
ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE

8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.
Telefon: 06 87 471-506

email: hivatal@abrahamhegy.hu 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
135/2020.(XI.05.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, 
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

véleménye kikérésével és hozzájárulásával a következő
HATÁROZATOT

hozom.

Az  élet-  és  vagyonbiztonságot  veszélyeztető  tömeges  megbetegedést  okozó  SARS-CoV-2  koronavírus
világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány)  következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének  és  életének  megóvása  érdekében  Magyarország  Kormánya  által  a  478/2020.(XI.3.)
Kormányrendeletben kihirdetett  veszélyhelyzetre tekintettel és  a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti  hatáskörömben
eljárva 
1. elrendelem  a települési  önkormányzatok  számára  az  illegális  hulladéklerakók  felszámolásával

kapcsolatosan  a Belügyminisztérium  az  illegális  hulladéklerakók  felszámolása  érdekében  a
„Tisztítsuk meg az Országot!” pályázati konstrukció keretében projekt benyújtását.
a) pályázat összköltségét: 2.000.000,- Ft-ban,
b) az igényelt támogatás összegét (100%): 2.000.000,- Ft-ban
határozom meg.

2. a pályázatokhoz  szükséges  intézkedések  megtételére  felkérem  a  Badacsonytomaji  Közös
Önkormányzati  Hivatal  illetékes  ügyintézőjét  és  a  pályázathoz  kapcsolódó  dokumentumokat,
nyilatkozatokat aláírom.

Határidő: elfogadásra azonnal
egyebekben pályázati kiírás és útmutató szerint

Felelős: Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző
Tamás Lászlóné osztályvezető
Földi Laura pénzügyi ügyintéző

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester

mailto:hivatal@abrahamhegy.hu


ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE

8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.
Telefon: 06 87 471-506

email: hivatal@abrahamhegy.hu 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
136/2020.(XI.05.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, 
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

véleménye kikérésével és hozzájárulásával a következő
HATÁROZATOT

hozom.

Az  élet-  és  vagyonbiztonságot  veszélyeztető  tömeges  megbetegedést  okozó  SARS-CoV-2  koronavírus
világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány)  következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének  és  életének  megóvása  érdekében  Magyarország  Kormánya  által  a  478/2020.(XI.3.)
Kormányrendeletben kihirdetett  veszélyhelyzetre tekintettel és  a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti  hatáskörömben
eljárva 
1. jóváhagyom  a  Kisfaludy  Strandfejlesztési  Konstrukció  IV.  ütem című  pályázati  konstrukció

keretében pályázat benyújtását az Ábrahámhegy Községi Strand fejlesztése céljából.
a) pályázat összköltségét: 30.000.000,- Ft-ban,
b) az igényelt támogatás összegét (100%): 30.000.000,- Ft-ban
határozom meg.

2. a pályázathoz  szükséges  intézkedések  megtételére  felkérem  a  Badacsonytomaji  Közös
Önkormányzati  Hivatal  illetékes  ügyintézőjét  és  a  pályázathoz  kapcsolódó  dokumentumokat,
nyilatkozatokat aláírom.

Határidő: elfogadásra azonnal
egyebekben pályázati kiírás és útmutató szerint

Felelős: Gerencsér Tamás műszaki-pályázati ügyintéző
Tamás Lászlóné osztályvezető
Földi Laura pénzügyi ügyintéző

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester

mailto:hivatal@abrahamhegy.hu


ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE

8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.
Telefon: 06 87 471-506

email: hivatal@abrahamhegy.hu 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
137/2020.(XI.05.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, 
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

véleménye kikérésével és hozzájárulásával a következő
HATÁROZATOT

hozom.

Az  élet-  és  vagyonbiztonságot  veszélyeztető  tömeges  megbetegedést  okozó  SARS-CoV-2  koronavírus
világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány)  következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének  és  életének  megóvása  érdekében  Magyarország  Kormánya  által  a  478/2020.(XI.3.)
Kormányrendeletben kihirdetett  veszélyhelyzetre tekintettel és  a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti  hatáskörömben
eljárva 
1. a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi elszámolását elfogadom.
2. a  2019.  évi  pénzmaradványból  Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatát  megillető  438.940,-  Ft

összeget a KÖH 2020. II. félévi finanszírozási összegbe kérem beszámítani. 
3. felkérem  a  Költségvetési-  és  adóosztályt,  hogy  a  szükséges  intézkedések  megtételéről

gondoskodjon.

Határidő: elfogadásra azonnal
finanszírozás – megállapodás szerint
Felelős: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester

mailto:hivatal@abrahamhegy.hu


ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE

8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.
Telefon: 06 87 471-506

email: hivatal@abrahamhegy.hu 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
138/2020.(XI.05.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, 
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

véleménye kikérésével és hozzájárulásával a következő
HATÁROZATOT

hozom.

Az  élet-  és  vagyonbiztonságot  veszélyeztető  tömeges  megbetegedést  okozó  SARS-CoV-2  koronavírus
világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány)  következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének  és  életének  megóvása  érdekében  Magyarország  Kormánya  által  a  478/2020.(XI.3.)
Kormányrendeletben kihirdetett  veszélyhelyzetre tekintettel és  a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti  hatáskörömben
eljárva a  Badacsonytomaji  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2020.  évi  költségvetésének  módosítását a
határozat 1-2. mellékletét képező mérlegek és kimutatások szerint jóváhagyom.

