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

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

Ikt.szám: 10/2022.     
Készült: 1 példányban   

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének 2022.  június  20.
napján (hétfőn) 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, 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 képviselő                             (4 fő)

Távolmaradását bejelentette:
Tóth Gábor képviselő               (1 fő)

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

Lakosság részéről megjelent:                                   (1 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 Tóth Gábor képviselő
előzetesen bejelentette távolmaradását munkahelyi elfoglaltság miatt. Ismerteti, hogy a meghívóban
4 napirendi pont szerepel. Javasolja sürgősségi indítványként, szóbeli előterjesztéssel 5. napirendi
pontként  megtárgyalni  a  Vízimentők  Szakszolgálatának  anyagát.  Kérdezi,  hogy  további  javaslat
van-e.   Megállapítja,  hogy  nincs.  Kéri,  hogy  aki  az  5  napirendi  pont  tárgyalásával  egyetért,
kézfelemeléssel jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
68/2022. (VI.20.) HATÁROZATA

A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

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

2. Strandfejlesztés STR-2021 – közbeszerzési eljárás eredménye II.
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

mailto:hivatal@abrahamhegy.hu


2

3. MFP – Faluházak felújítás a- 2020 – MFP-FHF/2020.
     Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

4. Szabó Enikő fellebbezési ügye
     Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

5. VMSZ ajánlat
(szóbeli előterjesztés) 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

I. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. Napirendi pont
Gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet véleményezéséről 

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

 (Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester kéri a napirend felvezetését. 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy Badacsonytomaj Város Önkormányzata rendeletének
módosítása előtt szükséges az érintett települések véleményeztetése. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, mindenki előtt a helyzet, az árak az egekben vannak.
Megkérdezi, hogy a vendégétkezőkkel mi a helyzet? 

Tamás  Lászlóné osztályvezető  válaszában  elmondja,  hogy  jelen  előterjesztésben  a  szociális
étkeztetésről van szó, iskola, óvoda, bölcsőde, melyek a TKÖT hatáskörébe tartoznak. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester kéri, hogy aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
elfogadja, kézfeltartással jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
69/2022. (VI.20.) HATÁROZATA

Gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet véleményezéséről

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  elfogadásra  javasolja  az
előterjesztésben  szereplő  gyermekétkeztetés  intézményi  térítési  díjáról  szóló  rendelet
tervezetet.
A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  Badacsonytomaj  Város
Önkormányzata polgármesterét értesítse. 
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Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Határidő: azonnal

2. Napirendi pont
Strandfejlesztés STR-2021 – közbeszerzési eljárás eredménye II.
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester kéri a napirend felvezetését. 

Gyimesi Mónika ügyintéző emlékeztet arra, hogy a múltkori ülésen hoztak egy határozatot az új
eljárás kiírásáról, mivel eredménytelen lett. Ezt követően jelezte a pályázatos cég, hogy a napirend
kapcsán név szerinti szavazás szükséges. Illetve a korábbi 67/2022. (VI.08.) sz. határozatát vissza
kell vonnia a Képviselő-testületnek.

Vella Ferenc Zsolt polgármester hozzáteszi, hogy az Önkormányzatnak saját költségvetéséből kell
500.000  Ft.-ot  erre  fordítani,  mert  a  pályázat  már  nem fedezi.  Kéri,  hogy  aki  az  előbbiekben
ismertetett  okok  miatt  egyetért  a  67/2022.  (VI.08.)  számú  képviselő-testületi  határozat
visszavonásával, kézfeltartással jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

70/2022. (VI.20.) HATÁROZATA
Strandfejlesztés STR-2021 – közbeszerzési eljárás eredménye 67/2022. (VI.08.) 

Képviselő-testületi határozat visszavonása

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  visszavonja  a  67/2022.  (VI.08.)
számú határozatát. 

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Bodnár Attila jegyző
             Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Vella Ferenc Zsolt polgármester felkéri Tamás Lászlóné jegyzőt helyettesítő osztályvezető a név
szerinti szavazás lebonyolítására.

Tamás Lászlóné  jegyzőt helyettesítő osztályvezető  névsor szerint olvassa a képviselők nevét és jegyzőkönyvben
rögzíti a szavazást:

Miklai Zsuzsanna                      igen
Gáspár József      igen
Kovács József                   igen
Vella Ferenc Zsolt            igen
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(A név szerinti szavazásról készített jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv melléklete.)

