
ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március  18-i nyilvános 
ülésén,  az  Ábrahámhegyi Kultúrház   hivatalos helyiségében. 

Jelen vannak:  Vella Zsolt polgármester
 Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester  
 Gáspár József képviselő   
 Kondor László  képviselő 
 Borbély Gyula képviselő 
 Kovács József   képviselő 

Meghívottak:   Soltész Attila körjegyző 
 Tóth Zsuzsanna pénzügyi előadó 
 Kovácsné Auer Katalin jkv.v. 
 Domján Tibor és Keszler István vállalkozók. 

  
Vella Zsolt polgármester  Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az  ülés  6 fővel 
határozatképes,  15.00 órakor megnyitja. Javasolja, hogy a 11.napirendet pontot napolják el, mivel az 
érintett ügyfél ma levélben jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni és kérte a későbbi időpontban 
történő tárgyalását. A mai ülésen 10.napirendi pontként : „ Kékkút-Salföld Önkormányzatok szennyvíz 
csatlakozási kérelmét az ábrahámhegyi csatorna hálózat”  tárgyú napirendet tárgyalják és 11.napirendi 
pontként Domján Tibor és Keszler István kérelmét.

Ismerteti a napirendi pontokat:

1. Ábrahámhegy Önkormányzat  4/2007. /II.14./ költségvetési rendeletének módosítása.
2. Ábrahámhegy Önkormányzat 2007.évi költségvetés teljesítésének elfogadása. 
3. Körjegyzőség 2007.évi költségvetés teljesítésének elfogadása. 
4. Polgármester költségtérítésének módosítása.
5. Alpolgármester költségtérítésének módosítása. 
6. 2008.évi közbeszerzési terv elfogadása. 
7. Vízimentő Szakszolgálattal Zánka történő szerződéskötés.
8. Szabados Tibor üzletnyitási kérelme. 
9. Hardi Lászlóné légvár üzemeltetési kérelme.
10. Kékkút-Salföld Önkormányzatok szennyvíz csatlakozási kérelme az ábrahámhegyi 
       csatorna hálózat tárgyában. 
11. Domján Tibor-Keszler István /Alsóörs/ terület- és tárolóhelyiség kérelme.
12. Tájékoztató törvényességi észrevételről az önkormányzat 2/2008. /I.17./ rendeletével kapcsolatban.
13. Tájékoztató a  szennyvízcsatornázás jelenlegi állásáról. 
14.  Ábrahámhegyi ingyenes zsebkalauz megrendelése. 
15.  Tájékoztató a Helyi Választási Bizottság Vezetőjének a népszavazás eredményéről.
16.  Tájékoztató a Veszprém Megye közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-

 működési tervének felülvizsgálatának elfogadásáról. 

A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalásával 6 igen szavazattal egyetértett. 
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1. Ábrahámhegy Önkormányzat  4/2007. /II.14./ költségvetési rendeletének módosítása.  

Vella Zsolt  polgármester  A képviselők  tárgyi napirend előterjesztését írásban megkapták. 
Felkéri Tóth Zsuzsanna pénzügyi előadót a napirend ismertetésére.

Tóth Zsuzsanna pénzügyi előadó Az önkormányzat 2007.évi költségvetési rendeletét módosítani 
szükséges  a  2007.évi  tervezett  és  meg  nem valósult  beruházások  miatt,  melyekhez  pályázati 
pénzek is lettek rendelve. A rendelettervezet e szerint került előkészítésre és a képviselő-testület 
az önkormányzat  2007.évi költségvetését 313.920 e. Ft bevétellel és kiadással állapítja meg. 

Vella Zsolt polgármester Javasolja, hogy a rendeletmódosítást az előterjesztés szerint fogadják el.

Ábrahámhegy   Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  megalkotta az alábbi 

5/2008. /III. 20./  r e n d e l e t é t 

az önkormányzat  2007.évi költségvetésének módosításáról.  
 / 1. sz. mell. /

2. Ábrahámhegy Önkormányzat 2007.évi költségvetés teljesítésének elfogadása.   

Vella Zsolt  polgármester A képviselők az önkormányzat 2007.évi költségvetésének végrehajtásáról 
szóló beszámolót írásos előterjesztés formájában megkapták.
Felkéri Tóth Zsuzsanna pénzügyi előadót a napirend ismertetésére.

Tóth Zsuzsanna pénzügyi előadó Ábrahámhegy Község Önkormányzat 2007 évben az Önkormányzati 
törvény, a hatáskör, valamint a szociális törvény alapján rárótt kötelezettségeit maradéktalanul ellátta.
Az Önkormányzat Körjegyzőséget működtet Ábrahámhegy székhellyel, melynek fenntartása céljából 
pénzeszközt ad át működésre 35688.e Ft értékben. 
Az Önkormányzat működéséhez, gazdálkodásának bevételeinek egy részét az állami támogatás adja 
(átengedett központi adók 36600e Ft, önkormányzatok költségvetési támogatása 91617e Ft).
A  helyi  adók  befizetése  szinte  teljes  mértékben  teljesült,  sőt  meghaladták  a  tervezettet.  (teljesítés 
29472e Ft). az egyéb bevételek növekedtek a tervezetthez képest (eredeti előirányzat: 100e Ft, teljesítés 
861e Ft, melybe a pótlékok, illetve a kiszabott építésügyi bírság tartozik)
A  saját  bevételek  növekedése,  valamint  a  pályázatokon  nyert  pénzek  tették  lehetővé,  hogy  a 
zökkenőmentes  működés  mellett  az  Önkormányzat  beruházásra,  fejlesztésre  is  pénzeszközt 
fordíthasson.  Megvalósult  a  játszótér,  befejeződött  a  strandi  beruházás,  fűkasza  vásárlására  volt 
szükség, bútorokat vásárolt az Önkormányzat az átalakított polgármesteri irodába, aszfaltozásra került 
a  Balaton  és  a  Halász  utcákban,  illetve  a  szennyvízcsatorna  két  üteme  is  zajlott  az  elmúlt  évben, 
kiépítéshez az Önkormányzat céltámogatást nyert, melyet arányosan fel is használt.
A személyi juttatások és a dologi kiadások havi rendszerességgel jelentkeznek.
Az Önkormányzat felújításai között a polgármesteri iroda, a melegedő, gázfűtés leválasztása tartozik. 
Az Önkormányzat részvényekkel nem rendelkezik. 
A 2007. évi költségvetésről megállapítható, hogy az Önkormányzat működése kiegyensúlyozott volt.
Az Önkormányzat záró pénzkészlete 2007. december 31-én 59.104 e Ft.  

Vella Zsolt polgármester   A beszámolóból kitűnik, hogy az önkormányzat gazdálkodása 
kiegyensúlyozott volt. Javasolja,  hogy az önkormányzat 2007.évi költségvetésének végrehajtásáról 
szóló rendelettervezetet  fogadják el. 