Határidő: azonnal
Felelős: Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester

mailto:hivatal@abrahamhegy.hu


ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE

8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.
Telefon: 06 87 471-506

email: hivatal@abrahamhegy.hu 

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

Költségvetési bevételek                                                                                                      
1. melléklet a 138/2020.(XI.05.) polgármesteri határozathoz

  A B  C  D  E  F G

Sor-
szám Rovat megnevezése Rovat

száma
 Kötelező
feladatok 

 Önként
vállalt

feladatok 

 Állami-
gazgatási
feladatok 

 Eredeti
előirányzat

ÖSSZESEN 

Módosított
előirányzat 

01
Helyi önkormányzatok 
működésének általános 
támogatása

B111          

02
Települési önkormányzatok 
egyes köznevelési feladatainak
támogatása

B112          

03

Települési önkormányzatok 
szociális gyermekjóléti és 
gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása

B113          

04
Települési önkormányzatok 
kulturális feladatainak 
támogatása

B114          

05
Működési célú költségvetési 
támogatások és kiegészítő 
támogatások

B115          

06 Elszámolásból származó 
bevételek B116          

07 Önkormányzatok működési 
támogatásai (=01+…+06) B11          

08 Elvonások és befizetések 
bevételei B12          

09

Működési célú garancia- és 
kezességvállalásból származó 
megtérülések államháztartáson
belülről

B13          

10

Működési célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök 
visszatérülése 
államháztartáson belülről

B14          

11

Működési célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök 
igénybevétele 
államháztartáson belülről

B15          

12
Egyéb működési célú 
támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

B16         27 989 675     27 989 675   27 989 675    

13

Működési célú 
támogatások 
államháztartáson belülről 
(=07+…+12)

B1       27 989 675            27 989 675      27 989 675    

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE

8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.
Telefon: 06 87 471-506

email: hivatal@abrahamhegy.hu 

14 Felhalmozási célú 
önkormányzati támogatások

B21          

15

Felhalmozási célú garancia- és
kezességvállalásból származó 
megtérülések államháztartáson
belülről

B22          

16

Felhalmozási célú 
visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről

B23          

17

Felhalmozási célú 
visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök igénybevétele 
államháztartáson belülről

B24          

18
Egyéb felhalmozási célú 
támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

B25          

19

Felhalmozási célú 
támogatások 
államháztartáson belülről 
(=14+…+18)

B2          

20 Magánszemélyek 
jövedelemadói B311          

21 Társaságok jövedelemadói B312          
22 Jövedelemadók (=20+21) B31          

23 Szociális hozzájárulási adó és 
járulékok B32          

24 Bérhez és foglalkoztatáshoz 
kapcsolódó adók B33          

25 Vagyoni tipusú adók B34          
26 Értékesítési és forgalmi adók B351          
27 Fogyasztási adók B352          

28 Pénzügyi monopóliumok 
nyereségét terhelő adók B353          

29 Gépjárműadók B354          

30 Egyéb áruhasználati és 
szolgáltatási adók B355          

31 Termékek és szolgáltatások 
adói (=26+…+30) B35          

32 Egyéb közhatalmi bevételek B36          

33 Közhatalmi bevételek 
(=22+...+25+31+32) B3          

34 Készletértékesítés ellenértéke B401          
35 Szolgáltatások ellenértéke B402 2 200 000 2 200 000     2 986 000    

36 Közvetített szolgáltatások 
ellenértéke B403          

37 Tulajdonosi bevételek B404          
38 Ellátási díjak B405          

39 Kiszámlázott általános 
forgalmi adó B406          

40 Általános forgalmi adó 
visszatérítése B407          

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE

8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.
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41
Befektetett pénzügyi 
eszközökből származó 
bevételek

B4081          

42 Egyéb kapott (járó) kamatok 
és kamatjellegű bevételek

B4082          

43
Kamatbevételek és más 
nyereségjellegű bevételek 
(=41+42)

B408          

44 Részesedésekből származó 
pénzügyi műveletek bevételei B4091          

45 Más egyéb pénzügyi 
műveletek bevételei B4092          

46 Egyéb pénzügyi műveletek 
bevételei (=44+45) B409          

47 Biztosító által fizetett 
kártérítés B410          

48 Egyéb működési bevételek B411          

49 Működési bevételek (=34+
…+40+43+46+...+48) B4         2 200 000             2 200 000        2 986 000    

50 Immateriális javak értékesítése B51          
51 Ingatlanok értékesítése B52          

52 Egyéb tárgyi eszközök 
értékesítése B53          

53 Részesedések értékesítése B54          

54 Részesedések megszűnéséhez 
kapcsolódó bevételek B55          

55 Felhalmozási bevételek 
(=50+…+54) B5          

56

Működési célú garancia- és 
kezességvállalásból származó 
megtérülések államháztartáson
kívülről

B61          

57

Működési célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök 
visszatérülése az Európai 
Uniótól

B62          

58 Működési célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök 
visszatérülése kormányoktól 
és más nemzetközi 
szervezetektől

B63          

59

Működési célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök 
visszatérülése 
államháztartáson kívülről

B64          

60 Egyéb működési célú átvett 
pénzeszközök

B65          

61 Működési célú átvett 
pénzeszközök (=56+…+60)

B6          

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester
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62

Felhalmozási célú garancia- és
kezességvállalásból származó 
megtérülések államháztartáson
kívülről

B71          

63

Felhalmozási célú 
visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök visszatérülése az 
Európai Uniótól

B72          

64

Felhalmozási célú 
visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök visszatérülése 
kormányoktól és más 
nemzetközi szervezetektől

B73          

65

Felhalmozási célú 
visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson kívülről

B74          

66 Egyéb felhalmozási célú átvett
pénzeszközök B75          

67 Felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök (=62+…+66) B7          

68 Költségvetési bevételek 
(=13+19+33+49+55+61+67) B1-B7       30 189 675            30 189 675      30 975 675    

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE

8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.
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Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése
Finanszírozási bevételek

2. melléklet a 138/2020.(XI.05.) polgármesteri határozathoz
  A B  C  D 

Sor-
szám Rovat megnevezése Rovat

száma  Előirányzat  Módosított előirányzat 

01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök 
felvétele pénzügyi vállalkozástól B8111    

02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
pénzügyi vállalkozástól B8112    

03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 
pénzügyi vállalkozástól B8113    

04 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi 
vállalkozástól (=01+02+03) B811                      -       

05 Forgatási célú belföldi értékpapírok 
beváltása, értékesítése B8121    

06 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok 
kibocsátása B8122    

07 Befektetési célú belföldi értékpapírok 
beváltása, értékesítése B8123    

08 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok 
kibocsátása B8124    

09 Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..
+08) B812                      -       