Vella  Ferenc  Zsolt polgármester  megállapítja,  hogy  a  képviselő-testület  4  igen  szavazattal  a
határozat elfogadásáról döntött.

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

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
71/2022. (VI.20.) HATÁROZATA

Strandfejlesztés STR-2021 – közbeszerzési eljárás eredménye

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az „Ábrahámhegy V. ütemű Községi
Strandfejlesztés  STR-2021-091  kódszámú  pályázathoz  kapcsolódó  árubeszerzés”  tárgyú
közbeszerzési  eljárást  az  1.  rész  napozó-úszóstég  és  a  2.  rész  defibrillátor,  mentőkatamarán
beszerzése vonatkozásában – a bíráló bizottság javaslatát figyelembe véve – a Kbt. 70. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül, a
Kbt.  70.  §  (1)  bekezdésében  foglaltakat  alkalmazva  mindkét  rész  tekintetében  az  eljárást
eredménytelenné  nyilvánítja  a  Kbt.  75.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja  alapján,  mivel  a  bontási
jegyzőkönyv alapján mindkét rész tekintetében a benyújtott ajánlatok mindegyike meghaladja a
rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.

1. Fentiekre tekintettel új eljárás megindítását határozza el.
2. Ábrahámhegy Község Önkormányzata az „Ábrahámhegy Strand fejlesztés eszközbeszerzés
2.” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítását határozza el.

3. Ajánlatkérő a becsült értéket a Kbt. 28.§ (2) bekezdés a) pontjának megfelelően meghatározta,
azt  dokumentálta.  Az  árubeszerzés  értéke  indikatív  ajánlatkérés  költségvetés  alapján  került
meghatározásra. 

A közbeszerzés eljárás becsült értéke az 1. közbeszerzési rész – úszóstég beszerzése –
tekintetében: nettó 6 650 674,- Ft, a 2. közbeszerzési rész – mentőkatamarán és defibrillátor
beszerzése – tekintetében: nettó 1 726 700,- Ft.

4. A Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja  alapján a nyertes ajánlat kiválasztásának szempontja  a
legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer.
5. Az eljárás a Kbt. 112.§ (1) bekezdése b) pontja alapján kerül lefolytatásra.
6. Ajánlatkérő kinyilvánítja, hogy a becsült érték meghatározásakor a Kbt. 19. §-ban foglaltakat
figyelembe vette.

7. Az eljárás lebonyolításával a V-BER Mérnöki és Tender Kft. (8200 Veszprém, Radnóti tér
2/A.) bízza meg 500.000,- Ft + ÁFA összegben, mely összeget a 2022. évi költségvetés terhére
biztosítja.

8. felkéri Vella Ferenc Zsolt polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges nyilatkozatok
megtételére.

Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

BB tagok
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3. Napirendi pont
MFP – Faluházak felújítása – 2020 – MFP-FHF/2020.
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester kéri a napirend felvezetését. 

Gyimesi Mónika ügyintéző kéri a képviselőket, hogy javasoljanak a feladatra bevonható cégeket. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester javasolja az ajánlati felhívást megküldeni az alábbi cégeknek: 
Csécs és Társa Bt. Révfülöp
NL Építőipari Vállalkozás Monostorapáti
Stefan Épker. Ábrahámhegy
Tér-Szer Kft. Balatonrendes

Gáspár  József képviselő  javasolja  az  ajánlati  felhívás  megküldését  az  SZL-Bau  Kft.  Tapolca
részére. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, további javaslat a
napirendi ponthoz.  Megállapítja,  hogy nincs.  Kéri,  hogy aki egyetért az 5 vállalkozás részére az
ajánlattételi felhívás kiküldésével, kézfeltartással jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

72/2022. (VI.20.) HATÁROZATA
MFP Faluház felújítása 2020 – MFP-FHF/2020

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. megismerte a „MFP Faluház felújítása 2020 – MFP-FHF/2020” tárgyában beérkezett 
kérelmet, és az ehhez tartozó előterjesztést.

2. dönt abban, hogy a tárgyi kivitelezés vonatkozásában az ajánlati felhívást az alábbi 
cégek részére javasolja megküldeni:

Csécs és Társa Bt. Révfülöp
NL Építőipari Vállalkozás Monostorapáti
Stefan Épker. Ábrahámhegy
Tér-Szer Kft. Balatonrendes
SZL-BAU Kft. Tapolca
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3. felkéri a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézőjét a tárgyi 
ügyben való intézkedés megtételére, az ajánlati felhívás kiküldésére.

Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

4. Napirendi pont
Szabó Enikő fellebbezési ügye
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester kéri a napirend felvezetését. 

Gyimesi  Mónika ügyintéző  elmondja,  hogy  érkezett  egy  megkeresés,  mellyel  a  Hivatal
túlterheltsége miatt eddig nem tudtunk foglalkozni. 

Szabó  Enikő felolvassa  az  előterjesztés  mellékletét  képező  levelét,  melyet  Ábrahámhegy
Önkormányzatának címzett, jogorvoslati kérelem Ábrahámhegy 0120/32 telek ügyében címmel. 

Vella  Ferenc  Zsolt polgármester  tájékoztatja  kérelmezőt,  hogy  az  ügyben  egyeztetett  dr.
Gelencsér  Mihály  ügyvéddel,  a  tényeket  tartalmazó  válaszlevél  tervezetet  tájékoztatás,
véleménykérés  céljából  kiküldte  a  Képviselő-testület  tagjai  részére.  Ehhez  kapcsolódóan,  az
elhangzottakkal kapcsolatban van-e bármiféle javaslat, hozzászólás? 

Kovács József alpolgármester megkérdezi, hogy ezt a levelet megkapta-e már az érintett? 

Vella Ferenc Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy eddig csak a Képviselőknek küldte
meg. 

Gyimesi  Mónika ügyintéző  megkérdezi  a  kérelmezőt,  hogy  Gyuris  Zoltán  nem  ajánlotta  fel
megvételre részére az ingatlant? 

Szabó Enikő nem volt akkor pénze, hogy megvásárolja a területet. 

Gáspár József képviselő megkérdezi, hogy 2018-tól milyen működési engedély alapján végezte a
tevékenységét? 

Szabó Enikő válaszában elmondja, hogy van párja, akinek egy szállodalánc működési engedélye
van, ezen keresztül tudott működni. 2015-től Gyuris Zoltánnak volt fizető vendéglátás engedélye. 

Gáspár József képviselő megállapítja, elmondható, hogy illegális volt a működtetés. 

Szabó Enikő kérelmező szerint ez elmondható, de amikor engedélyért folyamodott, akkor nem
kapott, mert a korábbi jegyző elutasította. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester emlékezteti a kérelmezőt, hogy az elutasításban benne szerepelt a
15 napos fellebbezési határidő, ami az átvételtől számítódik.  
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Szabó Enikő elmondja, hogy ezt félre értette, de mivel nem volt bérleti szerződése, nem tudott
működési engedélyt sem kérni. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester megkérdezi, hogy azóta miért nem kért? Márkus Zoltánnal van
szerződése?

Szabó Enikő indoklásul előadja, hogy azért nem kért újból működési engedélyt, mert többszöri
telefonos megkeresése ellenére sem érte el a Jegyzőt. 

Vella  Ferenc  Zsolt polgármester  elmondja,  hogy  ez  esetben  e-papíron  is  benyújthatta  volna
kérelmét a hivatal felé. 

Szabó  Enikő elmondja,  hogy  az  összes  problémát  az  okozta,  hogy  nem  kapott  működési
engedélyt. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester emlékeztet  arra,  hogy háromszor is ki  lett  írva a pályázat  és
egyszer sem jelentkezett rá kérelmező. 

Szabó Enikő elmondja, hogy őt senki sem értesítette ki. 

Vella  Ferenc  Zsolt polgármester  tájékoztatja  arról,  hogy  senkit  nem értesítenek  ki,  hanem a
helyben szokásos módon kerül meghirdetésre a pályázat. 

Kovács József alpolgármester emlékeztet  arra, hogy az egész ingatlan szőlő besorolású. Volt  a
jurták létesítésére engedélye? 

Szabó Enikő kérelmező szerint a HÉSZ nem tiltja. 2015-ben biztosan nem volt tiltva. 

Gyimesi  Mónika ügyintéző  elmondja,  hogy  ebben  az  övezetben  gazdasági  tevékenység  nem
végezhető. 

Szabó Enikő kérelmező megkérdezi, hogy mi a megoldás, mert egy csomó pénze fekszik ebben. 

Tamás Lászlóné osztályvezető visszautalva arra, hogy a párja szállodalánca működési engedélye
kapcsán végzi a tevékenységet, mi a cég neve? 

Szabó Enikő kérelmező elmondja, hogy Fittnes Star Kft. néven működnek. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester megkérdezi, hogy telephelyként be van jegyezve? 