2



Ábrahámhegy   Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  megalkotta az alábbi 

6/2008. /III. 20./  r e n d e l e t é t 

az önkormányzat  2007.évi költségvetésének végrehajtásáról.  
    / 2. sz. mell. /

3. Körjegyzőség 2007.évi költségvetés teljesítésének elfogadása.   

Vella Zsolt  polgármester A képviselők a körjegyzőség  2007.évi költségvetésének végrehajtásáról 
szóló beszámolót írásos előterjesztés formájában megkapták.

Soltész  Attila  körjegyző   A  Körjegyzőség  személyi  juttatásai  összességében  a  tervezés  szerint 
időarányos teljesülést  mutatnak,  az évi tervezett  előirányzatot nem lépték túl  A személyi  juttatások 
között szereplő felmentésre jutó bér 1 fő dolgozó 3 havi bére, mely nyugdíjazással kapcsolatos, amely 
áthúzódott a 2007.évrre a felmentési idő letöltése miatt, így a kifizetés 2007. I. negyedévben  teljesült.
Egyéb költségtérítés a körjegyzői költségátalány, ill. a dolgozók Internet támogatása. 
Biztosítási  díjaknál  kifizetésre  kerülnek  többek  között  a  munkáltató  által  munkavállalók  részére 
önkéntes egészségpénztári,  illetve nyugdíjpénztári  kifizetés.  Itt  merülnek fel a betegszabadság utáni 
kifizetések, illetve 3 fő munkaviszonyának megszűnésével járó szabadságmegváltás költsége. 
Szociális juttatások között szerepel az iskolakezdési támogatás, illetve 1 fő gyesen lévő személy kérte a 
köztisztviselők családalapítási támogatását.
A  munkáltató  által  fizetendő  járulékok  az  eredeti  előirányzatot  nem  haladták  meg,  a  személyi 
juttatásokhoz kapcsolódóan megfelelően alakult.
A Körjegyzőség dologi kiadásai kis mértékben haladják meg a tervezettet,  itt  jellemzően irodaszer, 
nyomtatvány,  fénymásoló  papír  vásárlása  került  megrendelésre.  Meghosszabbításra  került  a  jogtár 
előfizetése,  kis értékű tárgyi  eszközként került vásárlásra egy fénymásoló,  illetve hálózati  kártyával 
került kibővítésre.  A jogtár fizetésénél előre fizetnek,  2008.évre is megtörtént a kifizetése. 
Telefondíjak  eredeti  előirányzat  600  e.  Ft,  teljesítés   843  e.  Ft,  egyéb  bevételek  között  a 
továbbszámlázott telefondíjak bevétele  482. e. Ft-ból  357 e. Ft, így a telefondíjak egyenlege 
486 e. Ft.
Bár  a  telefondíjak  a  tervezetthez   képest  túllépést  mutatnak,  ennek  oka,  hogy  a  Körjegyzőség  a 
kedvezőbb percdíjazás miatt vállalta az előfizetés kiegyenlítését, egy csomagban van a polgármesterek, 
a víziközmű elnökei, a körjegyző és a hivatal is, de a telefondíjak továbbszámlázásra kerülnek és ez a 
bevételi  oldalon  megjelenik.  Így  összeségében  a  telefonköltség  megtakarítást  mutat  a  tervezetthez 
képest. 
Az egyéb üzemeltetési kiadások között a postai feladások díja, étkezési utalványok szolgáltatási díja, 
tűzvédelmi szolgáltatás díja szerepelnek,
Egyéb  dologi  kiadások  között  szerepel  a  munkaügyi  egészségügyi  ellátás,  szakellátás  díja, 
fogyasztóvédelmi  próbavásárlás  díja  szerepel,  míg  a  díjak,  kezelési  költségek  között  fénymásolat 
nyomatdíja,  ügyvédi  ügygondnoki  díj,  földkönyvi  kivonatok  díja,  bank kezelési  költségek,  hálózat 
használati  díj  (Takarnet),  IRMA   iktatórendszer  próbaüzemelési  díja,  illetve  havi  díja,   kistérségi 
jegyzői klub éves díja, és a közérdekű növényvédelmi szolgáltatás díja szerepel.
A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség közös ellenőrzést  végzett  a Körjegyzőséggel,  melynek során a 
településen lévő összes vendéglátóegység ellenőrzésre került. 
Gépek,  berendezések  között  egy  darab  nyomtató  vásárlására  került  sor,  mely  leporellós 
nyomtatásokhoz   szükséges,  melyen  az  adós  értesítések  illetve  határozatok  kerülnek  nyomtatásra, 
továbbá az Államkincstár felé leadandó beszámolók is, melyeket kötött formában kell leadni. 
Működési pénzeszköz átadás címén a Körjegyzőség Ábrahámhegy Önkormányzatának, mint gesztor 
önkormányzatnak térít közüzemi díjakat.
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A  Körjegyzőség  működési  bevételei  között  egyéb  bevételként  a  megrendelt,  és  továbbszámlázott 
készpénz átutalási csekkekből származó bevétel, illetve a továbbszámlázott szolgáltatásokból befolyt 
bevétel  (Mobiltelefon),  (és  az  ehhez  kapcsolódó  áfa)  jelentkezik,  és  fénymásolás  díja  szerepel.  A 
hivatalban  lehet  fénymásolni,  az  orvos  által  kért  papírokat  térítésmentesen.  A  fénymásolással 
kapcsolatban költségkalkulációt végeztek, a nyomatdíjat a fénymásoló mellé kifüggesztették. 
Bírság, kártérítés soron a befolyt építési bírságok kerültek könyvelésre - ezek az építési hatóság által 
kivetett bírságok Körjegyzőséget érintő hányada (korábbi évek is), melyek előre nem tervezhetőek -, 
valamint  a  tavalyi  évben  a  körjegyzőség  megelőlegezte  egy  épület  bontási  költségét,  ez  került 
átvezetésre, illetve a növényvédelmi bírságból származó bevétel tartozik ide.
Államháztartáson kívüli  működési célú bevétel  a Takarékszövetkezetnél  vállalt  kötelezettségvállalás 
bevétele, mely kulturális rendezvényekre került kifizetésre.
Támogatások, átvett pénzeszközök között a Körjegyzőség támogatása szerepel.
Felhalmozási  kölcsön  visszatérítés  címén  dolgozóknak  nyújtott  lakásépítési  kölcsön  törlesztése 
szerepel.
A Körjegyzőség gazdálkodása kiegyensúlyozott, ennek megfelelően alakult a 2007. évi pénzkészlete is, 
mely 2007. december 31-én 1.118 e Ft. 

Vella Zsolt polgármester   Javasolja a Körjegyzőség  2007.évi költségvetéséről készült beszámoló 
elfogadását. Kéri a testület szavazását.