10 Előző év költségvetési maradványának 
igénybevétele B8131                                 26 224 383    

11 Előző év vállalkozási maradványának 
igénybevétele B8132    

12 Maradvány igénybevétele (=10+11) B813                      -                         26 224 383    

13 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814    

14 Államháztartáson belüli megelőlegezések 
törlesztése B815    

15 Központi, irányító szervi támogatás B816    100 284 482                                100 284 482    

16 Lekötött bankbetétek megszüntetése B817    

17 Központi költségvetés sajátos 
finanszírozási bevételei B818    

18 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök 
bevételei B8191    

19 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök 
bevételei B8192    

20 Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) B819                      -       

21 Belföldi finanszírozás bevételei 
(=04+09+12+…+17+20) B81  100 284 482                 126 508 865    
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22 Forgatási célú külföldi értékpapírok 
beváltása, értékesítése

B821  
 

23 Befektetési célú külföldi értékpapírok 
beváltása, értékesítése

B822  
 

24 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823    

25
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi 
kormányoktól és nemzetközi 
szervezetektől

B824  
 

26 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi 
pénzintézetektől B825    

27 Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…
+26) B82    

28 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos
ügyletek bevételei B83    

29 Váltóbevételek B84    

30 Finanszírozási bevételek 
(=21+27+28+29) B8  100 284 482                 126 508 865    
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Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

Költségvetési kiadások
3. melléklet a 138/2020.(XI.05.) határozathoz

  A B  C  D  E  F G

Sor-
szám

Rovat megnevezése Rovat
száma

 Kötelező
feladatok 

 Önként
vállalt

feladatok 

 Állam-
igazgatási
feladatok 

 ÖSSZESE
N 

Módosított
előirányzat 

01 Törvény szerinti illetmények, 
munkabérek K1101         69 669 747        69 669 747    65 669 747    

02 Normatív jutalmak K1102        
-      

5 000 000    

03 Céljuttatás, projektprémium K1103        
-      

 
-      

04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési 
díj, túlóra, túlszolgálat K1104            3 750 000        3 750 000    3 750 000    

05 Végkielégítés K1105        
-      

 
-      

06 Jubileumi jutalom K1106            1 090 800        1 090 800    1 090 800    
07 Béren kívüli juttatások K1107            3 800 000        3 800 000    3 300 000    

08 Ruházati költségtérítés K1108        
-      

 
-      

09 Közlekedési költségtérítés K1109            1 715 000        1 715 000    1 715 000    
10 Egyéb költségtérítések K1110            2 200 000        2 200 000    1 700 000    

11 Lakhatási támogatások K1111        
-      

 
-      

12 Szociális támogatások K1112                200
000        200 000                      20

0 000    

13 Foglalkoztatottak egyéb személyi 
juttatásai K1113            2 970 770        2 970 770    2 970 770    

14 Foglalkoztatottak személyi 
juttatásai (=01+…+13) K11         85 396 317    -      -      85 396 317    85 396 317    

15 Választott tisztségviselők juttatásai K121        
-      

 
-      

16

Munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban nem saját 
foglalkoztatottnak fizetett 
juttatások

K122        
-      

 
-      

17 Egyéb külső személyi juttatások K123 300 000        300 000                      30
0 000    

18 Külső személyi juttatások 
(=15+16+17) K12 300 000    -      -      300 000    300 000    

19 Személyi juttatások (=14+18) K1 85 696 317    -      -      85 696 317    85 696 317    

20 Munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó    K2 15 017 840        15 017 840    15 017 840    
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21 Szakmai anyagok beszerzése K311 350 000        350 000    850 000    
22 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 4 000 000        4 000 000    3 600 000    

23 Árubeszerzés K313        
-      

 
-      

24 Készletbeszerzés (=21+22+23) K31 4 350 000    -      -      4 350 000    4 450 000    

25 Informatikai szolgáltatások 
igénybevétele

K321 2 800 000        2 800 000    2 950 000    

26 Egyéb kommunikációs 
szolgáltatások

K322 600 000        600 000                     63
2 547    

27 Kommunikációs szolgáltatások 
(=25+26)

K32 3 400 000    -      -      3 400 000    3 582 547    

28 Közüzemi díjak K331 3 400 000        3 400 000    3 423 845    

29 Vásárolt élelmezés K332        
-      

 
-      

30 Bérleti és lízing díjak K333 100 000        100 000    100 000    

31 Karbantartási, kisjavítási 
szolgáltatások

K334 3 000 000        3 000 000    2 573 701    

32 Közvetített szolgáltatások K335 70 000        70 000    70 000    

33 Szakmai tevékenységet segítő 
szolgáltatások 

K336 3 500 000        3 500 000    3 980 000    

34 Egyéb szolgáltatások K337 4 900 000        4 900 000    4 705 035    

35 Szolgáltatási kiadások (=28+…
+34)

K33 14 970 000    -      -      14 970 000    14 852 581    

36 Kiküldetések kiadásai K341 300 000        300 000                      60
0 000    

37 Reklám- és propagandakiadások K342        
-      

 
-      

38 Kiküldetések, reklám- és 
propagandakiadások (=36+37)

K34 300 000    -      -      300 000    600 000    

39 Működési célú előzetesen 
felszámított általános forgalmi adó

K351 4 300 000        4 300 000    4 288 388    

40 Fizetendő általános forgalmi adó K352 10 000        10 000    10 000    

41 Kamatkiadások K353        
-      

 
-      

42 Egyéb pénzügyi műveletek 
kiadásai

K354        
-      

 
-      

43 Egyéb dologi kiadások K355 900 000        900 000    918 000    

44 Különféle befizetések és egyéb 
dologi kiadások (=39+…+43)

K35 5 210 000    -      -      5 210 000    5 216 388    

45 Dologi kiadások 
(=24+27+35+38+44)

K3 28 230 000    -      -      28 230 000    28 701 516    
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46 Társadalombiztosítási ellátások K41        
-      

