 Ft
2. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről:                 0 Ft
3. közhatalmi bevételek:                 0 Ft
4. működési bevételek:   3 461 970 Ft
5. felhalmozási bevételek:                 0 Ft
6. működési célú átvett pénzeszközök:                 0 Ft
7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                 0 Ft

bb) Finanszírozási bevételek             134 626 493 Ft.

II. Mérlegfőösszege:   
a) Eszközök: 23 100 606 Ft

ebből:
1. Befektetett eszközök   1 272 738 Ft
2. Forgóeszközök 21 827 868 Ft

b) Források 23 100 606 Ft
ebből:
1. Saját tőke 16 959 110 Ft
2. Kötelezettség      191 844 Ft
3. Passzív időbeli elhatárolások   5 949 652 Ft

III. Pénzmaradvány             21 542 893 Ft
1. kötelezettséggel terhelt     191 844 Ft
2. szabad pénzmaradvány             21 351 049 Ft

mely  pénzmaradványból  191  844  Ft-ot  a  szállítói  kötelezettségekre  fedezetként  biztosítja,
5.000.000,- Ft összeget a KÖH költségvetésébe a működéshez biztosítja a fennmaradó szabad
pénzmaradványt  16 351 049 ,-Ft összegben, Badacsonytomaj Város Önkormányzat vonja el,
és felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő rendeletmódosításkor az előirányzat-módosítást
készítse elő.

IV. felkérem  a  jegyzőt,  hogy  a  Badacsonytomaji  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2021.  évi
zárszámadását  Badacsonytomaj  Város  Önkormányzata  2021.  évi  zárszámadási  rendeletébe
építse be.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető
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5. Napirendi pont
    KÖH 2021. évi teljesítés elszámolása
    Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt polgármester megkérdezi,  hogy  az  előterjesztés  készítője  részéről  van-e  szóbeli
kiegészítés. 

Tamás  Lászlóné osztályvezető  elmondja,  egy  táblázatban  kimutattuk,  hogy  a  hivatalnál  megtakarítás
keletkezett. A finanszírozással arányosan a visszafizetés elszámolásra kerül, Ábrahámhegy Önkormányzata
részére 1.123.219.000 Ft. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja,
hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
44/2022. (V.18.) HATÁROZATA

KÖH 2021. évi teljesítés elszámolása

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi elszámolását elfogadja.

2. a 2021. évi pénzmaradványból Ábrahámhegy Község Önkormányzatát megillető  1 123 219,- Ft
összeget a KÖH 2022. II. félévi finanszírozási összegbe kéri beszámítani. 

3. felkéri  a  Költségvetési-  és  adóosztályt,   hogy  a  szükséges  intézkedések  megtételéről
gondoskodjon.

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

6. Napirendi pont

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  2022.  évi  költségvetés  módosítása (rendelet)
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester felkéri az előterjesztés készítőjét vezesse fel a napirendet. 

Tamás Lászlóné osztályvezető tájékoztat arról, hogy az előirányzat módosítására a többletbevételek miatt
volt  szükség,  melyeket  az  önkormányzat  kapott.  (polgármesteri  illetményemelés,  DRV lakossági  víz  és
csatorna támogatás, kulturális ágazat bértámogatása, ukrán menekültek támogatása). 
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Vella Ferenc Zsolt polgármester felhívja a figyelmet arra, hogy a menekültek elhelyezése kapcsán többlet
közmű költségekkel kell majd számolniuk. 

Tamás Lászlóné osztályvezető a menekültek elhelyezése kapcsán a Kincstár tájékoztatása alapján a B16-ról
a B115-re kell majd áttenni. Ezzel a módosítással kéri a Képviselő-testületet a rendelet elfogadására. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja,
hogy nincs. Kéri, hogy aki a rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

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

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2022.(V.19.)  rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról 

7. Napirendi pont
Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzésről szóló beszámolója
     Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt polgármester elmondja,  hogy  az  anyag  minden  évben  elkészül.  Az  előző  évben
megtörtének  ezek  az  ellenőrzések.  Kérdezi,  hogy  ezzel  kapcsolatosan  kérdés,  hozzászólás  van-e.
Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
45/2022. (V.18.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzésről szóló beszámolója

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2. Ábrahámhegy Község Önkormányzatának belső ellenőrzési feladatok ellátására megbízott külső 

szakértő által készített „Éves ellenőrzési jelentés 2021.” beszámolót – az előterjesztés szerinti 
tartalommal – elfogadja.

Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt  polgármester

Tamás Lászlóné Költségvetési és Adóosztályvezető
Tóth Zsuzsanna Költségvetési és Adóosztályvezető hely.

8. Napirendi pont
Ábrahámhegy Község Önkormányzata belső ellenőrzésére ajánlat

     Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. melléklete)

Hozzászólások:



10

Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, hogy Jegyző úrnak a SZAHK-Értelem 2006 Kft. megküldte, hogy
mi a javaslatuk a 2022. évi vizsgálatra. 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy kértünk be még árajánlatot a feladatra. Az  ABOGENCIA
KFT. nyújtott be árajánlatot, mely kedvezőbb. 

Vella  Ferenc  Zsolt polgármester  megkérdezi,  hogy  a  SZAHK-Értelem  2006  Kft.  felé  van-e  valamilyen
kötelezettségünk? 

Tamás Lászlóné osztályvezető válaszában elmondja, hogy nincs. A számlájukat rendezni kell majd. Ha úgy dönt a
Képviselő-testület  az  új  céggel  szerződést  kötünk,  amely  a  korábban már  elfogadott  ellenőrzési  tervet  kapja  meg
feladatként. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja,
hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
46/2022. (V.18.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzata belső ellenőrzésére ajánlat

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
3. Ábrahámhegy Község Önkormányzatának a Belsőellenőrzésre adott ajánlatokat megismerte és a 

ABOGENCIA KFT ajánlatát fogadja el. 
4. .Felhatalmazza Vella Ferenc Zsolt polgármestert a szerződéskötésre és a további szükséges intézkedések

megtételére.
Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt  polgármester

Tamás Lászlóné Költségvetési és Adóosztályvezető

9. Napirendi pont
    2021. évi adóztatásról szóló beszámoló     
    Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester megkérdezi, hogy kiegészítés van-e a napirenddel kapcsolatban. 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a kolléganő részletes tájékoztatást készített az anyagban. 

Gáspár József képviselő felveti,  hogy a szobakiadással komolyabban kellene foglalkozni,  mert 20 évvel
ezelőtt is ekkora összeget fizettek be idegenforgalmi adóra. 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy Badacsonytomajon a Covid előtt 4 köztisztviselő végzett
ezirányú ellenőrzést munkaidő után és hétvégeken a szálláshelyeken meghatározott megbízási díjért. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester kéri, hogy Jegyző úr vizsgálja meg ennek lehetőségét. Kérdezi, hogy ezzel
kapcsolatosan kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja,  hogy nincs. Kéri,  hogy aki a határozati javaslattal
egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
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Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
47/2022. (V.18.) HATÁROZATA

2021. évi adóztatásról szóló beszámoló

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a 2021. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról szóló beszámolót elfogadja.
2. felkéri Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy az adókból származó bevételek összegéről a lakosságot

tájékoztassa

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési-és adóosztály vezető

10. Napirendi pont
Hatósági  beszámoló  a  gyermekvédelemről  és  a  Gyermekjóléti  Szolgálat  beszámolója  éves
tevékenységről
     Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, hogy Varjas Veronika heti rendszerességgel tart fogadóórát a
településen. A beszámoló elfogadásra javasolja. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás van-
e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
48/2022. (V.18.) HATÁROZATA

Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről és a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója éves
tevékenységről

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. jegyző által elkészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót és

átfogó értékelést és

2. a  Balaton-felvidéki  Szociális,  Gyermekjóléti  és  Háziorvosi  Ügyeleti  Szolgálat  Családsegítő-  és
Gyermekjóléti  Szolgálatának  2021.  évben  Ábrahámhegy  településen  végzett  munkájáról  szóló
beszámolóját elfogadja. 

3. Felkéri a KÖH illetékes ügyintézőjét, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa

Határidő: 2022. május 31.
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

11. Napirendi pont
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Civil Szervezeteknek 2021. évben nyújtott támogatások elszámolásáról     
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester megkérdezi, hogy megtörténtek-e az elszámolások?

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy igen. 