Ábrahámhegy   Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  meghozta  az alábbi 

43/2008. (III.18.) KT.  h a t á r o z a t o t 

Ábrahámhegy Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete az Ábrahámhegy és 
Balatonrendes Községek Körjegyzőségének  2007. évi költségvetéséről készült 
beszámolójelentést  jóváhagyólag elfogadja.
/ 3. sz. mell. / 
Felelős: Soltész  Attila körjegyző 
Határidő: azonnal.    

4.  Polgármester költségtérítésének módosítása.

Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester  Az 1994. LXIV. tv.  „A polgármesteri tisztség ellátásának 
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról”  szabályozza többek között  a 
felmerült és igazolt polgármesteri tisztséggel összefüggő költségek megtérítésének szabályait. Ezen 
jogszabály alapján az alakuló ülésen polgármester kérésére az általa előlegezett és számlával igazolt, 
útnyilvántartás alapján vezetett gépjárműfutás költségei kerültek megtérítésre. Ez sok esetben jelentős 
adminisztrációs  többletterhet jelentett az igénybevevő számára, mely alapján polgármester úr 
kezdeményezte fenti törvény 18. §. 2./bek. alapján az átalány díj 2008.január 1.-től történő 
megállapítását.
A jogszabályi előírások figyelembevételével ezen esetben a képviselő-testület a soron következő 
testületi ülésen köteles határozni, mely során csak abban van döntési szabadsága, hogy az átalány 
mértékének számszerű összegét a tiszteletdíj 20-30 %-a keretében meghatározza, azaz annak kérdése, 
hogy tételes elszámolás alapján történjen-e ill. átalány formájában a költségtérítés megállapítása a 
kezdeményező, azaz  a polgármester jogosultsága. 
Fentiek alapján és figyelembevéve a 2007.évi tételes költségelszámolás számadatait, elfogadásra 
javaslom a képviselő-testületnek polgármesterünk jelenlegi tiszteletdíja alapján számított 30 %-os 
költségátalány megállapítását, azaz 49.500 Ft összeget.
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Ezért a képviselő-testület  186/2006./XI.7./ KT. határozatát vissza kell vonni és a költségátalányt új 
határozatban elfogadni.  
Kéri a testület szavazását. 

Ábrahámhegy   Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 
egy  tartózkodás mellett meghozta  az alábbi határozatokat: 

44/2008./III.18./ KT. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 186/2006./XI.7./ KT. határozatát 
visszavonja.  

Felelős:     Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester 
Határidő:  azonnal. 

45/2008./III.18./ KT. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ábrahámhegy Község tiszteletdíjas 
polgármesterének Vella Zsolt  Ábrahámhegy, Patak u. 40.sz.alatti lakosnak, polgármesteri 
tisztsége ellátásával összefüggő költségeire átalány formájában költségtérítést állapít meg   „A 
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról”  szóló 1994. LXIV. tv. 18. §. 2./bek. alapján  2008.január 1.-től. A költségátalány 
összege a jelenlegi tiszteletdíjának  /bruttó 165.000 Ft/hó/  összegnek a  30 %-a, 49.500 Ft. 

Felelős:     Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester 
Határidő:  azonnal.  

5. Alpolgármester költségtérítésének módosítása.   

Vella Zsolt polgármester  Az 1994. LXIV. tv.  „A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről 
és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról”  szabályozza többek között  a felmerült és igazolt 
alpolgármesteri tisztséggel összefüggő költségek megtérítésének szabályait. Ezen jogszabály alapján az 
alakuló ülésen az alpolgármester kérésére az általa előlegezett és számlával igazolt, útnyilvántartás 
alapján vezetett gépjárműfutás költségei kerültek megtérítésre. Ez sok esetben jelentős adminisztrációs 
többletterhet jelentett az igénybevevő számára, mely alapján az alpolgármester asszony 
kezdeményezte fenti törvény 18. §. 2./bek. alapján az átalány díj 2008.január 1.-től történő 
megállapítását.
A jogszabályi előírások figyelembevételével ezen esetben a képviselő-testület a soron következő 
testületi ülésen köteles határozni, mely során csak abban van döntési szabadsága, hogy az átalány 
mértékének számszerű összegét a tiszteletdíj 10-20 %-a keretében meghatározza, azaz annak kérdése, 
hogy tételes elszámolás alapján történjen-e ill. átalány formájában a költségtérítés megállapítása a 
kezdeményező, azaz  az alpolgármester jogosultsága. 
Fentiek alapján és figyelembevéve a 2007.évi tételes költségelszámolás számadatait, elfogadásra 
javaslom a képviselő-testületnek  az alpolgármester jelenlegi tiszteletdíja alapján számított 20 %-os 
költségátalány megállapítását, azaz  14.000  Ft összeget.
Előfordul, hogy több rendezvény is van egyidőben, ekkor az alpolgármester asszony  megy el. Mivel 
telefonja nincs, így ilyen jellegű költségei is merülnek fel, úgy érzi, hogy indokolt a fentiek 
megállapítása.  
Ezért a képviselő-testület  187/2006./XI.7./ KT. határozatát vissza kell vonni és a költségátalányt új 
határozatban elfogadni.  Kéri a testület szavazását. 
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Ábrahámhegy   Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 
egy  tartózkodás mellett meghozta  az alábbi határozatokat: 

46/2008./III.18./ KT. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 187/2006./XI.7./ KT. határozatát 
visszavonja.  

Felelős:     Vella Zsolt polgármester 
Határidő:  azonnal. 

47/2008./III.18./ KT. határozat

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ábrahámhegy Község tiszteletdíjas 
alpolgármesterének Fedőné Vodenyák Katalin   Ábrahámhegy, Patak u. 47.sz.alatti lakosnak, 
alpolgármesteri tisztsége ellátásával összefüggő költségeire átalány formájában költségtérítést 
állapít meg  „A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról”  szóló 1994. LXIV. tv. 18. §. 2./bek. alapján  2008.január 1.-től. A 
költségátalány összege a jelenlegi tiszteletdíjának  /bruttó 70.000 Ft/hó/  összegnek a  20 %-a, 
14.000 Ft. 

Felelős:     Vella Zsolt polgármester 
Határidő:  azonnal.  

6. 2008.évi közbeszerzési terv elfogadása.   

Vella Zsolt polgármester  A napirend előterjesztése a képviselő-testület tagjainak megküldésre került, 
amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi és szóban is ismerteti.
Az  egyszerű  közbeszerzési  eljárás  értékhatára  2008.január  1-től  december  31-ig  építési  beruházás 
esetében  15  millió  forint.   Az önkormányzat  4/2008.  /II.15./  rendeletében  beruházásként,  valamint 
felújításként  szereplő  sportcentrum,  hivatali  épület  felújítása,  strandi  kabinok felújítása,  valamint  a 
temetőkápolna átépítése a fent említett értékhatár fölé esik, így közbeszerzési terv készítése szükséges. 
A közbeszerzési tervet kötelező elfogadni  április 15-ig, javasolja az előterjesztés szerinti elfogadását.  
Tájékoztatja  a  testületet,  hogy a  hivatali  épület  akadálymentesítésére  benyújtott  pályázat  elbírálása 
eredményes volt,  és 9.701.604 Ft pályázati támogatást nyertek.