 
-      

47 Családi támogatások K42        
-      

 
-      

48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43        
-      

 
-      

49 Betegséggel kapcsolatos (nem 
társadalombiztosítási) ellátások

K44        
-      

 
-      

50
Foglalkoztatással, 
munkanélküliséggel kapcsolatos 
ellátások

K45        
-      

 
-      

51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46        
-      

 
-      

52 Intézményi ellátottak pénzbeli 
juttatásai

K47        
-      

 
-      

53 Egyéb nem intézményi ellátások K48        
-      

 
-      

54 Ellátottak pénzbeli juttatásai 
(=46+...+53)

K4 -      -      -       
-      

 
-      

55 Nemzetközi kötelezettségek K501        
-      

 
-      

56 A helyi önkormányzatok előző évi
elszámolásából származó kiadások K5021        

-      
 
-      

57 A helyi önkormányzatok törvényi 
előíráson alapuló befizetései K5022        

-      
 
-      

58 Egyéb elvonások, befizetések K5023        
-      25 798 867    

59 Elvonások és befizetések 
(=56+57+58) K502 -      -      -       

-      25 798 867    

60
Működési célú garancia- és 
kezességvállalásból származó 
kifizetés államháztartáson belülre

K503        
-      

 
-      

61
Működési célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson belülre

K504      
 
-      

 
-      

62

Működési célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök 
törlesztése államháztartáson 
belülre

K505        
-      

 
-      

63 Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson belülre

K506        
-      

 
-      

64
Működési célú garancia- és 
kezességvállalásból származó 
kifizetés államháztartáson kívülre

K507        
-      

 
-      
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65
Működési célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson kívülre

K508      
 
-      

 
-      

66 Árkiegészítések, ártámogatások K509        
-      

 
-      

67 Kamattámogatások K510        
-      

 
-      

68 Működési célú támogatások az 
Európai Uniónak

K511        
-      

 
-      

69 Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre K512        

-      
 
-      

70 Tartalékok K513        
-      

 
-      

71 Egyéb működési célú kiadások
(=55+59+…+70)

K5 -      -      -       
-      

25 798 867    

72 Immateriális javak beszerzése, 
létesítése

K61        
-      

 
-      

73 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62        
-      

 
-      

74 Informatikai eszközök beszerzése,
létesítése K63 300 000        300 000    700 000    

75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,
létesítése K64 900 000        900 000    1 132 000    

76 Részesedések beszerzése K65        
-      

 
-      

77 Meglévő részesedések 
növeléséhez kapcsolódó kiadások K66        

-      
 
-      

78 Beruházási célú előzetesen 
felszámított általános forgalmi adó K67 330 000        330 000    438 000    

79 Beruházások (=72+…+78) K6 1 530 000    -      -      1 530 000    2 270 000    

80 Ingatlanok felújítása K71        
-      

 
-      

81 Informatikai eszközök felújítása K72        
-      

 
-      

82 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73        
-      

 
-      

83 Felújítási célú előzetesen 
felszámított általános forgalmi adó

K74        
-      

 
-      

84 Felújítások (=80+...+83) K7 -      -      -       
-      

 
-      
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85
Felhalmozási célú garancia- és 
kezességvállalásból származó 
kifizetés államháztartáson belülre

K81      
 
-      

 
-      

86
Felhalmozási célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson belülre

K82        
-      

 
-      

87

Felhalmozási célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök 
törlesztése államháztartáson 
belülre

K83        
-      

 
-      

88
Egyéb felhalmozási célú 
támogatások államháztartáson 
belülre

K84        
-      

 
-      

89
Felhalmozási célú garancia- és 
kezességvállalásból származó 
kifizetés államháztartáson kívülre

K85        
-      

 
-      

90
Felhalmozási célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök nyújtása 
államháztartáson kívülre

K86      
 
-      

 
-      

91 Lakástámogatás K87        
-      

 
-      

92 Felhalmozási célú támogatások az 
Európai Uniónak

K88        
-      

 
-      

93
Egyéb felhalmozási célú 
támogatások államháztartáson 
kívülre 

K89        
-      

 
-      

94 Egyéb felhalmozási célú 
kiadások (=85+…+93)

K8 -      -      -      -      -      

95
Költségvetési kiadások 
(=19+20+45+54+71+79+84+94
)

K1-K8 130 474 157    -      -      130 474 157    157 484 540    
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
139/2020.(XI.05.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, 
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

véleménye kikérésével és hozzájárulásával a következő
HATÁROZATOT

hozom.

Az  élet-  és  vagyonbiztonságot  veszélyeztető  tömeges  megbetegedést  okozó  SARS-CoV-2  koronavírus
világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány)  következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének  és  életének  megóvása  érdekében  Magyarország  Kormánya  által  a  478/2020.(XI.3.)
Kormányrendeletben kihirdetett  veszélyhelyzetre tekintettel és  a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti  hatáskörömben
eljárva a 2020. évi rendezvényekről készített beszámolót elfogadom és 2020. évben azon rendezvények
megtartását javaslom, amelyek megtartását a jogszabályi előírások lehetővé teszik és az emberi élet- és
egészségvédelme érdekében megtarthatóak.

Határidő: azonnal
egyebekben rendezvényterv szerint

Felelős: Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző
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polgármester
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
140/2020.(XI.05.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, 
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

véleménye kikérésével és hozzájárulásával a következő
HATÁROZATOT

hozom.

Az  élet-  és  vagyonbiztonságot  veszélyeztető  tömeges  megbetegedést  okozó  SARS-CoV-2  koronavírus
világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány)  következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének  és  életének  megóvása  érdekében  Magyarország  Kormánya  által  a  478/2020.(XI.3.)
Kormányrendeletben kihirdetett  veszélyhelyzetre tekintettel és  a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti  hatáskörömben
eljárva  az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a „Szabályzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok Elbírálására” elfogadom.

Határidő: azonnal
Felelős: Tamás Lászlóné osztályvezető

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
141/2020.(XI.05.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, 
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

véleménye kikérésével és hozzájárulásával a következő
HATÁROZATOT

hozom.