Tóth  Zsuzsanna pénzügyi  ügyintéző  kiegészítésként  elmondja,  hogy  az  idei  évben  keretösszeggel
szerepelnek a civil szervezeti támogatások a költségvetésben. 

Vella  Ferenc  Zsolt polgármester  megkérdezi,  hogy  ezzel  kapcsolatosan  kérdés,  hozzászólás  van-e.
Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
49/2022. (V.18.) HATÁROZATA

Civil Szervezeteknek 2021. évben nyújtott támogatások elszámolásáról     

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a civil szervezetek részére 2021. 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
Cseh Dénesné pénzügyi előadó

12. Napirendi pont
Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása

     Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester kéri, hogy az előterjesztő vezesse fel a napirendet. 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a pályázatot 2022. augusztus 31-ig kell benyújtani, 38 erdei
m3-re lehet benyújtani igényt, legfeljebb kérelmezőként 2 m3-t lehet majd kiosztani. Hozzáteszi, hogy eddig
mindig kevesebbet kaptunk a megpályázott mennyiségnél. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja,
hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
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Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
50/2022. (V.18.) HATÁROZATA

Szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtása

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
1. elrendeli pályázat benyújtását a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó

támogatására a maximálisan igényelhető 38 m3 mennyiségre.
2. a  szükséges  önrészt,  a  kemény  lombos  fafajtához  1.000,-Ft/erdei  m3  +  Áfa  összegben,  azaz:

48.260,- Ft erejéig a 2022. évi költségvetés tartalék kerete terhére biztosítja.  
3. vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
4. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési- és Adóosztályát,  hogy a

pályázatot a megadott határidőre készítse elő és nyújtsa be. 
5. felhatalmazza  Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert  és  Dr.  Bodnár  Attila  jegyzőt  a  pályázati

dokumentáció aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő  :   2022. augusztus 31.
Felelős  :  Vella Ferenc Zsolt polgármester, 

Tóth Zsuzsanna költségvetési- és adóosztály vezető hely.

13. Napirendi pont
A kisörspusztai harangláb felújítása
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester kéri a napirend felvezetését. 

Gyimesi  Mónika ügyintéző elmondja,  hogy egy 2,3  m. Ft-os árajánlat  érkezett.  Javasolja  a  Képviselő-
testületnek további árajánlatok bekérését,  de azt  figyelembe véve,  hogy a támogatás megosztott.  Kéri  a
Képviselő-testület tagjait tegyenek javaslatot arra vonatkozóan, hogy kiktől kérjen be ajánlatot. 

Tóth  Gábor képviselő  elmondja,  hogy  tudomása  szerint  van  ilyen  tevékenységet  végző  személy
Badacsonytördemicen. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja,
hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
51/2022. (V.18.) HATÁROZATA

A kisörspusztai harangláb felújítása

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. az  előterjesztést  szerinti  “A  kisörspusztai  harangláb  felújítása”  felújítása  előterjesztést

megismerte,  és  dönt  a  kisörspusztai  harangláb  felújítására  vonatkozó  3  db  ajánlat
bekéréséről 

Határidő: elfogadásra azonnal, az ajánlatok beérkezésére 5 munkanap
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
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Dr. Bodnár Attila jegyző
Gyimesi Mónika

14. Napirendi pont
Ábrahámhegy 2512. helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó HÉSZ módosítási kérelem II.
     Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester megkérdezi van-e kiegészítés a napirenddel kapcsolatban? 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy az ügy ismert a testület előtt. A Kápolnavölgyi ingatlannak
nincs útja. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester megkérdezi az előkészítőt, van-e javaslata az ügy megoldása érdekében?

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a szomszédokat kellene megnyilatkoztatni. A főépítész leírta a
véleményét,  de  a  hivatalnak  konfrontációt  kellene  felvállalnia.  A másik  javaslat,  hogy  az  átfogó HÉSZ
módosításba beletenni. Ennek költségét az érintett fél fizetné. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja,
hogy nincs. Kéri, hogy aki az I. számú határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
52/2022.(V.18.) HATÁROZATA 

Ábrahámhegy 2512 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó HÉSZ módosítási
kérelem II.