Kovács József képviselő   A temetőkápolnánál  a beszerzés értéke 5 millió forintként lett feltüntetve, 
illetve a strandi kabinoknál 3 millió forint, összegszerűen nem ennyi, a temetőkápolna 15 millió forint, 
úgy gondolta, hogy a közbeszerzési értékhatár miatt minimum 15 millió forintnak szerepelni kell. 

Soltész Attila körjegyző    A képviselő-testületnek arról van döntése, hogy az egyház által biztosított 
összeget megkétszerezi, tehát ezért lett ez az összeg feltüntetve, 5 millió forintról döntött a testület a 
másik 5 millió forintot az egyház biztosítja. Így összeségében 10 millió forint áll rendelkezésre, mely 
viszont köztudomású a testületi tagok előtt, hogy nem lehet még a  2005. évi árszinten sem 
megvalósítani az engedélyes tervben foglaltakat, de erről van testületi döntés. Célszerű lenne 
aktualizálni az összeget, a polgármester úrral egyeztetett, hogy tervezői költségvetést kérjenek rá. 

Gáspár József képviselő   A temetőkápolna forráshiány miatt nem tud megvalósulni, 5 millió forintot 
biztosít  az  önkormányzat,  5 millió  forintot  az  egyház,  a  hiányzó összeget  pályázati  forrásból vagy 
adakozásból kellene összegyűjteni. Már az előzetes árajánlatból is látszott, hogy többe fog kerülni, mint 
15 millió forint. 
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A strandnál 3 millió forint önerőt terveztünk, a strandi pályázatok olyanok voltak, hogy  50 %  vagy 70 
%-os pályázati lehetőség volt, nincs olyan előkészítési fázisban, hogy biztonsággal mondhatjuk, hogy 
közbeszerzés alá esik vagy nem.

Soltész Attila körjegyző    A közbeszerzési eljárásról szóló törvény szerint az egybeszámítás szabálya 
arra is vonatkozik, hogy egyfajta munkanemű különálló munkák esetében is össze kell számolni az 
éven  belüli  értéket.  Tehát  építési  beruházásnál  amikor  vélelmezhető,  hogy  azt  a  beruházástípust 
egyfajta vállalkozás el tudja végezni, akkor egybe kell számítani és ha meghaladja az összeszámított az 
adott évben tervezett beruházási érték az értékhatárt, akkor függetlenül attól, hogy mekkora az egyes 
beruházás értéke közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. 

Vella Zsolt polgármester Javasolja a közbeszerzési terv elfogadását.

Ábrahámhegy  Község   Önkormányzat   Képviselő-testülete   6  igen   szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül  meghozta az alábbi 

48/2008. /III.18./ KT. h a t á r o z a t o t  

Ábrahámhegy Község  Önkormányzat Képviselő-testülete a  2008. évi 
összesített közbeszerzési tervét a melléklet szerint elfogadja. /4. sz.mell. /  

Felelős: Vella Zsolt polgármester Határidő: 2008.április 15.
 
 
7. Vízimentő Szakszolgálattal Zánka történő szerződéskötés.  

Vella Zsolt polgármester  A képviselő-testület  2007.évben a strandi vízimentő alkalmazására a 
Vízimentők Balatoni Szakszolgálatával /Zánka / kötött szerződést. 
A vízimentési feladatok ellátásáért és tisztítási munkák elvégzéséért összesen   552.109 Ft +20 % Áfa 
összeget fizetett az önkormányzat. 
2007.évben a strandi vízimentési feladatok ellátásáért  5.600 Ft/fő/nap+Áfa összeget fizetett az 
önkormányzat , a  mentőőr szállásdíj hozzájárulásának összege 37.000 Ft/hó + 20 % Áfa, az URH 
segélykérő rádió berendezés bérleti díja 20.000 Ft/hó+ 20 % Áfa  összegű volt.  
 A "Strandi mentőőr ajánlat  " 2007.évhez képest a hivatalos infláció /KSH szolg./ mértékével 
növekedett.

Az  Á-376-37/2007.levelünkben  kértük  a  szakszolgálat  válaszát  arra  vonatkozóan,  hogy  tudják-e 
2008.június 1-től biztosítani a mentőőrt.  A 2007.november 23-án küldött válaszlevelükben foglaltak 
szerint,  amennyiben  árajánlatukat  elfogadjuk,  úgy  szerződéskötés   után,  garantálni  tudják  a  kért 
időponttól a mentőőr biztosítását. 

Soltész Attila körjegyző   Javasolja,  a határozatot egészítse ki a testület azzal, hogy árajánlat kizárólag 
akkor  kerül  elfogadásra,  amennyiben  a  Vízimentők  Balatoni  Szakszolgálata  2008.június  1.napjától 
biztosítja a vízi mentést.

Vella Zsolt polgármester   Javasolja, hogy ezzel a kiegészítéssel fogadják el a határozatot. 

Ábrahámhegy   Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  meghozta  az alábbi 
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49/2008./III. 18./ KT. h a t á r o z a t o t  

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a községi  strandon  vízimentő alkalmazására 
2008. június 1-től augusztus 31-ig, a Vízimentők Balatoni Szakszolgálatával /Zánka / /székhely levélcím: 
Keszthely,  Erzsébet  királyné u.  12./  kíván megállapodni,  1  fő  vízimentős  foglalkoztatásával,  az  alábbi 
feltételek biztosításával: 

Szolgáltatást az alábbiak szerint fogadja el: 
-Strandi vízimentési feladatok  ellátásáért, 1 fő/nap :   6.050 Ft+Áfa.
  2008.június 1.napjától kezdődően
-Rádió bérleti díj, 1 db/hó :  21.600 Ft+Áfa. 
-Munkásszállás hozzájárulási díj, 1 fő/hó:  39.960 Ft+Áfa. 

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

Felelős: Vella Zsolt  polgármester Határidő:  2008.június 1. 

8. Szabados Tibor üzletnyitási kérelme.   

Vella Zsolt polgármester   2007.évi szezonban a strandi büfék nyításának engedélyezése a bérlők 
részére egységesen az önkormányzat által meghatározott időpontban 2007.április 1-én történt. 
A 2008.évi szezonra kérelem érkezett - a melléklet szerint - korábbi  időpontban történő, március 22-től 
való nyitás engedélyezésére. 
Az elmúlt  napokban már  jó  idő  volt  és  a  WC helyiségek  nincsenek nyitva,  sokán már  sétáltak  a 
strandon és kérdezték tőle, hogy miért nincsenek nyitva. 

Kondor László képviselő  Meg kell nézni, hogy a vizesblokk üzemképes-e. A kérelmező nem írta le, 
hogy hány óráig lesz nyitva. A közvilágítást és a csatornát is üzemeltetni kell, ezek a költségek kit 
terhelnek.  