Az  élet-  és  vagyonbiztonságot  veszélyeztető  tömeges  megbetegedést  okozó  SARS-CoV-2  koronavírus
világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány)  következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének  és  életének  megóvása  érdekében  Magyarország  Kormánya  által  a  478/2020.(XI.3.)
Kormányrendeletben kihirdetett  veszélyhelyzetre tekintettel és  a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti  hatáskörömben
eljárva
1. a Lechner Tudásközpont Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű Társaság (1111 Budapest,  Budafoki út

59.)  mint  támogató  által  kiírt  “A  kisörspusztai  harangláb  rekonstrukciója” tárgyában,  62/2020.
szerződésszámú támogatási szerződés tartalmával egyetértek, annak aláírásra történő előkészítését
elrendelem és a tárgyban szükséges intézkedéseket/nyilatkozatokat megteszem.

2. a pályázat összköltségét: 1.500.000 Ft-ban,
az igényelt támogatás összegét (100%): 1.500.000 Ft-ban
határozom meg.

Határidő: elfogadásra azonnal
szerződés aláírására 2 nap
egyebekben szerződés és kiírás szerint

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
142/2020.(XI.05.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, 
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

véleménye kikérésével és hozzájárulásával a következő
HATÁROZATOT

hozom.

Az  élet-  és  vagyonbiztonságot  veszélyeztető  tömeges  megbetegedést  okozó  SARS-CoV-2  koronavírus
világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány)  következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének  és  életének  megóvása  érdekében  Magyarország  Kormánya  által  a  478/2020.(XI.3.)
Kormányrendeletben kihirdetett  veszélyhelyzetre tekintettel és  a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti  hatáskörömben
eljárva Ábrahámhegy község környezeti állapotáról szóló 2020. évi beszámolót – az előterjesztés szerinti
tartalommal – elfogadom.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
143/2020.(XI.05.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, 
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

véleménye kikérésével és hozzájárulásával a következő
HATÁROZATOT

hozom.

Az  élet-  és  vagyonbiztonságot  veszélyeztető  tömeges  megbetegedést  okozó  SARS-CoV-2  koronavírus
világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány)  következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének  és  életének  megóvása  érdekében  Magyarország  Kormánya  által  a  478/2020.(XI.3.)
Kormányrendeletben kihirdetett  veszélyhelyzetre tekintettel és  a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti  hatáskörömben
eljárva
1. a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság tájékoztató levelét megismerve és tudomásul véve a magyar

nemzeti  értékek  és  hungarikumok  értéktárba  való  felvételéről  és  az  értéktár  bizottságok
munkájának  szabályozásáról  szóló  324/2020.(VII.1.)  Kormányrendelet  2.§  (1)  bekezdésében
biztosított  –  képviselő-testületi  –  jogkörben  eljárva  Települési  Értéktár  Bizottság  létrehozását
jelenleg nem javaslom.

2. felkérem  a  hivatal  ügyintézőjét,  hogy  a  kitöltött  táblázatot  és  határozatot  a  Veszprém  Megyei
Értéktár bizottság részére küldje meg.

Határidő: elfogadásra azonnal
megküldésre 5 nap

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
144/2020.(XI.05.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, 
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

véleménye kikérésével és hozzájárulásával a következő
HATÁROZATOT

hozom.

Az  élet-  és  vagyonbiztonságot  veszélyeztető  tömeges  megbetegedést  okozó  SARS-CoV-2  koronavírus
világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány)  következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének  és  életének  megóvása  érdekében  Magyarország  Kormánya  által  a  478/2020.(XI.3.)
Kormányrendeletben kihirdetett  veszélyhelyzetre tekintettel és  a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti  hatáskörömben
eljárva  az  „Ábrahámhegy  467/7  helyrajzi  számú ingatlan  felajánlása” tárgyában  felkérem  a  hivatal
illetékes  ügyintézőjét,  hogy  kérjen  az  ügyfélektől  (ingatlantulajdonosktól)  tájékoztatást,  hogy  a
feljaánlást milyen okból, céllal tették az önkormányzat felé. Ezen tájékoztatás megérkezéséig a döntés
meghozatalát nem javaslom.

Határidő: elfogadásra azonnal
tájékoztatás kérésre 30 nap
Felelős: Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
145/2020.(XI.05.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, 
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

véleménye kikérésével és hozzájárulásával a következő
HATÁROZATOT

hozom.

Az  élet-  és  vagyonbiztonságot  veszélyeztető  tömeges  megbetegedést  okozó  SARS-CoV-2  koronavírus
világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány)  következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének  és  életének  megóvása  érdekében  Magyarország  Kormánya  által  a  478/2020.(XI.3.)
Kormányrendeletben kihirdetett  veszélyhelyzetre tekintettel és  a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti  hatáskörömben
eljárva
1. Szele Péter Ferenc 8300 Tapolca, Juhász Gyula utca 45/D. 1/5. szám alatti lakos az Ábrahámhegy

1029/11  helyrajzi  számú ingatlan  4/72  tulajdoni  aránya,  Vinczéné  Szele  Zsófia  Zsuzsanna  8425
Lókút, Bem József utca 99/C. szám alatti lakos az Ábrahámhegy 1029/11 helyrajzi számú ingatlan
4/72 tulajdoni aránya, Stefán Julianna Mária 3526 Miskolc,  Kassai  utca 28. szám alatti  lakos az
Ábrahámhegy  1029/11  helyrajzi  számú  ingatlan  4/72  tulajdoni  aránya  vonatkozásában  tett
térítésmentes  felajánlási  szándékát megköszönve a  hozzájárulok, hogy ajándékozás jogcímén az
Ábrahámhegy 1029/11 helyrajzi számú ingatlan kérelmezők tulajdoni hányadában meglevő 4/72 +
4/72 + 4/72 tulajdonrésze az önkormányzat tulajdonába kerüljön.

2. felkérem a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézőjét, hogy a kérelmezőket a
döntésről értesítse.

3. felkérem dr.  Gelencsér  Mihály  ügyvédet  (8300  Tapolca,  Ady E.  u.  8/1.),  hogy az  ajándékozási
szerződést  készítse  elő  és  felhatalmazom  annak  ellenjegyzésére,  továbbá  felkérem,  hogy  az
ingatlannyilvántartási bejegyzéshez kapcsolódó eljárást intézze.

4. felkérem  a  jegyzőt,  hogy  az  ingatlan-nyilvántartási  átvezetést  követően  a  vagyonrendelet
módosítását készítse elő.