 
Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. megismerte az „Ábrahámhegy 2512 helyrajzi  számú ingatlanra vonatkozó HÉSZ módosítási

kérelem II.” tárgyában benyújtott beadványt.
2. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézőjét, hogy a tárgyi kérelem,

és Szabó Zoltán főépítész szakmai véleménye alapján az útkapcsolat kialakításával esetlegesen
érintett szomszédos ingatlantulajdonosokat is nyilatkoztassa meg abban az esetben, ha annak
megoldása  a  településtervezők  és  Ábrahámhegy  Község  Főépítészének  szakmai  véleménye
alapján más magántulajdonú ingatlant érintene.

3. elrendeli a 2. pont szerinti nyilatkozat bekérését azzal, hogy a következő soros testületi ülésen
ismét napirendre tűzi a kérelmet.

4. felkéri  a  Badacsonytomaji  Közös  Önkormányzati  Hivatal  ügyintézőjét,  hogy  a  kérelmezőt
tájékoztassa a döntésről.

Határidő: tájékoztatásra azonnal
nyilatkozat bekérésére 15 nap

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
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Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

15. Napirendi pont
Ábrahámhegy 096/12. helyrajzi számú ingatlan HÉSZ módosításáról II.     
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, hogy az anyag már volt a testület előtt. 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, döntenie kell a testületnek, hogy tovább viszik-e az ügyet. Nem tudja
reális-e azon a területen lakóövezet kialakítása. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester  elmondja, hogy jelenleg az a település egyetlen kereskedelmi övezete.
Nincs is más, amit erre lehetne kijelölni. 

Gáspár  József képviselő  véleménye  szerint  mivel  az  egész  övezet  vállalkozási  övezet,  ezt  javasolja
megtartani. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja,
hogy  nincs.  Kéri,  hogy  aki  egyetért  azzal,  hogy  ne  változtassanak  a  terület  övezeti  besorolásán,
kézfelemeléssel jelezze.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
53/2022. (V.18.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy 096/12. helyrajzi számú ingatlan HÉSZ módosításáról  II.

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. megismerte  az  „Ábrahámhegy  096/12  helyrajzi  számú  ingatlan  HÉSZ  módosításáról  II.”

tárgyában benyújtott beadványt.
2. dönt abban, hogy nem kíván az ingatlan övezeti besorolásán változtatni. 
3. felkéri  a  Badacsonytomaji  Közös  Önkormányzati  Hivatal  ügyintézőjét,  hogy  a

kérelmezőt tájékoztassa a döntésről.

Határidő: tájékoztatásra azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

16. Napirendi pont
Ábrahámhegy 385/14. helyrajzi számú ingatlan HÉSZ módosításáról II.     
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. melléklete)

Hozzászólások:
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Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, hogy már szintén ismert a napirend a Képviselő-testület előtt. 

Gyimesi  Mónika ügyintéző  elmondja,  hogy  elkezdett  épülni  egy  ház,  a  használatbavételi  engedélyhez
kellene a módosítás. A Szabályozási Tervhez hozzá kellene nyúlni és egy utat kialakítani. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester megkérdezi, hogy mi hibáztunk-e ebben az ügyben? 

Gyimesi Mónika ügyintő válaszában elmondja, hogy nem. A szomszéd hozzájárulna, hogy az ő telkéből
vegyenek el az úthoz, de csak a kerítés vonalában. Az Útügyi Hatóság határozza meg, hogy ez a terület
elegendő-e az út kialakításához. A kérelmező mindent fizet, ami az eljárással kapcsolatos településrendezési
szerződés keretében. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja,
hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
54/2022.(V.18.) HATÁROZATA 

Ábrahámhegy 385/14 helyrajzi számú ingatlan településrendezési eszközök módosítása

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a  „Ábrahámhegy  385/14  helyrajzi  számú  ingatlan  településrendezési  eszközök

módosítása” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
2. dönt abban, hogy felkéri a településtervezőt, és a főépítészt, hogy a településrendezési

eszközök módosításának elindítása előtt alakítson ki egy szakmai véleményt, továbbá
fogalmazzon  meg  egy  módosítási  programpontot  a  kérelmezők  beadványa,  és  a
szomszédos ingatlanok nyilatkozata figyelembevételével. 