Gáspár József képviselő  A strandon nincs személyzet, nincs aki takarítsa a közterületet, felmerül a 
szemétszállítás kérdése is. Május 1-től már ott vannak az önkormányzati dolgozók. Véleménye szerint 
az ilyen korai nyitvatartás időjárás függő.

Borbély Gyula képviselő  Tudomása szerint a nyitvatartást az üzemeltetőnek be kell jelenteni a 
jegyzőnek, ha abban változás történik és eltér az eredetileg meghatározott nyitvatartási időtől. Az 
éjszakai közvilágítás miatt nem tartja célszerűnek a büfé kinyítását.   

Kondor László képviselő  Május 1-től javasolja a nyitás engedélyezését, amikor az önkormányzat 
emberei ott vannak. Hétfőn az önkormányzati dolgozók vizsgálják meg a vizesblokkok állapotát. 

Gáspár József képviselő   Véleménye szerint már komolytalan, hogy ez a kérelem minden évben a 
testület elé kerül. Javasolja, hogy a vállalkozók két héttel a nyitás előtt jelezzék az önkormányzat felé 
és adják meg nekik a lehetőséget a nyitásra.
Minden vállalkozót a strandon értesíteni kell, ha kinyitják a csapot, ha valaki esetleg nem zárta le vagy 
a télen elfagyott. 

Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester  Jó lenne ha hétvégén nyitva lenne a vizesblokk és a büfére is 
szükség van, a vállalkozókat telefonon is lehet értesíteni.
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Vella Zsolt polgármester   A büfék nyitásakor a vízóra állását az almérőről leolvassák.  A 
mellékhelyiségeket tavaly a vállalkozók zárták be, tehát olyan állapotnak kell lenni, ahogy hagyták. 
Jelenleg a büfék nyitvatartása csak hétvégén lenne. 
Javasolja, hogy 2008.mácius 22-től engedélyezzék a büfék részére a nyitást, a vizesblokk takarítása a 
vállalkozók feladata, és  2009-2011. évekre vonatkozóan lehetőséget nyújtanak a vállalkozók részére a 
büféknek a strand üzemszerű működésétől történő nyitására azzal a megkötéssel, hogy a nyitás 
megkezdése előtt  15 nappal ezt kötelesek az önkormányzatnak bejelenteni.  Kéri a testület szavazását a 
határozati javaslattal kapcsolatban. 

Ábrahámhegy   Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  meghozta  az alábbi 

50/2008./III. 18./ KT. h a t á r o z a t o t  

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a községi strandi   pavilonok bérlői ré-
szére engedélyezi az üzletek  nyitását  - a Strandi Üzemeltetési Szabályzat 4.pontjában  és a 
"Strand rendjéről és belépődíjairól " szóló  9/2007. /V.23./ rendelet  2. §-ában meghatározot-tak-
tól  eltérően – 2008.március 22-től, az alábbiak szerint: 

Az üzletek  nyitvatartási ideje nem lépheti túl a fenti rendelet 6. §. 1./bekezdésében 
meghatározott nyitvatartási időt. 

Kikötésre  kerül  az  alábbi  szövegezésű  tábla kihelyezése:  „  A Községi  STRAND üzemszerűen 
június 1-től augusztus 31-ig tart nyitva. A nyitvatartási időn kivűli fürdőzés saját felelősségre 
történhet.” 

Felhívja a vállalkozók figyelmét, hogy a vizesblokk helyiségek kitakarítása és folyamatos rendben 
tartása  az  ő  feladatuk,  amennyiben  az  üzemeltetés  során  kár  keletkezik  a  korábbi  nyítás 
engedélyezése visszavonásra kerül.  

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009-2011. évekre vonatkozóan 
lehetőséget nyújt a vállalkozók részére a büféknek a strand üzemszerű működésétől történő 
nyitására azzal a megkötéssel, hogy a nyitás megkezdése előtt  15 nappal ezt kötelesek az 
önkormányzatnak bejelenteni.  

Felelős: Vella Zsolt  polgármester Határidő:  2008.március 31.

9. Hardi Lászlóné légvár üzemeltetési kérelme.  

Vella Zsolt polgármester   Hardi Lászlóné  /Tapolca, Berzsenyi u. 5./ egyéni vállalkozó kérelmet 
nyújtott be arra vonatkozóan, hogy a képviselő-testület engedélyezze, a községi strandon az elmúlt 
évekhez hasonlóan - alkalmankénti jelleggel - ugráló légvár üzemeltetését. Kérelme a falunapon 
történő üzemeltetésre is vonatkozik. 
2007.évben a községi strandon 25 m2 nagyságú területen üzemeltette - a polgármesterrel történt 
előzetes egyeztetéssel - a légvárat. A tevékenységéért  nettó 4.500 Ft/nap összeg került felszámításra. 
A légvár falunapon történő  üzemeltetésének költségét az önkormányzat vállalta, 2007.évben 35.000 Ft 
összeg erejéig. A kérelmező csatolta a megfelelőségi tanúsítványt, amely 2010. július 5-ig érvényes.  

Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester  A tavalyi évben ajánlatot kapott egy személytől a falunapon 
légvár üzemeltetésére, aki  térítésmentesen végezné. 
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Borbély Gyula képviselő  Javasolja a KSH infláció mértékétől eltérően  5.500 Ft/napban a díjat 
megállapítani, mivel az önkormányzatnak a strand rendbetétele költségbe került. 

Gáspár József képviselő  Ez több mint 20 %-os emelés. Javasolja, hogy Szigliget és Balatonederics 
önkormányzatoknál érdeklődjenek a bérleti díj mértékéről. 

Borbély Gyula képviselő  Akkor 5.000 Ft-ot javasol.  

Vella Zsolt polgármester  Javasolja, hogy légvár üzemeltetési tevékenység engedélyezésétől ne 
zárkózzanak el. A képviselő-testület  2008.évre vonatkozóan a bérleti díj összegét emelni kívánja, 
melyről a soron következő képviselő-testületi ülésen döntsenek.  Kéri a testület szavazását.

Ábrahámhegy   Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  meghozta  az alábbi 

51/2008. /III.   18 ./ KT.  h a t á r o z a t o t 

Ábrahámhegy  Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hardi Lászlóné egyéni 
vállalkozónak /Tapolca, Berzsenyi u. 5./  az ábrahámhegyi községi strandon  történő, légvár 
üzemeltetési tevékenység engedélyezésétől nem zárkózik el. 
A képviselő-testület  2008.évre vonatkozóan a bérleti díj összegét emelni kívánja, melyről a soron 
következő képviselő-testületi ülésen dönt. 

Felelős: Vella Zsolt  polgármester Határidő: 2008. április 8. 