Szabó Enikő válaszában azt mondja, hogy nem tudja a könyvelője megtette-e. 

Vella  Ferenc  Zsolt polgármester  elmondja,  hogy  nem  szeretné,  ha  elmérgesedne  a  helyzet.
Hibáztak,  hogy  annak  idején  szemet  hunytak  a  jurták  felett.  Bízik  benne,  hogy  békés  úton
rendeződik az ügy. 

Szabó Enikő elmondja, hogy ő is ebben bízik. Az 1. pontból következik az összes többi probléma.
Szeretné tisztába tenni az ügyet. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester szerint, mivel az Önkormányzat pályázat útján értékesítette az
ingatlant, az ügyet azzal lezárták. 

Szabó Enikő megkérdezi, hogyan tudta akkor ő közben megváltani a közműveket? 
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Vella  Ferenc  Zsolt polgármester  elmondja,  hogy  ezt  a  kérdést  a  jelenlegi  tulajdonossal  kell
rendeznie. 

Szabó Enikő szerint a jelenlegi tulajdonos azt mondhatja, hogy nem lett beleírva a szerződésbe. 
Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, hogy olyan jogi kérdések vannak, melyeket rendbe kell
tenni. Az ingatlan értékesítését az Önkormányzat akkori anyagi helyzete indokolta. 

Szabó Enikő elmondja, hogy hiába kereste rengetegszer az akkori Jegyzőt, nem jutott be hozzá. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester ismételten emlékeztet arra, hogy 3 alkalommal került kiírásra a
pályázat, 2 alkalommal nem volt rá jelentkező, 3. alkalommal is egy jelentkező volt. Bizonyára az új
tulajdonossal van bérleti szerződése, ehhez az kellett volna még, hogy beadja a működési engedély
kérelmét. A jelenlegi tulajdonossal kell megegyeznie. Kijelenti, hogy az Önkormányzat nem fogja
visszavásárolni  az ingatlant.  Elmondja,  hogy készült egy válaszlevél,  melyet  a Képviselő-testület
tagjai megismertek. Ebből 1 példányt átad Kérelmező részére. 

Gyimesi  Mónika ügyintéző  megkérdezi  Kérelmezőt,  hogy  véleménye  szerint  mi  lenne  a
megoldás? 

Szabó  Enikő szerint,  ha  az  Önkormányzat  visszavenné  és  kifizetné  az  ingatlant  és  ő  akkor
működési engedéllyel hosszú távon tudna üzemeltetni fejleszteni.

Tamás Lászlóné osztályvezető felhívja Kérelmező figyelmét, hogy ha valamit működtet valaki,
akkor az után adózni is kell. Jelen esetben iparűzési és idegenforgalmi adót. Erről információval
kell rendelkeznie. Be van-e jelentkezve?  A kolléganő nem találta az adózók között a Fittnes Star
Kft-t. Felhívja Kérelmező figyelmét, hogy 5 évre visszamenőleg az önbevallást meg kell tennie. 

Szabó Enikő elmondja, hogy utána fog nézni a dolognak. 

Vella  Ferenc  Zsolt polgármester  véleménye  szerint  1-1,5  év  alatt  lett  volna  lehetősége
Kérelmezőnek a működési engedély intézésére. A fellebbezésére 15 nap állt rendelkezésére a levél
kézhezvételétől. 

Kovács József alpolgármester az ügy kezdetétől felidézi az ügy menetét. Amikor Gyuris Zoltán
nem tudott építkezni az ingatlanra és megkereste őket egy telekcserével nem tudtak megegyezni.
Ezt követően az Önkormányzat befektetési szándékkal megvásárolta az ingatlant, hogy bérleti díjjal
bevételre tegyenek szert. Ekkor kellett volna Kérelmezőnek bérleti szerződést kérni ahhoz, hogy
szabályosan működni  tudjon.  Sajnos  ez nem jött  létre.  Meglátása szerint,  ha ez létrejött  volna,
akkor  másként  állnak  a  dologhoz.  Véleménye  szerint  jogi  hátrányt  szenvedett  Kérelmező.  Az
Önkormányzat anyagi helyzete indokolta az ingatlan pályázati úton történő értékesítését. 

Vella  Ferenc  Zsolt polgármester  elmondja,  hogy  ha  lett  volna  bérleti  szerződés,  akkor  is
meghirdették volna eladásra az ingatlant. 

Szabó Enikő szerint akkor benne kellett volna szerepelnie, hogy a területen van egy bérlő. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, hogy a jelenlegi tulajdonos alatt is bérlőként van jelen
a területen. 