3. javasolja 3 árajánlat bekérését a tervezésre
4. javasolja a 2. pont szerinti beérkezett dokumentáció alapján a következő soros ülésre a

kérelem előterjesztését.
5. felkéri  Vella  Ferenc  Zsolt  polgármestert,  hogy  a  kérelmezőt  és  az  érintett

tulajdonosokat értesítse a döntésről.

Határidő: elfogadásra azonnal
szakmai vélemény bekérésére 15 nap

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

17. Napirendi pont
Dr. Balogh Péter közérdekű felajánlása     
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, hogy a felajánlást a Tündérkertbe tervezzük. Tudomása szerint
2 m. Ft. elkülönítésre került a költségvetésben a víz oda vezetésére és a kerítésre.
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Gyimesi Mónika ügyintéző felhívja a figyelmet arra, hogy a településképi rendeletben kell szerepeltetni, ha
a sövény helyi védelem alá kerül. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja,
hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
55/2022. (V.18.) HATÁROZATA

Dr. Balogh Péter közérdekű felajánlása

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. a „Dr. Balogh Péter felajánlása” tárgyában előkészített előterjesztést megismerte.
2. dönt  abban,  hogy  felkéri  a  Badacsonytomaji  Közös  Önkormányzati  Hivatal  illetékes

ügyintézőjét, hogy a kérelem 1. pontja szerinti a 8256 Ábrahámhegy, Bagolyvár utca felső
részén  található  kb.  60  db  európai  ciprus  helyi  védelem  alá  helyezését  a  településkép
védelméről szóló  Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017.
(XII.19.) önkormányzati rendelete, és a vonatkozó magasabb rendű jogszabályok alapján a
következő soros ülésre készítse elő.

3. dönt  abban,  hogy  a  felajánlott  Kontúr  András  szobrászművész  által  elkészített  egyedi
alkotást elfogadja, mely alkotást az alábbi helyszínre javasolja elhelyezni:
Tündérkert

4. felkéri  a  Badacsonytomaji  Közös  Önkormányzati  Hivatal  költségvetési-  és
adóosztályvezetőjét, hogy a 2. pont vonatkozásában az ajándékozási szerződést készítse elő.

5. dönt abban, hogy a beadvány 3. pontjában rögzített az ábrahámhegyi lakosok, és állandó
nyaralók  vonatkozásában  kommunikációs  felületeken  (honlap,  helyi  média)  történő  fás
szárú  növények,  illetve  cserjék  telepítésére  való  kezdeményezési  szándékot  elviekben
támogatja.

6. felkéri Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőt.

Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző
Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

18. Napirendi pont
Gál Tibor kérelme

      Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester kéri az előterjesztés készítőjétől a napirend felvezetését. 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a kérelmező szerette volna megvásárolni a területet, de nem
lehet, mert forgalomképtelen, ezért szeretné, ha átminősítésre kerülne. Ehhez HÉSZ módosítás szükséges.
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Véleménye, hogy kérjék be az útügyi hatóság állásfoglalását és a településtervezői vélemény is szükséges
lenne. 

Vella  Ferenc  Zsolt polgármester  elmondja,  hogy  a  felek  sajnos  nem  igazán  voltak  hajlandóak  a
megegyezésre. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri,
hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
56/2022. (V.18.) HATÁROZATA

Gál Tibor kérelme

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. megismerte Gaál Tibor 5600 Békéscsaba, Klapka u. 13. szám alatti kérelmező beadványa

vonatkozásában készített előterjesztést.
2. dönt  abban,  hogy  az  önkormányzat  1/1  kizárólagos  tulajdonában  levő  Ábrahámhegy

0121/24  helyrajzi  számú  kivett  saját  használatú  út  megszüntetéséhez  kapcsolódóan  a
településtervező,  és  az  útügyi  hatóság  véleményét  kikéri,  melynek  alapján  javasolja  a
következő soros testületi ülésre a településrendezési eszközök módosításához kapcsolódó
kérelmet újra beterjeszteni. 

3. felkéri Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőt.

Határidő: elfogadásra azonnal
egyebekben a következő soros ülsére

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

19. Napirendi pont
Vizimentők Magyarországi Szakszolgálata ajánlata
     Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt polgármester elmondja,  hogy  a  strand  működtetéséhez  szükséges  a  vízimentő
biztosítása.  A nyitást Pünkösdre (2022. június 03.) tervezik. Kéri a javaslatokat a strand nyitva tartására
vonatkozóan, mert ez is befolyásolja a napirendhez kapcsolódó szerződés szerinti költségeket. 