5. az ajándékozási szerződést aláírom és a szükséges nyilatkozatokat megteszem.

Határidő: elfogadásra azonnal
értesítésre 5 nap
szerződéskötésre, előkészítésre 15 nap
szerződéskötésre megegyezés szerint
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Dr. Gelencsér Mihály ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki ügyintéző
Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
146/2020.(XI.05.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, 
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

véleménye kikérésével és hozzájárulásával a következő
HATÁROZATOT

hozom.

Az  élet-  és  vagyonbiztonságot  veszélyeztető  tömeges  megbetegedést  okozó  SARS-CoV-2  koronavírus
világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány)  következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének  és  életének  megóvása  érdekében  Magyarország  Kormánya  által  a  478/2020.(XI.3.)
Kormányrendeletben kihirdetett  veszélyhelyzetre tekintettel és  a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti  hatáskörömben
eljárva  az önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyom.

Határidő: elfogadásra azonnal, 
egyebekben ütemterv szerint

Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Tamás Lászlóné osztályvezető
Földi Laura pénzügyi ügyintéző

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester
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146/2020.(XI.05.) polgármesteri határozat melléklete
ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
2021.

Jelen,  2021.  évi  belső  ellenőrzési  terv  elkészítése  a  korábbi  években  elvégzett  ellenőrzések
megállapításain,  a  polgármester  és  a  jegyző  tapasztalatain,  valamint  a  2021.  évre  vonatkozó
kockázatelemzés eredményén alapul. 

A  z ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló  
bemutatása

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata 2021.  évi  belső  ellenőrzési  tervének  összeállításakor  a  stratégia
kiinduló  pontja,  hogy  a  belső  ellenőrzésnek  hozzáadott  értéket  kell  teremteni.  Ez  a  hozzáadott  érték  a
gazdálkodás jobb átláthatóságának megteremtésével, a legjobb gyakorlatok népszerűsítésével és a megalapozott
javaslatok végrehajtásával teremtődik meg. 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  a  jogszabályokban  meghatározott,  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben rögzített kötelező és az általa önként vállalt feladatok
végrehajtása tekintetében, a hatékony gazdálkodás megvalósítását tűzte ki célul. 
Mindennek  elérése  érdekében  kiemelt  cél  a  folyamatosan  változó  jogszabályi  környezet  és  Ábrahámhegy
Község Önkormányzata működési összhangjának megteremtése, a vagyonvédelem, a szabályozott működés
elősegítése a belső ellenőrzés eszközével.  Cél továbbá a belső ellenőrzés,  mint tevékenység hozzáadottérték-
növelő hatásának tudatosítása, annak elérése, hogy a belső ellenőrzés a felelős irányításnak részeként, illetve egyik
fontos elemeként működjön. További célunk, hogy a belső ellenőrzés és eredménye az azt megillető szinten
beépüljön, elismerésre kerüljön a feladatrendszerben.

Jelen éves ellenőrzési terv ezzel összehangoltan, a vonatkozó jogszabályban meghatározott kockázatelemzés 
alapján felállított prioritások és a rendelkezésre álló erőforrások figyelembe vételével készült el. 

A  Badacsonytomaj  Közös  Önkormányzati  Hivatalnak  a  hatékonyságra  figyelemmel  nincs  módja  belső
ellenőr foglalkoztatására, ezért ezen kötelezettségét külső szolgáltató látja el. 

A kockázati megítélést a Belső Ellenőrzési Kézikönyv, valamint az IIA Standardok figyelembevételével
 a belső kontrollrendszer, 
 az Önkormányzat célkitűzéseinek és stratégiájának, s a vezetés elvárásainak megismerése, 
 az azonosított és a működés szempontjából fontosabb folyamatok átvilágítása és 
 a vezetéssel egyeztetett ellenőrzési fókusz alapján kiválasztott kockázati elemek értékelése határozta meg. 

Az ellenőrzési terv előkészítése során interjúk kerültek lefolytatásra a vezetőkkel, s az ennek során 
megfogalmazott javaslatok és a korábbi években lefolytatott ellenőrzések, valamint az ezekre készített 
Intézkedési tervek figyelembevételével készült el a kockázatelemzés, s eredményeként az alábbi terv. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata környezeti kockázati megítélése a rendelkezésre álló információkon 
alapul. 

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester
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A tervezett feladatok felsorolása

Az ellenőrzés
tárgya

Az ellenőrzés célja, módszerei,
ellenőrizendő időszak

Azonosított
kockázati
tényezők 

Az
ellenőrzés

típusa

Az ellenőrzött
szerv, szervezeti

egység

Az
ellenőrzés
tervezett

ütemezése

Az
ellenőrzésre
fordítandó
kapacitás
(ellenőri

nap)
Bizonyosságot adó tevékenység:

Az egyes
adónemek (pl.:

általános forgalmi
adó stb.) évi
mérlegérték

megállapításának
vizsgálata 

Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata,
hogy az egyes adónemek (pl.: általános
forgalmi adó stb.) az éves mérlegben a
vonatkozó jogszabályok alapján, illetve
a  NAV  nyilvántartással  összhangban
kerültek-e megállapításra.
Az ellenőrzés módszere: 
dokumentumok vizsgálata, elemzése, 
interjú
Az ellenőrizendő időszak: a vizsgálat
megkezdéséig lezárt hónap 

téves jogszabály 
értelmezés,

mérlegvalódiság 
hiánya

Teljesítmény
ellenőrzés

Önkormányzat, az
adatszolgáltatásért:

Hivatal 

2021. 
II. félév

10 belső
ellenőri nap

A fennálló
kötelezettségek,

különös tekintettel
a szállítói
tartozások

alakulásának
vizsgálata, illetve a

kapcsolódó
mérlegvalódiság

ellenőrzése

Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata,
hogy  a  kötelezettségek,  különös
tekintettel  a  szállítói  tartozások
miképpen  alakultak,  nyilvántartásuk
megfelelő-e,  illetve  az  éves
beszámolóban értékelésük megfelelő-e
Az  ellenőrzés  módszere:
dokumentumelemzés, adatfeldolgozás
Az ellenőrzendő időszak: 2020. év

nyilvántartások 
hiánya, 

szabályozás 
hiánya, 

kapcsolódó 
mérlegvalódiság 
nem állapítható 
meg

Pénzügyi
ellenőrzés

Önkormányzat,
amelynek

adatszolgáltatásáért
a Hivatal felel, 

2021. 
I. félév

15 belső
ellenőri nap

A követelés kezelés
alakulásának

vizsgálata, illetve a
kapcsolódó

mérlegvalódiság
ellenőrzése 

Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata,
hogy  a  követelés  kezelés  miképpen
alakult,  nyilvántartása  megfelelő-e,
illetve  az  éves  beszámolóban
értékelése megfelelő-e
Az  ellenőrzés  módszere:
dokuementum  elemzés,
adatfeldolgozás
Az ellenőrzendő időszak: 2020. év

nyilvántartások 
hiánya,

szabályozás 
hiánya,
 
kapcsolódó 
mérlegvalódiság 
nem állapítható 
meg

Pénzügyi
ellenőrzés

Önkormányzat,
amelynek

adatszolgáltatásáért
a Hivatal felel, 

2021. 
II. félév

15 belső
ellenőri nap

Figyelemmel a külső szolgáltató bevonására az ellenőrzésekre fordított kapacitás és a képzésekre fordított
kapacitás meghatározása nem szükséges 

A tanácsadói tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a képzésekhez és az egyéb
tevékenységekhez szükséges kapacitás

Soron kívüli ellenőrzésre és a tanácsadásra tervezett idő: 5 belső ellenőri nap

Készítette: Dr. Hosszuné Szántó Anita sk. belső ellenőrzési vezető
Szombathely, 2020. október 27.   

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester

mailto:hivatal@abrahamhegy.hu


ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE

8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.
Telefon: 06 87 471-506

email: hivatal@abrahamhegy.hu 

A 2021. évi belső ellenőrzési terv jegyzői véleményezése:

Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési terve a stratégiai terv és a kockázatelemzés
alapján felállított prioritásokon alapul.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII. 31.) Kormány
rendelet 31. § előírta a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá
meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát.
Ábrahámhegy  Község Önkormányzata környezeti  kockázati  megítélését  a  rendelkezésre  álló  információk
alapján hajtotta végre a belső ellenőrzés.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló 
erőforrások figyelembevételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra. 
A 2020. évi munkaterv összeállításához súlyponti elem az ellenőrzések eredményeként átfogó és megbízható kép
kialakítása  Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata működéséről,  az  eszközökkel  és  forrásokkal  való
gazdálkodásról. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek
kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak. 

Dátum: Ábrahámhegy, 2020. november hó 5. nap 

Wolf Viktória jegyző

Jóváhagyta: 
Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Polgármestere 146/2020.(XI.05.) számú határozatával.

Vella Ferenc Zsolt 
polgármester

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
147/2020.(XI.05.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, 
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

véleménye kikérésével és hozzájárulásával a következő
HATÁROZATOT

hozom.

Az  élet-  és  vagyonbiztonságot  veszélyeztető  tömeges  megbetegedést  okozó  SARS-CoV-2  koronavírus
világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány)  következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének  és  életének  megóvása  érdekében  Magyarország  Kormánya  által  a  478/2020.(XI.3.)
Kormányrendeletben kihirdetett  veszélyhelyzetre tekintettel és  a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti  hatáskörömben
eljárva  Ábrahámhegy Község Önkormányzatának 2021.  évi  költségvetési  koncepcióját  a költségvetés
készítéséhez a következőket határozom meg:   
1. A képviselő-testület a 2021. évi költségvetésben alapvető célként határozza meg az önkormányzati

gazdálkodás  egyensúlyának  megtartását,  az  önkormányzat  kötelező  feladatainak  ellátását,  az
intézmények biztonságos működését, figyelemmel a feladatfinanszírozásra.  

2. A 2021. évi költségvetésben a bevételek nagyságrendje meghatározza az intézmények kiadásának
tervezhető  mértékét.  Az  önkormányzat  által  önként  vállalt  feladatok  finanszírozása  a  saját
bevételek,  vagy az erre a célra  biztosított  külön források terhére lehetséges.   Törekedni  kell  új
bevételi források felkutatására.  

3. A helyi adóbevételek tervezés folyamán a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében törekedni kell
a reális tervezésre. Az adóbevételek realizálásához továbbra is hatékony adófelderítési  munkára
van  szükség,  ezen  belül  kiemelt  jelentőségű  feladat  az  új  adóalanyok  felderítése,  nagyobb
figyelmet kell fordítani a földtulajdonosokra, a mezőgazdasági vállalkozásokra és az őstermelőkre.

4. Az  önkormányzat  működési  és  sajátos  működési  bevételei  tekintetében  a  kintlévőségek,
tartozások,  hátralékok  hatékony  beszedésére  intézkedéseket  kell  tenni,  azok  végrehajtását
figyelemmel kell kísérni.  

5. Az  elkövetkezendő  európai  uniós  fejlesztési  időszakban  a  pályázati  lehetőségek  további
feltárásához,  valamint  a  pályázatok  előkészítéséhez  forrás  szükséges.  A  fejlesztések
megvalósításához szükséges önerőt a 2021. évi költségvetésben meg kell tervezni.   

6. A  fejlesztési  kiadások  tekintetében  a  2020.  évről  áthúzódó,  folyamatban  lévő,  kötelezettséggel
terhelt fejlesztéseket be kell tervezni, figyelemmel a meg nem valósult célokra is.  

7. Az önkormányzati szintű vagyonállományt át kell tekinteni, a funkció nélküli, illetve hasznosítható
tárgyi eszközök, ingatlanok értékesítésével törekedni kell a felhalmozási célú bevételek növelésére.

8. A  Kormányzat  által  indított  közfoglalkoztatási  programok  pályázati  lehetőségeinek
kihasználásával, valamint a programok saját bevételeinek visszaforgatásával kell a hatékonyabb,
magasabb színvonalú és költségtakarékos megvalósítására kell törekedni.  