10. Kékkút-Salföld Önkormányzatok szennyvíz csatlakozási kérelme az ábrahámhegyi   
csatorna hálózat tárgyában. 

Vella  Zsolt  polgármester   Mint bizonyára  emlékeznek 167/2007. (XI.  7.)  számú KT határozatban 
Ábrahámhegy Önkormányzat Képviselő-testülete feltételhez kötötte Kékkút és Salföld községek azon 
kérését,  hogy az Ábrahámhegy község tulajdonát képező szennyvízcsatorna belső gyűjtőhálózatára 
csatlakozzanak. 
Ennek érdekében Salföld és Kékkút önkormányzatok azonos költségviselése mellett szakértőt bízott 
meg a csatlakozás várható hatásainak bemutatására, az esetleges szükséges technikai berendezések 
elhelyezésére és az Ábrahámhegyi Önkormányzat által kiépített (érintett gerincvezeték) költségeinek 
csatlakozó önkormányzatok irányában történő megosztására. 

Fentiek alapján Ábrahámhegy Önkormányzat bruttó 288.000 Ft értékben szerződést kötött a Viziterv 
Alba  Kft-vel  (székhely:  8000  Székesfehérvár,  Tolnai  u.1.,  képviseli:  Kolossváry  Gáborné).  A 
szerződés aláírását követően 2008. január 7-én Salföld Község Polgármestere levélben jelezte, hogy 
Salföld község szennyvízelvezető rendszerének az ábrahámhegyi  rendszerre történő rácsatlakozása 
tárgytalanná vált, így nem tart igényt Salföld község a rácsatlakozás lehetőségére, így a szakvélemény 
elkészítését sem igényli. Mivel önkormányzatunk ezen időpontban már aláírt tervezési szerződéssel 
rendelkezett,  melyben  mind  Kékkút,  mind  Salföld  nevesítve  volt,  így  kezdeményeztem  közös 
megegyezéssel  történő szerződés  módosítást,  mely eredményeképpen,  figyelembe  véve a  műszaki 
tartalom csökkenését, de figyelembe véve a már előzetesen szakértő által elvégzett munkát 192.000 
Ft-ban került sor a szerződés aláírására. 
Fentiek alapján megállapítható, hogy bruttó 48.000 Ft-tal került így többe a szakértői munka. Mivel 
az alapszerződés aláírásakor Salföld Önkormányzat  még csatlakozási kérelemmel rendelkezett,  így 
álláspontom szerint  önkormányzatunktól  független  események  következtében  került  sor  szerződés 
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módosításra, melyből az is következik, hogy az esetlegesen esetünkben 48.000 Ft többletköltséget a 
módosítást kezdeményező félnek kell viselni.

Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester    Véleménye szerint az összeget vissza kell tartani, mivel 
Salföld község polgármestere  2006.évi Kormányrendeletre hivatkozik. 

Kondor  László  képviselő   Ábrahámhegy önkormányzat  gesztust  tett  Salföld  önkormányzata  felé, 
véleménye szerint ezt Salföld községnek vállalni kell. 

Vella Zsolt polgármester   Kéri a testület szavazását a határozati javaslattal kapcsolatban. 

Ábrahámhegy   Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül  meghozta  az alábbi 

52/2008. (III.18.) KT. határozatot 

Ábrahámhegy Önkormányzat Képviselő-testülete  Salföld Önkormányzat Polgármesterének a 
Salföld  település  Ábrahámhegy  szennyvízelvezető  rendszeréhez   való  csatorna  rákötés 
tárgyában  írt  megkeresését  megtárgyalta  és  a  Salföld  Önkormányzat  által  Ábrahámhegy 
Önkormányzat számláján letétbe helyezett bruttó 144.000 Ft szakértői megbízási díj összegéből 
bruttó 96.000 Ft-ot Salföld Önkormányzat részére visszafizet. 

Indoklás:  Salföld  Önkormányzat  az  általa  is  elfogadott  bruttó  288.000 Ft-ban megállapított 
„Salföld  és  Kékkút  települések  szennyvízelvezető  rendszerének  csatlakozása  Ábrahámhegy 
szennyvízelvezető  rendszeréhez”  szakvélemény   elkészítése  tárgyában  megkötött  jogszerű 
szerződést követően kezdeményezte a szerződés módosítását, mely során elállt Salföld község 
szennyvízelvezetési  csatlakozás  Ábrahámhegyen  keresztül  történő   megvalósításától.  A 
szerződés  módosításból  adódó  többletköltséget  Ábrahámhegy  Község  Önkormányzata  nem 
kívánja  felvállalni,  mivel  a  szerződés  módosítását  nem  Ábrahámhegy  Önkormányzata 
kezdeményezte. 

Felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére. 

Határidő: 2008. március 25. 
Felelős: Vella Zsolt polgármester / Pénzügyi csoport 

Vella  Zsolt  polgármester   Ugyanezen  napirendi  ponthoz  kapcsolódóan  javaslom  a  képviselő-
testületnek, hogy a 167/2007. (XI. 7.) számú KT határozatot módosítsa, mely során  Kékkút község 
vonatkozásában  fogadják  el  ugyanazon  intézkedések  megtétele  mellett  -  melyet  fenti  határozatban 
polgármesternek előírtak -  a határozatot. Kéri a testület szavazását.

Ábrahámhegy    Község   Önkormányzat   Képviselő-testülete   6  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül  meghozta  az alábbi

53/2008. (III.18.) KT.határozatot 

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 167/2007. (XI.7.) számú  határozat első 
mondatát  módosítja az alábbiak szerint: 
Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy 
Kékkút  község  az  Ábrahámhegy Község  Önkormányzat  tulajdonát képező  szennyvízcsatorna 
belső  gyűjtőhálózatra  csatlakozzon,  amennyiben  a  műszaki,  technikai   feltételek  ehhez 
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biztosítottak.  Ennek  érdekében  felhatalmazza  Vella  Zsolt  Polgármestert,  hogy  az  alábbiak 
szerint intézkedjen. 
A 167/2007. (XI.7.) számú határozat egyéb rendelkezései továbbiakban is hatályában maradnak. 

Felelős: Vella Zsolt polgármester.
Határidő azonnal.

Vella Zsolt polgármester  Fenti két határozati javaslatból  és az általam előzőekben leírt tájékoztatásból 
következően  kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  utólagosan  fogadja  el  tájékoztatómat  a 
„Kékkút  település  részéről  az  Ábrahámhegyi  szennyvízelvezető  rendszerhez  történő  csatlakozás” 
tárgyában megkötött szerződés módosításról, melynek oka, hogy  soron kívül a  Salföldi polgármester 
általi  megkeresést  követően  szükséges  volt  a  szakértő  felé  módosítást  eszközölni,  leállítva  ezzel  a 
további Salföldre eső munkafázisokat, így csökkentve a szakértői díj mértékét. 
Kéri a testület szavazását. 