Gáspár József képviselő hozzáteszi, hogy jogilag nem lehetett volna ott.
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Szabó Enikő elmondja, hogy 2015-ben még lehetett volna. Már az első adásvételi szerződésbe is
bele  kellett  volna  venni,  hogy  ott  jurták  állnak.  Az  Önkormányzatnak  van  egy  10  éves
visszavásárlási joga, nem bérlőként, hanem tulajdonosként szeretné üzemeltetni.

Tamás Lászlóné osztályvezető felhívja a figyelmet arra, lehet, hogy 10 éves visszavásárlási joga
van az Önkormányzatnak, de a költségvetésben tartalékként nem áll rendelkezésre erre fedezet..
Nem javasolja ezt a verziót, mert az Önkormányzat pénzügyi lehetőségek ezt nem engedik meg. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, lehet, hogy ő is hibázott, de jóhiszeműek voltak az
ügyben. Amit kérelmező szeretne, az nem realizálható. Átadja a részére azt a levelet, ami a beadott
iratok alapján megfogalmazódott. 

Szabó  Enikő elmondja,  hogy  emberségesen  átbeszélve  szeretett  volna  közös  megegyezést  az
ügyben, amely mindkét fél számára maradéktalanul megfelel. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester felhívja a figyelmet arra, hogy a település érdekeit kell figyelembe
venniük. 

Szabó Enikő kérelmező megköszöni, hogy meghallgatták, végig gondolja a dolgot. 

Vella  Ferenc  Zsolt polgármester  az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslatot  teszi  fel
szavazásra. 

Tamás Lászlóné osztályvezető felhívja a figyelmet arra, hogy a határozati javaslat 3. pontjában az
szerepel,  hogy  felkérik  dr.  Gelencsér  Mihály  ügyvédet  az  ügy  továbbvitelére,  de  ennek  nincs
értelme. Ezt javasolja kivenni a határozati javaslatból szavazás előtt. 

Vella  Ferenc  Zsolt polgármester  kéri,  hogy  aki  egyetért  a  Képviselő-testület  által  megírt
válaszlevélben megfogalmazottokkal, a továbbiakban Szabó Enikő fellebbezési ügyével nem kíván
foglalkozni, az ügyet lezártnak tekintik, kézfeltartással jelezze. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  0
ellenszavazattal és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
73/2022. (VI.20.) HATÁROZATA

Szabó Enikő fellebbezési ügye

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. megismerte  a  „Szabó  Enikő  fellebbezési  ügye”  tárgyában  beérkezett  kérelmet,  és  az  ehhez  tartozó
előterjesztést.

2. dönt abban, hogy Szabó Enikő 8256 Ábrahámhegy, Cseresznye utca 6. szám alatti kérelmező beadványában
foglaltakkal nem ért egyet. 

3. Kéri  a  hivatal  ügyintézőjét  a Képviselő-testület  által  megfogalmazott  válaszlevél  megküldésére Kérelmező
részére. 

4. A fellebbezési üggyel nem kíván foglalkozni, azt lezártnak tekinti
5. felkéri Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy a kérelmezőt tájékoztassa a döntésről.

Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
                 Gyimesi Mónika ügyintéző

5. Napirendi pont (sürgősségi indítvány)
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VMSZ ajánlat
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(szóbeli előterjesztés)

Hozzászólások:

Vella Ferenc Zsolt polgármester kéri a napirend felvezetését. 

Gyimesi  Mónika ügyintéző elmondja,  hogy az előkészített  szerződésben 2022.  augusztus 20-a
szerepel,  de mivel az szombati napra esik, értelemszerűen augusztus 21-re kellene módosítani a
dátumot. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester kéri,  hogy aki egyetért azzal, hogy a VMSZ szerződése 2022.
augusztus 21. (vasárnap) módosuljon, kézfeltartással jelezze. 

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

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
74/2022. (VI.20.) HATÁROZATA

VMSZ ajánlat

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a községi strandon vízimentő alkalmazására 2022. június 03. napjától – 2022. augusztus 21.

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

Vella  Ferenc Zsolt polgármester  több napirendi  pont  nem lévén megköszöni  mindenkinek  a
munkáját, az ülést 10:22 órakor bezárja.

K.m.f.

Vella Ferenc Zsolt
polgármester

Tamás Lászlóné
Költségvetési- és Adóosztály vezető

Dr. Bodnár Attila jegyző távollétében
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