9. A  közfoglalkoztatási  pályázatban  nem  szereplő,  de  a  megvalósításhoz  szükséges  személyi  és
dologi kiadásokat az önkormányzat  költségvetésében úgy kell  megtervezni,  hogy az magasabb
szintű értékteremtést valósítson meg.  

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester
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10. A  települési  támogatás  és  egyéb  szociális  juttatások  előirányzatának  2021.  évi  tervezése  során
figyelembe kell  venni  az  ellátottak  számának,  illetve  a  mindenkori  öregségi  nyugdíj  legkisebb
összegének változását.  

11. A  jogszabályban  meghatározott,  alanyi  jogon  járó  szociális  ellátásokon  túlmenően  azokat  a
juttatásokat  kell  megtervezni,  amelyek  a  rendkívüli  élethelyzetbe  került  emberek  rászorultsági
alapon történő megsegítését szolgálják.  

12. A  települési  támogatáson  belül  folytatni  kell  az  elmúlt  években  kialakított  helyi  támogatási
formákat, melynek célcsoportjai az idősek, a fiatalok, a fogyatékkal élők és rászoruló családok. 

13. A 2021. évi költségvetési rendeletben a letelepedési támogatás elkülönítése szükséges.  
14. A Bursa Hungarica pályázathoz kapcsolódó önkormányzati forrás összegét a 2021. évi előirányzat

tervezésénél figyelembe kell venni, az év közben visszautalt támogatásokat is. 
15. A helyi önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatainak körében a települési közrend erősítése,

a közbiztonság javítása érdekében a jelenleg is működő önkormányzati rendészeti tevékenységet a
jövőben is indokolt fenntartani. 

16. A  települési  rendezvényterv  2021.  évi  előirányzata  a  képviselő-testület  javaslata  alapján,  és  a
járványügyi előírások figyelembevételével tervezhetőek. 

17. Törekedni kell általános tartalék képzésére. 
18. Lehetőség szerint felhalmozási céltartalékot tervezni kell.
19. A civil szervezetek és non-profit szervezetek támogatásának 2021. évi előirányzata legalább a 2020.

évi teljesítés figyelembe vételével tervezendő.  
20. Az uniós és nemzeti pályázati forrásokat folyamatosan kutatni kell
21. A költségvetésben útfelújítási céltartalék elkülönítése javasolt.
22. Az önkormányzat feladatellátásának racionálisabb megszervezése kapcsán elsődlegesen meg kell

vizsgálni a természetes létszámfogyás adta lehetőségeket a dolgozók teljes körére vonatkozóan.  
23. A létszámgazdálkodás területén érvényesülnie kell a maximális hatékonyság elvének.   
24. A  társulásban  működtetett  nevelési-oktatási  intézmény  üzemeltetési,  illetve  karbantartási

feladataihoz szükséges fedezetet az önkormányzatnak biztosítania kell. 
25. A dologi kiadások tervezésénél elsődlegesen és minden más kiadást megelőzően meg kell tervezni

a 12 havi, a működéshez szükséges közüzemi díjak fedezetét.  

Határidő: elfogadásra azonnal
egyebekben 2021. évi költségvetési tervezés
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető
Földi Laura Pénzügyi ügyintéző

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
148/2020.(XI.05.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, 
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

véleménye kikérésével és hozzájárulásával a következő
HATÁROZATOT

hozom.

Az  élet-  és  vagyonbiztonságot  veszélyeztető  tömeges  megbetegedést  okozó  SARS-CoV-2  koronavírus
világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány)  következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének  és  életének  megóvása  érdekében  Magyarország  Kormánya  által  a  478/2020.(XI.3.)
Kormányrendeletben kihirdetett  veszélyhelyzetre tekintettel és  a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti  hatáskörömben
eljárva  az „Átmeneti  gazdálkodás rendjéről  szóló tájékoztatást”  az előterjesztés szerinti  tartalommal
tudomásul veszem és elrendelem a tájékoztató megismertetését az érintettekkel.

Határidő: elfogadásra azonnal
egyebekben jogszabály szerint
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Tamás Lászlóné osztályvezető
Földi Laura pénzügyi ügyintéző

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
149/2020.(XI.05.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva, 
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

véleménye kikérésével és hozzájárulásával a következő
HATÁROZATOT

hozom.

Az  élet-  és  vagyonbiztonságot  veszélyeztető  tömeges  megbetegedést  okozó  SARS-CoV-2  koronavírus
világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány)  következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének  és  életének  megóvása  érdekében  Magyarország  Kormánya  által  a  478/2020.(XI.3.)
Kormányrendeletben kihirdetett  veszélyhelyzetre tekintettel és  a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti  hatáskörömben
eljárva 
1. Márkus Zoltán  8427 Bakonybél,  Somhegy u. 9/1. szám alatti  pályázó által az önkormányzat 1/1

tulajdonát  képező  Ábrahámhegy  0120/32  helyrajzi  számú  ingatlan  értékesítésére  benyújtott
pályázatát érvényesnek, az eljárást eredményesnek nyilvánítom.

2. Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  vagyonhasznosítás  szabályairól
szóló 2/2017. (II.08.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva és
figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben, és a földforgalmi törvényben
foglaltakra  4.450.000,-  Ft  összegen  az  önkormányzat  1/1  tulajdonát  képező  és  üzleti  vagyonba
tartozó Ábrahámhegy 0120/32 hrsz. alatt nyilvántartott, szőlő művelési ágú, 1872 m2 térmértékű,
6,51 AK értékű külterületi ingatlant értékesítem.

3. felkérem  dr.  Gelencsér  Mihály  ügyvédet  az  adás-vételi  szerződés  előkészítésére,  és  annak
ellenjegyzésére.

4. az adás-vételi szerződést aláírom.
5. felkérem  a  jegyzőt,  hogy  az  ingatlan-nyilvántartási  átvezetést  követően  a  vagyonrendelet

módosítását készítse elő. 

Határidő: elfogadásra azonnal 
szerződéskötésre 15 nap
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester
dr. Gelencsér Mihály ügyvéd

Gyimesi Mónika műszaki-igazgatási ügyintéző
Tóth Lászlóné vagyongazdálkodási ügyintéző

Vella Ferenc Zsolt sk.
polgármester
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