Ábrahámhegy    Község   Önkormányzat   Képviselő-testülete   6  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül  meghozta  az alábbi

54/2008. (III.18.) KT. határozatot 

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  tudomásul  veszi  polgármester  által 
nyújtott  tájékoztatást  a  „Kékkút  település  részéről  az  Ábrahámhegyi  szennyvízelvezető 
rendszerhez történő csatlakozás” tárgyában aláírt szerződést módosító nyilatkozat tárgyában. 

Határidő: azonnal.
Felelős: Vella Zsolt polgármester 

11. Domján Tibor-Keszler István /Alsóörs/ terület- és tárolóhelyiség kérelme.  

Vella Zsolt polgármester   Tárgyi kérelem ügyében a képviselő-testület február 12-i ülésén felmerült, 
hogy a községi strandon szabadidő eltöltéséhez strandcikkeket árusító pavilon bérlőjével /Melkovics 
János / kötött bérleti szerződés tartalmaz-e megkötést arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi bérlő üzleti 
érdekét sértené, amennyiben hasonló jellegű tevékenységre az önkormányzat más vállalkozóval kötne 
szerződést. 
A bérleti szerződés erre vonatkozólag  kizáró okot nem tartalmaz.
 
Megvizsgálva a községi strandon a helyigényt és az óriás úszógumik elhelyezhetőségét, javasolom a 
képviselő-testületnek,  hogy  kérelemnek  ne  adjon  helyt.  A  községi  strandon  jelenleg  kialakított 
szolgáltatások, kereskedelmi egységek /büfék, vendéglátóipari előkert,  labdapályák stb. / száma már 
nem teszi lehetővé egyéb árusításra való lehetőség nyújtását. Van a strandon vizibicikli, amiért a bérlő 
magas bérleti díjat fizet, légvár, kis- és nagy röplabdapálya, ő nem támogatja a kérelmet. 

Domján Tibor   Felsorolja  a  településeket  ahová kérelmet  nyújtottak  be,  de  ilyen  elzárkózás  egyik 
községben sem volt. A vizibicikli vállalkozót nem veszélyeztetik, mivel ez úszógumi, sok ember ki 
tudja használni. 

Kondor László képviselő  Ez egy új dolog, a felsoroltak közül az ábrahámhegyi strand a legkisebb, az 
idén először tapasztalatot szereznének, megnézik, hogy másik strandon hogyan működik. 
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Keszler  István   Az úszógumikat  Amerikában  gyártják,  le  van  védve,  ha  kereskedelmi  forgalomba 
engedik,  akkor  is  ott  lesznek  a  strandokon.  De  kisebb  strandra  is  beengedték  őket,  mint  az 
ábrahámhegyi. 

Kovács József képviselő   Másik vállalkozó részére nem konkurencia, bérleti szerződés nem zárja ki, 
plussz dolog lenne, amiből az önkormányzat is profitálhatna, véleménye szerint nem kell elzárkózni. 

Borbély Gyula képviselő   Kérdezi, hogy a vállalkozók mit ajánlanak egy szezonra? 

Keszler István  200.000 Ft-ot a területbérletre és 30.000 Ft-ot a strandi kabinra egy szezonra. A  10 m2 
nagyságú területen asztalt,  széket, egy napernyőt  helyeznének el,  egy úszógumi lenne felállítva,  19 
pedig raktáron lenne. Áramvételi lehetőségre lenne még szükségük. 

Vella Zsolt polgármester   A 30.000 Ft-os strandi kabin díj a 2007.évi mértéket mutatja. 
Összegezve a képviselők javaslatát, felteszi szavazásra,  hogy 2008. június 1-től  augusztus 31-ig   
10 m2 nagyságú területet adjanak bérbe a kérelmezők részére áramvételi lehetőséggel, 200.000 Ft 
bérleti díjért plussz a nagy kabin bérleti díja, amely tavalyi évben 30.000 Ft volt emelve a 2008.évi 
díjmértékkel. A bérleti díj megfizetése két részletben történik június 15-ig 50 % és július 15-ig 50 %.  
 Kéri a testület szavazását a határozati javaslattal kapcsolatban. 

Ábrahámhegy   Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 
egy  tartózkodás mellett  meghozta  az alábbi 

  55/2008. /III.18./ KT. h a t á r o z a t o t     

 Ábrahámhegy  Község   Önkormányzat   Képviselő-testülete  Domján  Tibor-Keszler 
István /székhely: 8226 Alsóörs, Szabadság tér 11/1. / lakosok által benyújtott kérelmet – óriás 
úszógumi kölcsönzésére vonatkozóan - megismerte és az  alábbiak szerint döntött: 

Ábrahámhegy Önkormányzat Képviselő-testülete a községi strandon a  tevékenység végzésére 
10 m2 nagyságú területet nevezettek részére biztosít, melyhez  áramvételi lehetőséget nyújt.

A   képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  a  bérleti  szerződést  az  alábbi  fő 
tartalommal kösse meg: 

Bérleti jogviszony időtartama:  2008. június 1. – 2008. augusztus 31. 
Bérleti díj  mértéke:  -  területbérlet díja:           200.000  Ft  
              -   nagy kabin bérleti díja:   30.000 Ft /2007.évben megállapított/ 

  + 2008.évben megemelt díj. 

A  bérleti  díj   50  %-át  a  bérlő  2008.  június  15.napjáig,  a  fennmaradó  50  %-ot  2008.  július 
15.napjáig köteles megfizetni Ábrahámhegy Község Önkormányzat részére.

Felelős:  Vella Zsolt  polgármester  Határidő: 2008. április  30. 
- 1 4 -

12.  Tájékoztató törvényességi észrevételről az önkormányzat 2/2008. /I.17./ rendeletével   
kapcsolatban.

Soltész Attila körjegyző  Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Közép-dunántúli 
Regionális Közigazgatási Hivatal 22/331-1/2008.számon törvényességi felhívást intézett az 
önkormányzathoz, melyben észrevételezte, hogy az Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-
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testülete által 2008. január 17.-én megtartott ülésén az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjáról szóló 
2/2008. /I.17./ számú rendeletét azon belül annak 4. §. 1./bekezdését úgy fogalmazta meg, hogy a 
rendelkezéseket 2008.január 1.napjától alkalmazta. Az észrevételt megvizsgálva megállapítottam, hogy 
a  rendelettervezetből a testületi ülést követő jegyzőkönyvi áttétel illetve az elfogadott hatályos 
rendeletnél gépelési hiba történt , így benne maradt a 2008. január 1.napjától történő alkalmazás.

Vella Zsolt polgármester  Fentiek átvezetésére intézkedtem,melynek tényéről körjegyző útján telefonon 
törvényességi osztály illetékes ügyintézőjét Dr. Mikovich Martinát tájékoztattam. 

Magával a törvényességi észrevétellel a képviselő-testületnek javaslom értsünk egyet, azzal a 
megjegyzéssel, hogy az elfogadás szándéka és maga a döntés 2008.január 17-ére vonatkozott és a 
testület nem jogszabálysértést követett el, hanem gépelési hiba okán került téves időpont a rendeletbe, 
melyet időközben korrigáltunk. 