Tóth Gábor képviselő szerint legalább 8.00 – 19:00 óráig legyen nyitva a strand. 

Gyimesi Mónika ügyintéző felhívja a jelenlévők figyelmét, hogy 2022. június 30-ig nem lehet díjat emelni. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja,
hogy nincs. Kéri, hogy aki a vízimentők foglalkoztatására vonatkozó határozati javaslattal  és Tóth Gábor
nyitva tartásra vonatkozó javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
57/2022. (V.18.) HATÁROZATA

VMSZ ajánlat

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a községi strandon vízimentő alkalmazására 2022. június 03. napjától – 2022. augusztus 20.

napjáig  a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata  és Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel (8230
Balatonfüred, Zákonyi Ferenc u. 2. Asz: 18929885-2-19) 1 fő, hétvégenként 2 fő vízimentős
foglalkoztatásával, szerződés tervezetet az alábbi feltételek biztosításával kéri:  

2022. évi ajánlat:
- a vízimentési feladatok 

                                         11 órás műszak: 27 800 Ft+Áfa/nap/fő

- rádió bérleti díj     900 Ft+Áfa/nap/bérelt rádió 

2. az 1. pontban részletezett költségeket az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a működési
költség terhére kell biztosítja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

20. Napirendi pont
Strandi játszóterek felújítására beérkezett ajánlatok elbírálása
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, hogy 2 játszóteret is fel kell újítani, a strandit és a focipálya
mellettit, hogy azok megfeleljenek a szabványossági előírásoknak. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan kérdés,
hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel
jelezze.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
58/2022. (V.18.) HATÁROZATA

Strandi játszóterek felújítására beérkezett ajánlatok elbírálása

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
5. Ábrahámhegy Község Önkormányzata részére az ajánlat szerinti 432.484 ,- és 1.188.483,- Ft összegben 

jóváhagyja a játszóeszközök szabványossági hibáinak elhárítását, és a fedezetet a tartalék terhére 
biztosítja

6. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések  megtételére.

Határidő: elfogadásra azonnal
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Felelős: Vella Ferenc Zsolt  polgármester
Tóth Zsuzsanna Költségvetési és Adóosztályvezető hely.

21. Napirendi pont
Zsebkalauz rendelése
     Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, hogy 500-500 db-ot szoktak rendelni  a településre látogató
idegennyelvű turisták tájékoztatására, egyik magyar-német-angol nyelvű, a másik magyar-cseh-lengyel nyelvű.
Kérdezi,  hogy ezzel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja,  hogy nincs.  Kéri,  hogy aki a
határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
59/2022. (V.18.) HATÁROZATA

Zsebkalauz rendelése

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
7. Ábrahámhegy Község Önkormányzata részére az ajánlat szerinti 215,-Ft/db áron 

500 db Magyar-német-angol nyelvű és 500 db. Magyar-cseh-lengyel nyelvű, mindösszesen 1000 db.  
zsebkalauz vásárlását jóváhagyja és a fedezetet a tartalék terhére biztosítja

8. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedést tegye meg.

Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt  polgármester

Tóth Zsuzsanna Költségvetési és Adóosztályvezető hely.

22. Napirendi pont
Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
     Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 22. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt polgármester kérdezi,  hogy  van-e  kérdés,  hozzászólás  a  napirendi  ponthoz.
Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
60/2022. (V.18.) HATÁROZATA

Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről



21

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

23. Napirendi pont
Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról
     Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 23. melléklete)

Hozzászólások:

Vella  Ferenc  Zsolt polgármester megkérdezi,  hogy  van-e  kérdés,  hozzászólás  az  előterjesztéssel
kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
61/2022. (V.18.) HATÁROZATA

Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű döntések
végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Vella Ferenc Zsolt polgármester több napirendi pont nem lévén megköszöni mindenkinek a munkáját, az
ülést 10:35. órakor bezárja.

K.m.f.

Vella Ferenc Zsolt
polgármester

Tamás Lászlóné
Költségvetési- és Adóosztály vezető

Dr. Bodnár Attila jegyző távollétében
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