A képviselő-testület a fentieket egyhangúlag elfogadta. 

13. Tájékoztató a  szennyvízcsatornázás jelenlegi állásáról.   

Vella Zsolt polgármester   A községben a szennyvízhálózat kiépült, a vízjogi üzemeltetési engedélyek 
benyújtásra kerültek a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőségre  2008.február hónapban. A 2/c. ütem helyreállítási munkálatai az aszfaltburkolatú utak 
tekintetében 2008.május 30-ig elkészültek, a kivitelezővel az egyeztetés megtörtént.
A bejárás két héttel ezelőtt megtörtént.
A csatlakozással rendelkezők közül  873 rákötés megtörtént, ez a teljes rendszer 71 %a. Az elkészült 
II/a., II/b., III.ütem helyreállítási munkálatainak garanciális bejárása  2008.április hónapban 
megtörténik, melyben észlelt hibákat  a kivitelezőnek ki kell javítani. Az állami főmű garanciális 
bejárásán felvett hibák kijavítását  2008.május 30-ig a kivitelező elvégzi. 

Gáspár József képviselő   A Bagolyvár utcánál a 71.sz.út bejárónál a Petőfi utca elejéig volt egy 
aszfaltos csík, ez a főműhöz tartozik, de jó lenne megcsináltatni.   

Kondor László képviselő  A talajterhelési díjat mikor kell kivetni? 

Soltész Attila körjegyző   A talajterhelési díjat az önkormányzat veti ki, ha jogilag teljesen rendben van 
dokumentáció. A főmű jogerős vízjogi engedélye nincs meg. Mivel a szolgáltatás működik a 
talajterhelési díjat meg lehet állapítani ezt a felettes hatósággal leegyeztetik.

Kovács József képviselő  A Vasút utca és a vasút alatti rész szerény minőségben  lett helyre állítva.

Vella  Zsolt  polgármester    Ha  helyreállítás  lesz  Ábrahámhegyen,  földet  szállítanak  rá,  az 
önkormányzati dolgozók már  a köveket kiválogatták. Nyárra rendbe lesz téve. 

A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag elfogadta.

14. Ábrahámhegyi ingyenes zsebkalauz megrendelése.   

Vella Zsolt polgármester   Az önkormányzat 4/2008./II.15./ rendeletében 600.000 Ft +Áfa összeget 
határozott meg reklám és propaganda kiadásokra. 
800 db zsebkalauz vásárlása esetén ennek költsége  144.000 Ft+28.000 Ft Áfa, összesen 172.800 Ft. 
A kiadvány már Révfülöpön megjelent, hasznos kiadványnak minősült.
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Gáspár József képviselő  Meg kell nézni, hogy belefér-e a keretre, már rendeltek kulcstartót, a tavalyi 
és az idei naptár összegét is számításba kell venni. A zsebkalauz kis formátumú, kis helyet foglal el, 
javasolja, hogy 1200 db-ot rendeljenek, mert akkor az ára csökken. 

Borbély Gyula képviselő  Az utcaneveket pontosítani kellene a kiadványban.

Vella Zsolt polgármester  Javasolja, hogy 1.000 db zsebkalauzt rendeljenek, amely darabonként 170 Ft-
ba kerül.  Kéri a testület szavazását. 

Ábrahámhegy    Község   Önkormányzat   Képviselő-testülete   6  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül  meghozta  az alábbi 

  56/2008. /III.18./ KT. h a t á r o z a t o t     

Ábrahámhegy  Község   Önkormányzat   Képviselő-testülete  a  Forrás  Kiadó  /6726  Szeged, 
Fogarasi  u.  6./a.  /  árajánlatát  az  „Ábrahámhegyi  Zsebkalauz”  kiadvány  megrendelésére 
vonatkozóan elfogadja. 

Ábrahámhegy  Község   Önkormányzat   Képviselő-testülete  megrendel  1.000  db  kiadványt, 
darabonként  170 Ft egységáron.

Az  „Ábrahámhegyi  Zsebkalauz”  kiadványt  az  önkormányzat  4/2008./II.15./  költségvetési 
rendeletében tervezett reklám és propaganda kiadásokból fedezi.

Felelős:  Vella Zsolt  polgármester  
Határidő:azonnal.  

15. Tájékoztató a Helyi Választási Bizottság Vezetőjének a népszavazás eredményéről.  

Soltész Attila körjegyző    2008. március 9. napján megtartott népszavazás  Ábrahámhegyen  sikeresen, 
a törvényi előírások figyelembe vételével megtörtént. A népszavazás lebonyolítása zökkenőmentesen 
történt. A népszavazást követően a megadott határidőn belül kifogás, észrevétel nem érkezett. A 
szavazásra jogosult 486 választópolgár közül  291-en éltek szavazati jogukkal. 

Kórházi napidíj:  Érvényes igen szavazatok száma:   257 
                 Érvényes nem szavazatok száma:    33

Vizitdíj:      Érvényes igen szavazatok száma:   253 
                 Érvényes nem szavazatok száma:    37

Képzési hozzájárulás: Érvényes igen szavazatok száma:   251 
                  Érvényes nem szavazatok száma:    39
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16. Tájékoztató a Veszprém Megye közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-  
működési tervének felülvizsgálatának elfogadásáról. 
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Vella Zsolt polgármester   A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése  2007.december 13-i ülésén 
megtárgyalta és  elfogadta Veszprém Megye közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működési 
tervének felülvizsgálatát. Tájékoztató jelleggel a települési önkormányzatoknak megküldte, amely 
megtekinthető a hivatalban. 

Vella Zsolt polgármester   
Megköszöni   Gáspár  József  képviselőnek,  hogy   2007.február  1-jétől  tiszteletdíját  felajánlotta 
közösségi  célokra,   ennek  összege  a  közterhekkel  együtt   537.000  Ft.   Ebből  felajánlott  az 
Ábrahámhegyi  Nyugdíjasklub  részére   100.000  Ft-ot,  Ábrahámhegy  Kultúrájáért  Alapítvány 
támogatására  50.000 Ft-ot,  Falunapi kutyásbemutatóra  15.000 Ft-ot, községi borverseny különdíja 
12.200  Ft,  Vitorlás  tanfolyam  díja  12.000  Ft,  a  maradvány  összeget   a  347.800  Ft-ot  a   Pro 
Ábrahámhegy Alapítvány részére kérte átutalni .

Vella Zsolt polgármester  Az ülést  18.30  órakor bezárja. 

k.m.f. 

Soltész Attila Vella Zsolt  
körjegyző polgármester 

A jegyzőkönyv hitelesítője:  Fedőné Vodenyák Katalin alpolgármester    

Tájékoztató a zárt ülésről: 

A képviselő-testület  egy fő részére lakásépítési kölcsön támogatást nyújtott, és egy fő  házi gondozási 
kérelme ügyében döntött. 
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